
V:|V

MİLLÎ

MÜCADELE
İM A N
HÜRRİYETİ

D ARBELEN EN
M İLLETİM İZE



Mehmed'e Mektup

Kurtar Yarabbi
Yok, elimden tutan yok, kaldıran yok, yarabbi 
Din devlet gidiyormuş, aldıran yok, yarabbi 
Dü§man bağrına bassa saldıran yok, yarabbi 

Yarabbi bu milletin esirge gazabını 
Uyandır kullarım alsın intikamını 

Vatanın şerha, şerha bölünüp parçalanmış 
Düşman eliyle yarab! Ne hanumanlar yanmış 
Genç, ihtiyar, kadın, kız, insafsızca doğranmış

Bu intikam yarabbi alınmadan kalır mı? 
Uyandır kullarını alsın intikamım 

Yunan eliyle şehid, seccadede ihtiyar 
Bulgar göğsünü kesmiş şurda yatan bacım var 
Dayanamam bu zülme yüreğimde acım var

Yarabbi bu işkence bu millete reva mı? 
Uyandır kullarını alsın intikamım 

Minareler ucunda hilal yok çan ötüyor 
Yakılmış binlerce ev, dumanlan tütüyor 
Aldıran yok, din, devlet, vatan, millet bitiyor

Bu kadar gaflet yarab,müminliğe sığar mı? 
Uyandır kulannı alsın intikamını 

Ayyıldızlı bayrağa nazire olsun diye 
Kızıl bayrak çektiler tarihi kulemize 
Bu ne cüret yarabbi, ya bu korkaklık niye

Göğsümüzde şu iman kızılları boğmaz mı? 
Uyandır kullarını alsın intikamım 

Camiler bombalandı, mescidler kundaklandı 
Mukaddes kitabımız alaylara alındı 
Bu hüsran, İm zillete hep seyirci kalındı

Bu gafiller yarabbi gazaba uğramaz mı? 
Uyandır kullarını alsın intikamını 

Kendi öz yurdumuzda mazlum olduk yarabbi 
Din, devlet, millet dedik maznun olduk yarabbi 
Zincirlere vurulduk, mahkum olduk yarabbi

Bu intikam ve bu kin zincirleri kırmaz mı? 
Uyandır kullarını alsın intikamını 

Zindanlarda sürünen düşman değil millettir 
Ev millet! Öz yurdunda bu sana bir zillettir 
Şüheda mirasına en büvük ihanettir

Yarabbi bu zilletin kıyamete kadar mı? 
Uyandır kullarım alsın intikamını 

Ezan sesi yurdumda dinmesin Yarab! Amin!
Al sancağım göklerden inmesin Yarab! Amin. 
Düşmanlar bağrımıza binmesin Yarab! Amin!

Bu necip millet artık iyi günler yaşasın 
Moskofa inen sağ yumruklar binler yaşasın!

HÜR ÇOBAN

Kardeşim Mehmet, gönder
miş olduğun mektuplara karşı- 
lık, bir tek mektupla cevap ver 
mek istemezdim. Şimdi mek
tup yazamadığımın sebebini 
tek tek izah ettikten sonra be
ni her zamanki gibi affedecek 
sin biliyorum.

Biliyorsun ki memleketimiz 
büyük bir tehlike içerisinde 
yüzmektedir. Ve bugün Türki
ye yokolmak veya varolmak i- 
çin son savaşını yapmaktadır.

Eskiden haçlı sürüleriyle bi
zi yenemeyen Avrupa, bugün 
pisikolojik harple bizi içten 
yıkmaya çalışmakta, Amerika 
sinsice hareket ederek güzel 
memleketimizde bir üs kurma 
sevdasında. Rusya ise açık de
nizlere açılma planını Türkiye’ 
de yapmak istemekte ve hain
ce çalışmaktadır. Emperyalizm 
yoliyle bizi yıkmak, tarihin 
korkunç karanlığına gömmek, 
bizleri Orta Asyaya sürmek is
tiyorlar. Bunun için de üç ay
rı yönden saldırıyorlar. Esas 
beyni teşkil eden sionizm; üç 
ayn yönden, üç ayrı maske al 
tında saldırmaktadır. Oda: Ka
pitalizm, Sosyalizm maskesiyle 
faaliyet yürüten kızıl komü
nizm ve Masonluktur.

Bütün bunların yegâne gaye 
si Yahudinin dünya hakimiye
tini kurması ve bütün dünya 
insanlarının Yahudiye uşaklık 
yapmasıdır. Ve bunun yürüme
si için de Amerika ve Rusya 
da bunun maşası, kuklası duru 
mundadır. Muharref Tevratın 
bahsettiği «İsrailin Allahı rab 
bana söylüyor: Benim elimden 
bu öfke şarabı kasesini al, ve 
seni göndereceğim bütün mil« 
letlere içir. Ve onlar içecekler 
ve ebediyyen sendeleyecekler 
ve aralarına göndereceğim kılı 
cm yüzünden çıldıracaklar.» 
«Sana kulluk etmeyen kavim 
ve ülke yok olacak ve o millet 
ler tamamen harap olacaklar.» 
Bu sözlerin gerçekleşmesi için 
Yahudiye uşaklık yapmaktadır
lar.

Bugün memleketimizde di
ğer komünist ülkelerde olduğu

gibi üniversite gençlerinden 
bazılan maalesef komünistler 
tarafından satın alınmış, silah 
landırılarak onları boykotlara 
cinayetlere sürüklemiştir. «Ba
ğımsız Türkiye» sloganlarıyla 
onlan birer anarşist, birer va
tan haini yapmıştır.

Fakat vatanını, milletini se
ven, İslâm dini için canlarımı 
zı severek verebilecek biz genç 
ler, bir araya gelerek teşkilat
lanıp onlarla mücadeleye ka
rar verdik. Mücadelemizden 
dönmiyeceğimize and içtik. Ye 
min ettik, onu ebediyyen yaşa
tacağımıza. Hemde büyük ye
min... Ölürsek şehit, kalırsak 
gaziyiz dedik azimle çalıştık.

Böylece bizim mücadelemiz 
de büyüdü hızlandı. Tıpkı k a r  
lı dağın tepesinden bırakılan 
küçücük bir kütlenin, aşağıya 
doğru yuvarlanarak büyüyüp 
hızlandığı gibi bizim mücadele 
miz de büyüdü hızlandı. Müca 
delemize inandığımız hakkı sa
vunduğumuz için onlan daima 
susturduk ve ebediyyen sustu
racağız da... Zira Haktan ve 
halktan yanayız...

Onlar ellerindeki mevcut si
lahlarla bizi yıldırmak, bizleri 
mücadelemizden vazgeçirmek 
istediler. Hatta birkaçımızı şe
hit, birkaçımızı iftirayla hap
se attırdılar. Fakat onların bu 
hareketleri bizim imanımızı, bi 
zim inancımızı söküp atamaz
dı. Atamadı da.

Bilakis bizim çalışma azmi
mizi kamçıladı, bize hız verdi;

Onlann silahına karşılık biz 
fikirle karşılık verdik. Çünkî 
bizler, silahlı mücadeleye asla 
taraftar değiliz. Kardeş kanı 
dökülmesini istemiyoruz. Eğer 
gayemiz silahlı mücadele olsay 
di, şuna inan ki Mehmet, onla
rı bir kaşık suda boğarız. Çün- 
ki inanıyoruz, iman ediyoruz. 
Çünki bizler Fatihlerin, Kanu
nilerin torunlarıyız. Onların o- 
luk oluk kan dökerek her karı
şı kanla yoğrulmuş bu güzel va

tanımızı korumak için çalışıyor 
ruz. Azimliyiz. Öleceğiz, dön
meyeceğiz...

Bugün tiyatro, sinema, ba
sın ve T.R.T. nin kime hizmet 
ettiklerini gayet iyi anlamış bu 
lunmaktayız. Bütün gayelerinin 
kültürümüzü, dinimizi ve güzel 
ahlâkımızı yıkmak olduğunu an 
lıyor ve görüyoruz. Bütün bun- 
lara «dur» demenin zamanı gel 
di artık.

Evet kardeşim: Dinimize,
milletimize ve tarihimize yapı? 
lan ihanetlere «dur» demenin 
zamanı geldi artık. Milletin sa* 
bırlılığına, hoşgörürlülüğüne sı 
ğmarak gizlice bu milleti par
çalamaya çalışanlara hakket
tikleri cezayı vermeli artık. 
Fırtmasız günlerdeki denizin 
durduğu gibi saf ve durgun ol
mamalı. Evet bu fırtınalı an
larda kabarmalı, çoşmalı ve et
rafındaki bütün hainleri boğ- 
malı coşkunluğuyla eskiden ol
duğu gibi yırtıp söküp atmalı 
bentleri... Durmamalı, evet dur 
mamalı...

Şimdi bütün bir millet bu 
coşkunluğun hazzını duymava 
başladı. Kendisini ve dinini 
hor görenlere karşı, imanının 
verdiği coşkunlukla kuvvetle 
onlan boğmayı sabırsızlıkla 
bekliyor. O mutlu günü...

Onun için senin de bu izdi, 
raplı günlerimizde boş durma
nı istemiyor, bu milletin bir şe 
refîi evlâdı olarak seni de mü
cadeleciler halkasında görmek 
istiyorum. Eskiden kazandığı
mız Milli Mücadelemiz, maale
sef masa başında kaybettirildi 
ğinden bizler, YENİDEN MİL
LÎ MÜCADELENİN zaruretine 
inanmaktayız. Sen de bu müca 
deleye katıl. Unutma ki yüce 
dinimiz. «ÎMAN ET, MÜCA- 
DELE ET, ZAFER ŞENİN
DİR...» diyerek zaferi sana da* 
ha şimdiden müjdeliyor...

Sevgilerimle... Allaha ema
net ol kardeşim...

İHSAN TELLİ 
BOLVADİN
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YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE MECMU 
|  ASINA

Babıâli Cad. Cağaloğlu İstanbul 
Millet evlatları vazife başında ölmekte

H dir.
|  Millet evlâtlarının bu fedakârane tutumu 
S  zaferin yaklaştığını müjdelemektedir. Bolva-

dinli gençler olarak inandığımız dâvada bizler 
can vermeye hazırız. Şehit Mustafa Ergenç 

kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi 
ne de baş sağlığı dileriz.

Bolvadinli mücadeleciler adına, 
AHMET BEDRİ SAPMAZ
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O M E R  NESEFI
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Milletin imarı, ahlâk, kültür 
tarih ve menfaatine bağlı 

haftalık siyasî 
MİLLİ DÂVA MECMUASI
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Ömer Ziya Belviraniı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç

Devamlı Yazı Kadromuz
AYKUT EDİBALİ 

YILMAZ KARAOGLU 
NECMEDDİN TURtNAY 

SABAHADDİN ERİŞ

İDARE YERİ 
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Cağaloğlu — İstanbul 
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BAŞYAZI

Masonluk Ordunun Asil 
Jestini Tahrif Ediyor

12 Mart günü, Türk silahlı kuvvetlerinin, an. 
ti komünist ve millî karakterli, asil jesti her ge* 
çen gün biraz daha örseleniyor. Yahudiliğin söz 
götürmez uşağı g;ayri millî basın ve masonluğun 
dümen suyu politikacıları tarafından, en iğrenç 
bir şekilde tahrif ediliyor. Sanki ordunun komu
tanları komünizmi himaye etmek, masonluğun iğ
renç hakimiyetine yeni bir güç katmak, İslâm ve 
millî duyguları yıkmak istiyormuş gibi (!?) gös
terilmek istenmektedir. Komutanların en küçük 
birliklerine kadar gönderdikleri bildiriler, komu
tanları endişeye sevk etmekte olmasa,ve ordumu
zun subaylarında son derece köklü ve şuurlu mil
lî heyecan belirtileri gün gibi açık bulunmasa, 
mason çığırtkanların propagandasına neredeyse 
inanılabilir.

Beynelmilel yahudiliğin propaganda ve poli
tika aletleri, ordunun jestini kirletmekte yarış 
halindeler. Bugün babıâli paçavraları yeni bir 
cephe açmak için uğraşmaktadır. Gericilik, irti
ca, süleymancılık, nurculuk iddiaları sık sık yap* 
tıklan gibi, bugün de modalaşmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ İKİ CEPHE
Bugün aklı başında herkes biliyor ve kabul 

ediyor ki, Türkiyede iki cephe vardır. Birisi bü
tün milliyetçi aydınların safında bulunduğu ve 
bütün bir milletin temelini teşkil ettiği, milletin 
cephesi... Diğeri Türkiye’nin İktisadî, siyasî ve 
sosyal buhranının tek sorumlusu, beynelmilel ya
hudiliğin kurmaylığını yaptığı ihanet cephesidir 
ki, millet düşmanlarının cephesidir. Herkes bu 
ölüm kalım mücadelesinde bu iki cepheden birine 
dahil olacaktır. Davranış ve düşüncesiyle her fert, 
bu iki cepheden birine aittir. Ya milletin iman, 
fedakarlık ve gerçek ilericilik cephesine, ya da 
millet düşmanlarının ihanet cephesine.. Bu iki 
cephenin dışında başka, üçüncü bir yol, yoktur ve 
olamaz da...

TÜRK ORDUSU TÜRK MİLLETİNİN
ORDUSUDUR.
İlmin süzgecinden geçmiş ve Türkiye’nin b ıh 

ranını gerçek vaziyeti ile izah eden tek değişmez 
formül budur! Ve bu ilmî görüş, ispat eder ve is
tikbalin Türkiyesinde yaşanacak şu hakikati ilân 
eder. Müslüman Türk milleti, hayat kavgasında, 
bulunan en kızışkm anında yenilmez ordumuzun 
birlik birlik, sancak sancak ve bayrak bayrak 
millî ideallerini mukaddes arması altında kendi 
hizmetinde olduğunu görmenin bahtiyarlığına eri
şecektir. Malazgirt savaşının şehitleri, Çanakkale 
kavgasının mukaddes ölülerinin, işaretlediği ulvi 
hedefe doğru, milletin bölünmez birliği içinde, 
ordumuz ideallerimizin kutsal bayrağını dalgalan- 
dıracaktır. Bütün cihan bilecektir ki, Türk ordu
su, sınıf, zümre, şahıs ordusu değil, Mete’de his 
halinde, Alpaslan gazi ve Fatih’le şuur halinde 
fışkıran ve İstiklâl harbimizde fedakârlık ve kan 
la tarihe yazılan millî ideallerin ordusudur. Türk 
ordusu, Türk milletinin ordusudur.

Türkiye’deki komünistlerin bahsetmekten 
pek hoşlandıkları şekliyle, Türk ordusu ne yunan, 
ne İran, ne pakîstan ordusuna benzer. Türkiye’de 
ne Yahya Han ne de general Papadopulos yoktur. 
Türkiye’de ordu, görülmemiş bir asalet içinde va
zifesini yapmış bulunuyor.

Fakat, ne hazindir ki, bu asil jest kısa za
manda mason güdümlü basın ve politikacılar eliy 
le manasız hale getirilmek istenmektedir Mason
luk Türkiye’de suni meseleler ortaya atmak ve 
millet alyhine bir haçlı seferi düzenlemekle meş
guldür.

HORTLAYAN İRTİCA EDEBİYATI
Türkiye’de devir devir tazelenen bir irtica 

edebiyatı vardır. İrtica yahut gericilik, tarihle 
sabit ki, Türk milleti aleyhine girişilen her iğ
renç seferin, lekelenmiş sembolüdür. Beynelmi

lel yahudilik Türkiye’de, hakimiyeti tehlikeye 
düştüğü, yahut milletin başına çorap örmek iste* 
diği her devirde, bu iğrenç kelimeyi bayraklaş» 
tırır. Milletin büyük çoğunluğunu, kan kusturu
cu ve iğrenç baskılarla ezme hareketini, haklı 
meşru göstermek için icad ettiği kelime budur. 
Türk milletinin varlık şartı islâmı açıktan kötü
lemek yerine, hoca, hacı, sakal düşmanlığı yapar. 
Bu sembolleri alabildiğine iğrençleştirir. Yahudi- 
lik zehri ile kendi milletlerine saldırmayı mari» 
fet sanan masonuk, Türkiye’de hocayı, Avrupa’da 
papazı düşman seçmiştir. Ancak bunun bir tek 
istisnası vardır; o da dünyanın hiç bir yerinde 
insanlığın katilleri, hahamlar aleyhine bir tek 
kelime söylemek kabil değildir. Haham şöyle dur 
sun, suçu sabit sıradan bir yahudi için bile, dün
yanın her yerinde, hayırhah müdafaalar bulmak 
mümkündür. Nitekim Sarte; «dünyanın her han
gi bir yerinde yahudi suçlanıyorsa, Fransa hür 
değildir» deyebilmektedir Bir kavmin suçlanıp 
suçlanmayışmın, hürriyetin şartı sayıldığı bir 
dünyada meşum gericilik lafının gerçek manası 
ve maksadı hakkında ne kadar durulursa azdır. 
Hoca aleyhine konuşmanın ilericilik, haham aley
hine konuşmanın (ne kadar haklı olursa olsun) 
gericilik ve delilik sayıldığı bir dünyada, gerici
lik sloganının kimin hesabına kullanıldığını, işte 
bu tezat, bütün açıklığı ile ortaya koyuyor.

Ayrıca gerici lafının ne müthiş bir iftira, ne 
korkunç bir yalan olduğunu pratik olarak ortaya 
koymak da mümkündür. Türkiye’de hangi hoca, 
hangi kurs talebesi, hangi sakallı adam, Türkiye’
nin ilim, teknik ve kuvvet itibariyle zayıflama
sını, geri kalmasını arzu eder? Hangi başı örtüiü 
nine, hangi namazına devam eden dede Türkiye* 
nin geri kalmasını ister? Türkiye’nin gerçekleri
ni; yahudi iftiralarını ayet gibi kabul etmeyecek 
kadar aydınlanmış her kafa bilebilir. Tarafsız her 
araştırma gösterir ki müslüman din adamları ve 
dindar halk, Türkiye’nin varlık ve ilerleme un
surudur. Bu inkâr kabul etmez bir gerçektir.

YÖNETİCİLER VE HALK
Şimdiye kadar, halkın, millî kalkmma hareke 

tine candan bir iştiraki yoksa bu ne müslüman 
din adamının, ne de müslüman halkın kabahati 
değildir. Aksine yöneticilerin akıl almaz derece
de zihnî körlüğe duçar olmalarındandır Bir is
tilâ ordusu bile, istilâ ettiği memleketin inanç, 
âdet ve rahiyatını karşısına almayı akıl kârı say
maz. Napolyon Mısır’da, Hitler, İslâm ülkelerin
de inanmadığı halde İslâm’a saygılı görünmeyi 
tercih etmiştir. Bizim fethettiğimiz ülkeleri uzun 
süreler hakimiyetimiz altında tutmamızın sırrı 
budur.

İster düşman, ister dost olsun, kavimleri 
sevk ve idare etmenin alfabesi, kavmi tanımak
tır. Alpaslan, Fatih ve Yavuz gibi dahiler bunu, 
en mükemmel bir sanat olarak tatbik ediyorlar
dı. Ayrıca halkın inancı ile kendi inançları, ay
nı mukaddes dava idi. Bugün aydınların, halk 
üzerinde hiç bir ruhî tesiri ve otoritesi mevcut 
değilse suç sadece, halkı yönetmenin basit pren
siplerini bile, mutaassıp bir papaz edası ile ve fa* 
kat bilmeyerek çiğneyen aydınlarındır

Aydın ve halk birliğinin nasıl temin edildiği 
ni Hindistan istiklâl mücadelesinde bile görmek 
mümkündür. Gandi’nin, mukaddes bir adam gibi, 
sevgi ve saygı hâlesi içinde cahil hint köylüleri 
tarafından tutulmasının sebebi nedir? Sebep ba
sittir. Gandi tam bir hintli gibi yaşadı Ne Brah- 
manizme, ne Budizme inanmadığı halde. Hind 
milletini kurtarmak için, hintlilerin hayatını ya
şadı Misalleri çoğaltmak mümkün Hepsinde, vö 
neticilerin muvaffakiyeti için aynı şaşmaz ders, 
ihtar edilir. Bu ihtar şudur; halkı seviniz, onu 
sayınız, onun mahrumiyetini paylaşınız. O zaman 

(Devamı 13. Sayfada))

Yeniden Millî Mücadele
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Mücadele çizgisinden

/

Erim Hükümeti 
Komünistlerin Tahrikiyle 
Millete Zulmetmem eli
HÜKÜMET 12 MART MUHTIRASI
NIN GAYESİNDEN UZAKLAŞTIRI
LIYOR

Türkiye’de siyasî gelişmelere se
bep olan 12 Mart muhtırasının millî 
ordunun; devletin bağımsızlığını ve 
milletin bütünlüğünü korumak gaye
sine bağlı bir ikazı olarak değerlen
dirmiştik. Mehmetçiğe kurşun sıkan, 
Halk Ordusu kuran, banka soyan, a- 
dam vuran, yol kesen komünistlerin 
tedhiş ve terörü karşısında korkunç 
bir umursamazlık girdabına yuvarla
nan hükümet ve parlamentoyu uyar 
mak, millet ve devlet varlığını koru
mak maksadına matuf kesin bir ih- 

‘ tar olarak kabul etmiştik.
Ancak hükümetin teşkilinden, 

programın hazırlanmasından sonraki 
gelişmeler ordunun isteklerinin deje
nere edilmeye başladığını ortaya koy 
muştur. Daha 23 Martta böyle bir 
tehlikeye dikkati çekmiş, mesulleri 
uyarmaya çalışmıştık.

Kısa zamanda devlet kademeleri
ne sızmış, politika hadiselerine nü
fuz etmiş mason çevrelerin, kaşar
lanmış politikacıların, komünist çı
ğırtkanların ve gayri millî basının 
telkinleri neticesinde hükümet, pro-g 
ramı ve hareketleriyle 12 Mart muh
tırasının gayesine ters düşmeye baş
lamıştır.
MİLLETİN BEKLEDİKLERİ

Türkiye’de asayişin kalmadığı, can 
ve mal güvenliğinin ortadan kalktığı, 
devletin temellerinin dinamitlendiği, 
vatan bütünlüğümüzün tehlikelerle 
karşı karşıya bulunduğu şu buhran 
lı günlerde, mevcut hükümete fevka 
lâde vazifeler düşmektedir. Millet E- 
rim Hükümetinden, din ve vicdan 
hürriyetini zincirleyecek tedbirler de 
ğil; komünist hareketlerin tasfiyesi
ni, üniversitelerde evlâtlarının can, 
mal ve okuma hürriyetlerinin temini 
ni istiyor. Mason biraderlerin ve ko 
münist satılmışların laiklik maskesi

altında kopardıkları şamataların bas 
kışıyla, irfan yuvalarından Îmam-Ha 
tip Okullarının ve Kur’an Kursları
nın kapatılmasını değil; huzur ve asa 
yişin teminini bekliyor Devlet eliy 
le, devlet ve millet düşmanı komü
nistleri himaye eden, onlara ödüller 
dağıtan, millî kültürümüzün sabotö- 
rü, devrimci maskeli bir yığın komü 
niştin kümelendiği TRT nin dizgin
lenmesini ve kontrolünü gözlüyor.

Bütün bunların yanında, intikâl 
hükümeti olduğunu hatırlayarak tez 
elden seçimlerle iktidarı millî ira- 
3eye teslim etmesini istiyor.

Erim hükümeti, bu istekler ger
çekleştiği nisbette, tarihî mesuliyeti 
ni taşıyan ve saygıya değer bir hü
kümet olarak milletimizin temiz vic
danında, şerefli yerini işgal eder. 
Aksi takdirde, Türkiye’yi bütün mü- 
esseseleriyle, istikbali meçhul bir yo 
la itmiş olmanın lekesini ebediyyen 
taşımaya mahkum olur. Erim ve ka
binesi tarih önünde ve millet vicda
nında böyle bir imtihan vermekte
dir.
BİR BARDAK SUDA KOPARILAN 
FIRTINA

Geçtiğimiz hafta içinde hazırla
nan programın görüşmeleri yapıldı. 
Millet Meclisinde, Toprak ve Tarım 
Reformu, Millî Eğitim Reformu, Ma 
liye Reformu, Hukuk Reformu, Dev
letin yeniden düzenlenmesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Reformu ile dış 
politikaya ait temenni ve istekleri 
ihtiva eden program müzakereleri 
birbirini takip etti. Türkiye’nin a- 
sırlık meselelerini bir çırpıda hallet 
mek edası içinde hazırlanan, sanki 
bir sihirli değnek gibi telkin edilen 
programın lehinde ve çok az da a- 
îeyhinde konuşuldu. Bu müzakereler 
esnasında, din düşmanlığı bezirgân- 
larmın uzun zamandan beri yaptık
ları propagandalar tesirlerini gösteı 
mekten geri kalması.

Birkaç haftadan beri Hürriyeti, 
Günaydm’ı, Cumhuriyetiyle, gayri 
millî basının ve fesat ocağı TRT nln 
sistemli neşriyatı dikkatleri komü
nist eşkiyaların üzerinden çoktan da 
gitmişti.
HÜKÜMET NEDEN VAR?

Sanki Türkiye’de son siyasî buh 
van komünist militanların şehir ge
rillası tatbikatlarından doğmamış gi 
bi o tarafa dokunulmadı Banka so
yan hainler, adam kaçıran ve kur
şunlayan caniler, Türkiye’nin merke 
zi Ankara’da halk ordusu adı altında 
komünist ordusunu ilân eden kuduz 
kepekler unutturulmaya çalışıldı. 
Banka soyguncusu eşkiyalar yine ay 
m paçavralar ve şerefsizlerce kahra 
man olarak takdim edildiler. Daha 
dün denecek kadar yakın bir tarihte 
vuku bulan hadiselerin üzerine bir 
sünger çekildi S.B.F., Hacettepe ti- 
niversitesinde ve ODTÜ de polise ve 
mehmetçiğe kurşun sıkan, subaylara 
«faşistler, satılmışlar» diye küfre
den uşakların ihanetleri bir kenara 
itildi.

Bu hükümetin kuruluş sebebi ne
dir? Neden susuyor? Millet bunu 
soruyor. Halen aynı şirretlikle de
vam eden komünist tecavüz ve cina 
yetlerine seyirci kalmıyor. Yurdu 
komünistlerin hiyanetlerinden temiz 
lemek için kurulan hükümet, ne 
programında, ne de meclis müzake
relerinde komünizmden tek kelime 
ile bahsetmiyor.

Şimdi varsa yoksa irtica, gericilik. 
Bütün mason politikacıların ağzında 
lâiklik. Sokak kadınları şirretliğiyle 
komünizm meddahlığı yapan üç beş 
temellinin dilinde; Îmam-Hatip okul 
lan, Kur’an kursları kapatılmalı. Mü

letin din ve vicdan hürriyeti bir ke
re daha darbelenmeli. Dini tedrisata 
son verilmeli.

İsmet Paşa’da bu hiyanet furyası
nın dışında kalamazdı. Tabiatı icabı, 
fıtratındaki İslâm aleyhtarlığını kus 
malıyd. Sağa olan kinini bu en kri
tik karar gününde dökmeliydi olan
ca hıncıyla.

«Aşırı sağın örgütlenmesi (teşki
latlanması) tabiatı icabı yavaş olur, 
görünmez olur ve patladığı zaman 
onların getirdiği huzursuzluk çok 
yaygın ve çok geniş olabilir Memle
kete çok zarar verebilir» Nerede bu 
aşın sağ? Ne yapar bu millet evlât
ları? Banka mı soyar, polis ve asker 
mi kurşunlar? İşçiyi mevcut düzene 
karşı ayaklandırır mı? Hani nerede 
ey paşa?
HÜKÜMETTEKİ SOLCULAR

İşte Erim ve hükümeti bir taraf
tan dış baskılar ve bir taraftan da 
solcu bakanların tesirleri altında bu 
lunmaktadır. Bu tesirler, telkinler 
ve baskılar netice itibariyle hüküme 
ti 12 Mart muhtırasının gayesinden 
uzaklaştırmaktadır. Hükümet varoluş 
sebeplerini unutmaktadır.

Nitekim solcu bakanların program 
da ve Erim’in konuşmalarında tesir
leri görülmeye başlanmıştır. Başba- 
kanın millet meclisinde program mü 
zakereleri esnasındaki konuşmaları- 
nı tatminkâr bulmayan 7 bakan «Ta- 
vizkâr bir tutum içinde vazife yapa
mayacaklarını ileri sürerek» gerekir 
se «ayrılmalarının Erim’e bir kolay
lık sağlayacağını» belirtmişlerdir. 
Bazı çevrelerde ve 7 bakanda mey. 
dana gelen memnuniyetsizliğin sebe
bi, Erim’in din eğitimi, toprak refor 
mu ve dış ekonomik ilişkiler mevzu
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undaki cevaplarmm tatmin edici ol
maması imiş.
ERİM SOLUN TESİRİ ALTINDA

Erim’in pazartesi günü yaptığı bir 
konuşma salı günkü bakanlar kuru
lu toplantısını karıştırmıştır Bunun 
üzerine başbakan sözlerinin yanlış 
anlaşıldığını, senatodaki konuşma- 
snda bu durumu gidereceğini söyle
miştir. Bazı bakanların senatoda ya
pılacak konuşmanın bakanlar kuru 
lunda kaleme alınmasını istemeleri 
üzerine bir konuşma metni hazırlan 
mıştır. Bu metni Erim senato görüş 
melerinden önce okumuştur.

Nitekim Nihat Erim senato konuş 
masında özellikle laiklik konusunda 
kesin ifadeler kullanmış, «Reformlar 
dan taviz verilmeyeceğini ve varsa 
suçluların soruşturmalardan kurtula
mayacağını» sert bir şekilde belirt
miştir.

Bunlarla yetinmeyen sayın Erim; 
senatörlerin tenkitlerinden, tabii se
natör kılığındaki meccani komünist 
hamilerinin milletin dinine, dinî mü 
esseselerine ve din adamı yetiştiren 
ocaklarına en iğrenç bir şekilde sal* 
dırmalarmdan sonra söz alarak şu 
konuşmayı yapmıştır:

«Kanunsuz olarak bazı kişiler veya 
derneklerce açılmış Kur’an kursları 
kapatılacak, M. Eğitim Bakanlığının 
kontrolündekilerin denetimi en cid
dî biçimde yapılacaktır.

Îmam-Hatip okulları orta öğretirr 
sistemine uyacak biçimde sadece din 
görevlisi yetiştirecek sayıda ve nite
likte meslek okulları halinde M. E 
ğitim Bakanlığınca İslah edilecektir.»

Hükümet üzerinde masoiıldğun ve 
¿olcu basın organlarının tesiri o ka 
dar fazladır ki; şu misal bunu en 
açık şekilde ortaya koyar: Tam ko
münist olan YÖN’den maskelenerek 
Devrim’e geçen bir gazete son sayı
sında «îdare-i maslahatçılıkla reform 
dahi yapılamaz» diye manşet atıyor. 
Ertesi gün Nihat Erim konuşmasın
da. «Biz idare-i maslahatçı ve taviz
ci değiliz» diyordu Bu hâdise Nihat 
Erim’in sol basının ne kadar tesirin 
de olduğunu göstermesi bakımın
dan mühimdir.

Görülüyor ki, mason güdümlü ve 
solcu politikacılar, bütün şer kuv
vetler ve onların yayın organları §»e 
refli milletimize yeni oyunlar, bas
kı rejimleri hazırlamaktadırlar. Din 
ve vicdan hürriyeti askıya alınarak 
milletin senelerdir hasretini çektiği 
iman ocakları söndürülmek. Kur’an 
kurslarının ve İmam-Hatip Okulları
nın kapısına kilit takılmak istenmek- 
te, 1950 den önceki şeflik devrinde
ki gibi din aleyhtarlığı körüklenme- 
ye çalışılmaktadır
HÜKÜMET VE KOMÜNİSTLERİN 
İSTEKLERİ

Erim hükümeti güven oyu almış 
bulunmaktadır. Fakat şunu açıklık
la ifade edelim ki bu programa mil
let kuşku ile bakmakta ve Nihat E- 
rim kabinesine güvensizlik içinde bu 
lunmaktadır

Erim kabinesi daha şimdiden ko 
münistlerin istekleriyle paralele gir
miştir. Bilindiği gibi komünist ve 
solcu çevrelerin yeni kabineden is
tekleri şu kalemlerde toplanabilir:

•  Toprak reformu yapılmalıdır.
•  Îmam-Hatip okulları ve Kur’an 

kursları kapatılmalı, koy enstitüleri 
açılmalıdır.

•  Nato ve ikili anlaşmalardan çı
kılmalıdır.

•  Kızıl Çin tanınmalı, Rusya ile 
yakınlık arttırılmalıdır.

•  Milliyetçi emniyet mensupları 
ve idareciler tasfiye edilmelidir.

•  Devrimci (komünist) işçi ve ta 
lebe hareketleri engellenmelidir.

•  Ceza kanununun 141. - 142. mad 
deleri kaldırılmalıdır.
DEMOKRASİ VARSA İMAM 
HATİPLER KAPATILAMAZ

Daha başlangıçta hükümet Türki
ye’nin şartlarına ne dereceye kadar 
uygun düşeceği meçhul olan toprak 
reformu, İmam-Hatipler ve Kur’an 
Kursları mevzuundaki beyanlarıyla 
buhran devrinin intikâl hükümeti 
çizgisinden sapmıştır.

Şunu katiyetle söyleyelim ki; İs
lâm düşmanlarının istismar ettiği lâ 
iklik, hiç bir zaman demoklasin kılı 
cı gibi söz ve fikir hürriyetini, din 
ve vicdan hürriyetini tehdit eden 
bir silâh olarak kullanılamaz. Yahu
di, Rum, Ermeni azınlıklara tanınan 
haklar, senelerce İslâma bayraktar
lık yapmış; din, devlet ve vatan için 
oluk oluk kan akıtmış, milyonlarca 
şehit vermiş şerefli milletimizden a- 
lınamaz.
MASONLAR HAREKETİ 
SAPTIRIYOR

Erim hükümetinin programına al
dığı Îmam-Hatip ¿kulları tasarısı C.
H.P. nin gerçekleştirmeye çabaladı
ğı, komünistlerin alkışladıkları ve 
masonların plânlarına mutabık bir 
tasarıdır. Orta kısmı kalkan İmam- 
Hatip okulları temelden mahrum ola 
cak ve kanatları yolunmuş kuşa ben 
zetilecektir.

Bu hal; demokrasi ile bağdaşmaz. 
Bu hal; anayasa teminatı altındaki 
din ve vicdan hürriyetini kökünden 
zedeler. Bu hal; milletin sinesinde 
tamiri güç olan yaralar açar. Mille 
tin binbir fedakârlıkla inşa ettiği, 
yek canıyla kurduğu İmam-Hatip ve 
Kur’an kursları onun gözbebeğidir. 
Onlara uzanan eller, tarihin ihanet 
le damgalayacağı ve Allah’ın lânetle 
yeceği ellerdir.

Türkiye’de her türlü devlet kont 
rolünden uzak ruhban okulları var 
ken, Fener patrikhanesi ve ona bağ 
lı bütün dinî mektepler serbestçe ça 
lışırken, Heybeliada papaz mektebi 
en geniş hürriyetlerle Türk ve İs 

(Devamı 13. Sayfada))

K o m  ü n i s t  1 e r  K o  a l i s y o n J m a r ı  

N a s ı l  K u l l a n ı r l a r ?
12 Martta kuvvet komutanlarının 

verdiği muhtıradan sonra çekilen AP 
hükümetinin yerine geçen Erim’in 
kabinesine karşı, yerli komünistlerin 
tavrı ne oldu? Bir taraftan Erim, re 
formların yapılacağını, demokratik 
düzenin korunacağını beyan ederken 
komünistler değişik taktiklerle kabi 
neye tesir etme kararı alıyorlardı.

Sol basın kuvvetli bir tahlile tabi 
tutulduğu zaman, yerli komünistle
rin birbirinden farklı, fakat aynı ne
ticeye giden iki yolla koalisyondan 
istifadeye çalıştıkları görülmektedir 
Bir kısım komünistler; devrimcilik, 
kemalizm, reformculuk gibi maskeli 
sloganlarla Nihat Erim kabinesini or 
tak cephelerine almaya çalışmakta« 
dırlar. Hem de koalisyon hükümetini 
Marxit-Leninist devrimleri yapacak 
bir kabine kabul ederek, komünist 
stratejisine uygun direktifler verme 
ye kalkışmaktadırlar. Böylece Erim’ 
in koalisyonunu kendilerine gebe ha
le getirmeye çalışmaktadırlar Komü 
nistlerin diğer bir kolu işe, Erim hü
kümetini ağır bir dille suçlamakta ve 
beklenen devrimleri yapamıyacak, re 
formları gerçekleştiremiyecek Ame
rikancı bir hükümet olarak görmek
tedir. Ve böylece «onlar reform yapa 
maz, gerçekleştiremez» diyerek hükü 
meti tahrik etmektedir. Dikkat edi
lirse ikinci halde de komünistler baş 
ka bir taktikle Erim hükümetini ken 
di gayeleri istikametinde zorlamakta
dırlar

Dünya komünist hareketi incelendi 
ği zaman görülür ki, koalisyon hükü
metlerinden en fazla istifade edenler 
komünistler olmuştur. Komünistler 
pek çok ülkede koalisyon kabinesine 
kendi adamlarını yerleştirmişlerdir 
Türkiye’de de aşın solculuğu bilinen, 
hatta bundan dolayı birtakım vazife 
lerden bile atılan kimselerin kabine- 
ye girmesi işte bu taktiğin işaretidir 
Şimdi Türkiye’deki komünistler, ko
münist stratejisinin koalisyon devre
siyle ilgili bölümünü tatbik etmekle

Bir özel oto komünistler tarafından dinamitlendi. (14 Mart 
1971).
Dünya Gazetesi ve Amerikan - Türk dış Ticaret Bankası, ay
rıca Amerikan Konsolosluğu önüne komünistler tarafından 
bomba atıldı. (15 Mart 1971).
Komünistler Kadıköy’de TTB. Erenköy Şubesini soydular, 
(16 Mart 1971).
Selahattin Elmacı adlı fabrikatörün 17 bin lirası komünist
ler tarafından alındı. (16 Mart 1971).
Ankara’da komünistler, «Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu» 
İmzalı bildiriler dağıttı. (16 Mart 1971).
Deniz Gezmiş ve arkadaşı, halka ve nolise uzun süre ateş et
tikten sonra yakalandı. (17 Mart 1971).
ODTÜ’de bomba imalathanesi bulundu. (18 Mart 1971). 
Komünistler, polise ve halka ateş açmış, bir simitçiyi öldür
müşler ve 3 polis. 1 öğrenciyi de yaralamışlardır. (26 Mart 
1971).
Çapa Yüksek Öğretmen Okulu komünistler tarafından dina
mitlendi. (26 Mart 1971).
Tarhan Özgür kendi kendisini vurdu. (28 Mart 1971). 
Amerikan Koleji müdürü evine komünistler dinamit attı. (2 
Nisan 1971).
Bursa Eğitim Enstitüsünde komünistler hadiselere sebep ol
dular. (4 Nisan 1971).
Mete Has komünistler tarafından kaçırıldı. (6 Nisan 1971). 
Dev-Gen*» Sivas ©frenci yurdunu bastı. (6 Nisan 1971). 
Ankara’da, Fen Fakültesi dekanının arabasına. Cento Mer
kez ve element binalarına, Amerikan Subay Kulübüne ko
münistler bomba atmışlardır. (7 Nisan 1971).

— Tarihe adı, komünistlerle koalis
yon yapıp, komünistlerin faaliyetle
rine göz yuman ve onların tahrikle* 
rine kapılarak ülkeyi komünist ihti
lâle sevkeden adam olarak geçecek 
şahıs: Alexandre Kerensky. Rusya’da 
komünist ihtilâle geçiş devrinin tem
silcisi. Kerensky’nin akibeti, komü
nistlerle koalisyon yapan ve onların 
tahriklerine kapılan politikacılarımı
za ithaf olunur

meşguldürler. Aşağıda okuyacağını* 
yazı çeşitli ülkelerdeki komünistlerin 
koalisyon hükümetlerinden nasıl isti
fade ettiklerini açıkça göstermekte
dir.

Son asrın dünya siyasî tarihini in
celediğimizde Avrupa’da ve Asya’da 
komünist partilerinin de katıldığı 
koalisyon hükümetlerinin memleket
lerine getirdiği felâketleri ve ibret 
verici acı gerçekleri görürüz Rusya, 
Almanya, îtalya ve Fransa gibi ko
münistlerin kuvvetli oldukları mem
leketlerde iç karışıklıkları durdur« 
mak maksadiyle kurulan koalisyon 
hükümetlerinde komünistlerin tesir
leri son derece etkili olmuştur Ve 
bu koalisyon hükümetleri sadece ko
münistlere kâr sağlamıştır. Komü
nistler bazan parti olarak bu koalis
yonlara ortak olmuşlar ve neticede 
diğer partileri yıpratarak devleti ele 
geçirmişler, hükümete katılmadıkları 
halde hoalisyonu fikren desteklemiş
ler, işçi ve köylü kitlelerini hüküme
te karşı isyan ettirerek devleti yıkma 
yoluna gitmişlerdir. Her iki halde de 
komünistler çok şey kazanmıştır Ko 
münist partilerin koalisyon hükümet
lerine ortak oluşları komünist strate
jisinin «Birleşik Cephe» taktiklerinin 
bir tezahürü olmuştur. Komünistler, 
taktikleri icabı bazan «işçi sınıfının» 
birliğinden, bazan da «işci-köylü» 
birliğinden bahsettikleri gibi «bütün 
barışçı ve ilerici kuvvetlerin, anti em 
peryalist partilerin» birliğinden de 
bahsetmişlerdir. Bu noktadan hare
ket ederek başta Ortanın Solu olmak 
üzere her fikriyata sahip partilerle 
zaman zaman ittifak kurmuşlardır.

«Birçok gayri komünist politikacı, 
lar, ne büyük ideolojik kayıtlamalara 
ne de şumullü, uzun vadeli program 
lara sahiptirler, bunlar kendi gayret 
terini, komünistlerle işbirliği yapma 
pahasına da olsa, acil ve faydacı he
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deflere teksif ederler. Komünistlerin 
nihayette böyle birleşmelerden çıka
ra b ile c e k ti kân pek düşünmez
ler <*)

Komünist partiler kendilerini giz
lemek ve daha rahat çalışabilm eleri
ni temin etmek için çeşitli partilerle 
birleşik cephe kurarlar. Ve kurduk
lar] bu koalisyonlara «Halk Cephele
ri» «Milii Kurtuluş Cepheleri» gibi 
yaldızlı adlar verirler.

«Birleşik Cephe, Sosyal demokrat 
larla. sendikalar ve diğer proteler 
gruplar ve hareketlerle yapılan işbir- 
liğidir. «Halk Cephesi» ise bunlara 
ilâveten liberallerim, Ortanın Solu 
partilerle, münevver gruplarıyla ve 
köylülerle yapılan işbirliğini göste
rir «Milli Cepheden» bilhassa harp 
sırasında veya hükümet darbesi yapı
lacağı zaman, sürüklenebilecek her
kesle işbirliği yapılır.»

«Halk Cephesi Stratejisi» Komü
nist enternasyonalin yedinci kongre
sinde. 1935 yılında kabul etfilmiş ve 
Fransa, İspanya gibi memleketlerde 
ustalıkla uygulanmıştır. Komünistle
rin, kendilerine muhalif gruplan par 
çalamak ve bu teşkilâtları eritmek 
maksadiyle yaptıkları ittifaklara «A- 
şağıdan birleşik cephe» denildiği gi
bi, çeşitli partilerle fiilen yapılan ant 
¡aşinalardan ve' ittifaklardan meyda
na getirdikleri cephelere de «Yuka- 
ndan birleşik cephe» denir. «Yukan- 
dan birleşik cepheler» bilhassa ortak 
oldukları koalisyon hükümetlerinde 
görülür. Bizim üzerinde duracağımız 
meselede bu türlü koalisyonlar ve it
tifaklardır

Türkiyede gelişen hadiseler ve koa 
lisyon hükümetinden komünistlerin 
büyük nispette faydalanacağı düşü
nülerek hem yetkili makamları uyar
mak, hem de millete bazı gerçekleri 
duyurmak bizim için bir vazife olmuş 
tur Komünistlerin Türkiye’deki iha
net plânlarını açıklamak için dünya 
üzerindeki diğer memleketlerde, Rus 
ya’da, Almanya’da, İtalya’da Ispan
ya’da diğer Avrupa memleketlerinde 
ve Çin’de komünist taktiklerini ve 
bu memleketlerde kurulan koalisyon 
hükümetlerinin feci akıbetlerini gö
relim:

RUSYA’DA KURULAN
KOALİSYON HÜKÜMETLERİ
Komünizmin tatbikatı haline geldi 

ği ilk ülke Rusya olduğu için, bu 
memlekette Komünist faaliyetler çe
şitli kılıklara girmiş ve ancak uzun 
bir çalışma neticesinde kendisini zor 
la kabul ettirebilmiştir. Çarlık zama
nındaki sosyalist grupta ufak tefek 
fikir ayrılıkları mevcuttu. Umumi 
sosyalist hareketteki bu ayrılıklar za
manla kızışmış ve komünist (Bolşe
vik) partisi ile sosyal demokrat parti 
ler( Menşevikler) halinde iki ayrı 
grup ortaya çıkmıştır. Bu gruplar a- 
rasında derinlemesine bir fikir ayrı
lığı yoktur. Şahsî ve basit ihtilâflar 
sosyal demokratları komünistlerden 
ayırmıştı.

Bu ayrılıktan sonra Sosyalist hare
kete sahip çıkma liderlik meselesi 
ortaya çıkmıştı. Sosyal demokratlar 
Çarlık zulmündeki işçi kitlesini ken
di menfaatleri istikametinde kullan
mak ve hareketlerini sevk ve idare 
etmeyi üzerlerine almak istiyorlardı. 
Halbuki komünistler de aynı gayeyle 
sosyal demokratları halk nazarında 
küçük düşürmek ve yıpratmak gayre
tinde idiler. Bu liderlik meselesi iki 
tarafı bir müddet ayrı ayrı hareket 
etmeye zorladı. Bu noktada Lenin 
çok titiz davrandı ve anti komünist

partiler ve teşkilâtlarla işbirliğini ka 
tî surette reddetti. Leninin tutumu, 
Çarlık aleyhtarı diğer teşkilâtlarla 
dost geçinmeyişi komünist partisini 
büyük çıkmazlara düşürdü. Eğer Sos
yal Demokratlar ve tekâmülcü sosya
listler gibi hem komünistlerle hem 
de Çarlıkla anlaşmayan gruplarla it
tifak kurulursa komünist partisi iş
çi ve köylü kitlesi üzerindeki lider
lik iddiasını kaybedecekti. Bu gurup
larla muhalefette devam etmek ise 
komünist partisine aşağı kademenin 
desteğini kaybettiriyordu. Bu duru
ma Lenin yeni çareler aradı ve itti
fak yerine «kullanma» tabirini kul
lanmayı uygun buldu. Lenin: «Bence 
kullanma tabiri destek ve ittifak ta
birinden çok daha doğru ve uygun
dur.» diyordu. (*)

Komünist partisiyle diğer partile
rin ihtilâfına rağmen, çarlık karşı
sındaki bütün gruplar zaman zaman 
ittifak ediyordu. Komünist partisinin 
yeni tutumu (anti-kapitalist partiler
le ittifakı) gerçek bir dostluk ve it
tifaktan ziyade diğer partileri kullan 
mak mahiyetini taşıyordu. Bu ittifak 
ta komünistler insiyatifi ele geçire
rek hem işçi-köylü kitlesine sahip ol 
muşlar, hem de diğer partileri erit
mişlerdir. Birleşik Cepheler zamanla 
Rusya’da siyasî kuvveti ele geçirmek 
için en müessir bir vasıta haline gel
di. Ancak bu ittifaklarda erimemek 
komünist partisi için ilk şarttı. Ko
mintern liderlerinden Traçki bu hu
susta şöyle diyor:

«... Bizim tenkit ve tahrik hürri
yetimizi kısıtlayan hiçbir türlü bir
leşmeyi kabul edemeyiz. Bir birleşik 
cepheye gireriz ama katiyyen onun 
içinde erimeyiz. Birleşik cephe için
de de müstakil bir grup olarak ça- 
lışıtız. Geniş kitleler ancak mücade
lenin içinde bizim başkalarından da
ha iyi çarpıştığımızı, onlardan daha 
azimli ve cüretli olduğumuzu anlaya
caklardır. Böylece birleşik ihtilâlci 
cepheyi komünistlerin kayıtsız şart
sız kontrolü altına sokacağımız saat 
yaklaşacaktır.» (1).

Komünistlerin ortak olduğu her 
koalisyon hükümeti kısa ömürlü ol
muş ve hüsranla neticelenmiştir. Çün 
kü komünistler için koalisyon hükü
metleri devlete varmayı temin eden 
bir vasıtadır. Bu vasıtayı lâyıkiyle 
kullanmak komünist partisinin en 
büyük görevidir. Rusya’da solcu sos
yalist inkılâpçılarla komünistlerin 
yaptığı koalisyon çok kısa ömürlü ol
muştu. İhtilâlci sosyalistlerin sol ka
nadı komünistlere, diğer demokratik 
partilerle koalisyona girmeyi teklif 
etti. Komünist partisi, demokratik 
partilerin hepsine düşman olduğu hal 
de bu koalisyon teklifini kabul etti. 
Fakat bu koalisyon komünistlere, 
devleti ele geçirme fırsatını verdi. 
Bu durum karşısında komünist parti
sine karşı çıkan ve koalisyondan ay
rılmak isteyen diğer partililer siyasî 
polis (Çekal) tarafından mahkûm e- 
dildiler. Rusya’da kurulan bu ilk koa 
lisyon hükümetinde bütün anti komü 
nist üyeler ya hapsedildi, ya da çeşit
li bahanelerle öldürüldü. Neticede ko 
münist partisinin kesin diktatörlüğü 
temin edildi.

«Komünist hareketine dinamik gü
cü veren şey, onun devamlı bir suret
te topyekün iktidar için mücadele et 
mesidir. Komünist partileri koalisyon 
lara girmezler, ancak bir koalisyona 
hakim olmalan ve tamamen kontrol 
altına almalan ihtimali açıkça bilin.

(Devamı 13. Sayfada))
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Bay Gazozoğlu 
Milliyetçilere Zulüm 
Komünistlere Y ardımdır
AFYON’DA MİLLİYETÇİ 
ÖĞRETMENLERE VALİNİN

KANUNSUZ BASKILARI
Birkaç yıldan beri milleti uyarma 

faaliyetlerine aralıksız devam eden 
Mücadele Birliği’nin çalışmaları, bü
tün düşman cephesinde panik yarat
mıştır. Anadolumuzun en ücra yerle
rine kadar uzanan faaliyetleriyle mil 
letin değerlerine bağlı olan ve hür
met duyan her ferdin kalbini fethet- 
miştir.

Mücadele Birliği’nin milletçe tak
dir toplaması onun aleyhtarlarını çıl
gına döndürmüş, iftiralara sevket- 
miştir.

Hele son günlerde Mücadele Birli
ği Afyon Sancağı elemanlarına ve Af 
yon Milliyetçi Öğretmenler Birliği ü- 
yelerinie, Afyon valisi Kemalettin Ga 
zezoğlu tarafından yürütülen terö
rün eşine hiç bir yerde rastlanmamış 
tır.

Masonların oyuncağı Haldun Men- 
teşeoğlu’nun tayin ettiği vali, Afyon
da eski bakanının fikir ve kanaatle
rine uygun olarak, sağcı ve milliyet
çi derneklerin faaliyetlerine sekte 
vurmaya başlamıştır.

Mücadele Birliği’nin Afyon’da yap 
tığı son tarihî miting, bütün Afyon
luların da iştirakiyle, millete düşman 
unsurların yüreğine korku salmıştı. 
Çevre kazalar, otuz kırk pare köy

gezilmiş, mitinge davet edilmiş ve ız« 
dıraplı anadolu köylüsü çift sürdüğü 
motorlarla, arabalarla, imkânları ol
mayanlar da yaya olarak mitinge iş̂  
tirak etmek için koşmuştu. Miting
de milletin mason iktidarlara, onla- 
rm uşağı ve payandası alçaklara kar
şı coşkun tezahüratı çok yüreklerin 
yağını eritmişti.

Milletin sevinç seline iştirak etme 
yen, halkı ve onun rehberi Mücadele 
Birliği’ni akla hayale gelmeyen pl^n 
ve desiselerle yıldırmaya çalışan vali 
Gazezzade Kemalettin; mitingde anar 
şik hiç bir hadise vuku bulmadığı, 
polisle çatışılmadığı halde suç ara
mak için olanca gayretiyle çalışmış
tır.

Duymayanlar duysun, bilmeyenler 
bilsin ki meğer miting davetiyesi bil
dirilerin altında imza yokmuş ve bu 
da 171 sayılı kanunun 16 ve 21. mad 
delerine göre suçmuş. Türkiye’nin 
dört bir köşesinde dağıtılan binlerce 
bildirinin hangisine imza atılıyor? Ve 
bu suçtan kaç kişi ceza giymiş hiç 
duydunuz mu?

Bizzat vali tarafından savcıya ya
pılan ihbar ve direktiflerin ışığında 
dava açılmış bulunuyor. Açılsın ba
kalım! Mücadele Birliğini sindirme 
politikaları hiç bir yerde başarıya u- 
laşmadı. Bundan sonra da hiç bir 
yerde ulaşmayacaktır.

Ama biz bütün milliyetçi teşkilât-
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Perşembe Öğretmen Okulunda 
Neler Oluyor?

Her nedense Millî Eğitim’in bünyesinde solcuları korumak ve mil- [
|  liyetçilere baskı yapmak adet haline gelmiştir. Gün geçmez ki, bir mil i
|  liyetçi talebe veya öğretmen, okuduğu milliyetçi bir yayın organından |
|  dolayı takibata uğramasın. Gün geçmez ki, bir milliyetçi, bir konferans =
|  veya mitinge katıldığı için ceza görmesin. Halbuki, aynı mesul makam |
|  1ar, Maonun kitaplarını, Marks’ın veya herhangi bir komünistin eserini - 1
i okuyanlara «Sosyal kültürünü geliştiriyon> iddiasıyla göz yumarlar. Peki i
|  sormak lâzım. Milletini sevmek suç mudur ki, milliyetçiler takibata uğ- §
|  rar? Vatanı korumak için didinmek suç mudur ki, milletin evlâdının en |
|  masum, vatanseverlik tezahürleri cezalandırılmak istenir? İşte elimize 1
|  bir mektup daha geldi. Perşembe İlköğretmen Okulunda milliyetçi öğ 1
|  retmen adaylarının, uğradığı zorba saldırıları anlatıyor. Ve mesullerin f
|  ilgisizliğinden dert yanıyor. Yine baskı yapılır düşüncesiyle ismini zik |
|  retmediğimiz bu öğretmen adaylarının dertlerini Millî Eğitim Bakanlı |
|  ğmın nazarı dikkatine arzederiz. Umulur ki yeni bakan sadra şifa bir yol |
|  gösterir. Aşağıya, açık mektuptan pasajlar sunuyoruz: |
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Öğretmen Okullan Genel Müdürü
ne açık mektup.

Okulumuz Türk Milliyetçiliğin ade
ta bir kalesi durumundadır. Okula- 
muzun % 90’ı Türk MİLLİYETÇİLİ
ĞİNİ benimsemiş durumdadır. Üç 
yıldan bu yana okulumuzda Türk Mil 
Hyetçiliği büyük gelişmeler kaydet
miştir. Hak yolunu seçenler gün geç
tikçe artmaya başlamış ve hala da 
artmaktadır.

Fakat, bu gün memleketimizin her 
yerinde görüldüğü gibi köşebaşlannı 
kapan solcular, okulumuzda da en ö- 
nemli yerleri işgal etmişlerdir. Biz 
Milliyetçi öğretmen adaylanm engel
lemek için solcu öğretmenlerden mey

dana gelmiş olan disiplin kurulu ve 
Eğitim Şefi ellerinden gelen hiç bir 
şeyi esirgememektedir. Şimdiye ka
dar okulumuzda meydana gelen olay
ları şöyle özetleyebiliriz:

1. Bazı kızıl uşuklar gittikleri staj 
ilkokullarında körpe yavrulara Nazım 
Hikmet’in şiirlerini şarkı olarak ez
berletmekte, daha şimdiden komü" 
nizm fikrini aşılamaya çalışmaktadır
lar. Bu şahıslar şikâyet edildiğinde 
bunlara hiçbir idari işlemde bulunul
muyor.

Fakat diğer taraftan bir milliyetçi 
arkadaşımız, en ufak bir fikri müna
kaşada dahi her an çelmelenecek bir 
duruma geliyor.
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lara ve 66 vilâyetin ahalisine şimdi
den duyuralım ki eğer Gazez-zade Ke 
malettin sizin diyara val^ veya kay
makam olarak gelirse dikkatli olun! 
Bildiri ve ilânlarınızda imza yoksa 
yandığınız gündür. Şakası yok! He. 
men ihbar ediverir. Uyamk olun.

Oyunların esas büyükleri miting
den sonra başlıyor. Afyon Milliyetçi 
Öğretmenler Başkanı saym Mehmet 
Özutku bey şimdiye kadar yaptığı 
faaliyetlere mükâfat olarak gene Va
linin direktifleriyle toplanan İl disip
lin Kurulu karariyle öğretmenlikten 
almıyor. Gayri kanuni yollara teves
sül edip, kafanıza yerleşmiş Mücade
le Birliği düşmanlığını kamufle ede
cek idari umdeler aramanız vali bey 
hatırlatalım ki bu mücadeleyi önle
mez. Ve unutmayınız ki sizin karşı
nızda elpençe divan duracak, evet e- 
fendimci divaneler değil; kanunları 
en az sizin kadar bilen, devleti siz
den daha fazla düşünen, millet düş
manlarıyla sizden daha çok mücadele 
eden alnı ak, yüzü açık, verilmiyecek 
hiç bir hesabı olmayan insanlar var. 
Onların teşkilâtı Mücadele Birliği 
var.

Mücadele Birliği ki sizin plânları 
nızdan çok daha kaliteli hile ve de- 
şişelerle karşılaştı. Ama hepsi boş. 
Sizin gayretlerinizin sonucu da aynen 
böyle olacaktır.

Verdiğiniz gayri kanuni idari ka
rarların hesabını mahkeme önünde 
size teker teker soracağız. Şahsi nü
fuzunuzun da para etmeyeceği bir 
başka mahkeme daha vardır. O, mil
letin mahkemesidir. Oradan ve hele 
Afyonlulardan her halde beraat ka
rarı alamayacaksınız.

Size, başka ne söylene bilir, bilmi
yoruz ki?

2. Solcu öğrenciler ellerinde tomar 
işi komünist gazete, dergi ve broşür
lerle okula geliyorlar ve bunları da. 
ğıtmak istiyorlar. Bu gazete ve dergi 
leri dağıtanlarla beraber müdüre gö
türüyoruz. Fakat hiç bir işlemde bu
lunulmuyor.

Diğer taraftan birimizin elinde bir 
milliyetçi kitap veya dergi görüldü
ğünde bunlar elimizden alınıyor ve 
aynca ağır tehditlere maruz kalıyo* 
ruz.

3. Her cumartesi günü saat 14.30’« 
da solcu öğrenciler, gene solcu bir 
öğretmen olan Sefer Bal’m başkanlı
ğında bir esrarkeş doktorun muaye
nehanesinde toplanmaktadırlar. Bun
lara Fatsa ilçesinden gelmekte olan 
öğretmenlikten atılma bir komünist, 
materyalist felsefeyi öğretmektedir. 
Ayrıca ihtilâl dersleri de vermekte* 
dir. Bu durum okul idaresi tarafın, 
dan bilindiği halde gene hiç bir mü* 
dahelede bulunulmuyor. Fakat bir 
Din Görevlileri Demeğine giden ar
kadaşlarımız disiplin kuruluna veril
mektedir.

6.7.3.1971 Pazar günü saat 10.30 sı
ralarında okulda müdiir başyardımcı
sı odasında anfide, Nazım Hikmetin 
«Kurtuluş Destanı» v.b. gibi şiirleriy 
le Aşık İhsani’nin şiir ve marşları 
bunları yayınlayan müdür başyardım 
cısı, bu olaydan birkaç gün önce ar 
kadaşımıza:

«Okulda, ister sağcı, ister solcu ol
sun kim bir olay çıkarırsa, onu doğ
rudan doğruya savcılığa vereceğim» 
demiştir. Nasıl oluyor da bunlan söy 
leyen şahıs, bu yayını yapabiliyor?

Sayın Öğretmen Okulları Genel mü

1) Lise müdürü Mazhar Çevik’e ; 
telefon edip, talebelerin mitinge ka
tılmasını önleyin demediniz mi?

2) Halk Eğitim Müd. sayın Muşta- 
fa Kızıloğlu’nun «bana vilâyetten te
lefon edildi» kanunsuz bildiri dağı
tıyor muşsunuz, baskı oluyor, benim 
durumumu düşünün» diye yakınması 
sizin gayretkeşliğinizden değil mi?

3) Milliyetçi öğretmenlere «mitin
ge katılmışsınız, rapor almışsınız» gi 
bi yıldırma taktikleri de neyin nesi? 
Mitinge katılmak için ayaklarınıza 
mı kapanılacak, yoksa kanunların hi
mayesi yetmiyor da affı şahanenize 
mi sığınılacak? Ne buyurursunuz va
li bey?

4) TÖS’ün isteklerine uyarak Mil
liyetçi Öğretmenler Başkanı saym 
Mehmet Özutku’yu öğretmenlikten 
aldınız peki! Ya öğretmen NURÎ ER- 
YILDIZ hakkında verdiğiniz adilâne 
karar... Aynen şöyle demişsiniz:

«Işıklar Köyü ilkokulu öğretmeni 
Nuri Eryıldız’m aşın sağ ve aşın ide 
olojik faaliyetlerde bulunmasının güç 
olacağı ve kendisine bu ortamı hazır- 
layan MÜCADELE BİRLİĞİ NİN şu- 
besinin bulunmadığı başka bir il em- 
rine naklinin uygun olacağı ile ilgili 
bakanlığa teklifte bulunulmasına oy 
birliği ile karar verildi.»

Biz size diyoruz ki, bu kadar kork
mayın. Ayrıca Mücadelecilerin çalış
maları için gerekli ortamı, Mücadele 
Birliği veya onun SANCAK’ları hazır 
lamaz. Onlar Mücadele Birliği’nin bu 
lunmadığı yerlere aynen sizin gayre
tinizle görüldüğü gibi sürülürler, o- 
ralarda sancakların dikileceği orta
mı hazırlarlar. Ve sonra da Afyon’
daki gibi sancaklar doğar. Anlaşıldı 
mı vali bey?

Siz baskıya devam, biz mücadele
ye!

dürü, okulumuzda meydana gelen o* 
laylan çok kısa olarak buraya yaz
mış bulunuyoruz.

Bazı hoş olmayan olaylar çıktığı 
takdirde mesul sayılmamızı ve oku
lumuzla ilgilenmenizi saygılarımızla 
arzedcriz.

PERŞEMBE İLKÖĞRETMEN 
OKULU

MİLLİYETÇİ ÖĞRETMEN 
ADAYLARI ADINA

îsim: İmza İsim: İmza İsim: İmza

Yavuz Selim’de Talebeye 
Zorla Komünist Eser Satılıyor

YAVUZ SELİM ÖĞR,
OKULUNDA 
MİLLİ MÜCADELE 
ALEYHTARLIĞI
Mücadelemizin bir yıl içinde, yurt 

çapındaki gelişmeleri o kadar gözle 
görülür hale gelmiştir ki; milletin 
mücadelesine olan iştiraklerle bera
ber, aleyhte çalışmalar da bir yarış 
halini almıştır.

Bu cümleden olarak doğuda Mos
kof’a mezar olan Erzurum toprakla
rında Erzurumlu dadaşların sahip çık 
tığı milli mücadele çok büyük tas
viplerle karşılaşmıştır. Erzurum Mil
liyetçi Kültür Birliği’nin önderliğin
de yapılan faaliyetler, bütün öğre
tim camiasında ilgi görmüş, ızdırablı 
milliyetçileri sinesinde toplamaya 
başlamıştır. Eğitim Enstitülü ve ilk 
öğretmen Okulu talebeleri başta ol
mak üzere lise ve Sanat okulu men
supları da mücadelelerine sahip çık
mışlardır.

BİR MÜDÜRÜN MARİFETLERİ 
Fakat bu müsbet yöndeki gelişme

ler engelsiz kalamazdı. Zira ilk göz 
dağı Yavuz Selim İlk Öğretmen Oku
lu müdürü Süleyman Karabulut’tan 
geldi. 26 Aralık 1970 Cumartesi günü 
bayrak merasiminde dergimiz «Yeni
den Millî Mücadele’nin aleyhinde ko 
nuşmuş, öğrencileri tehdit etme yo
luna gitmiştir. Sözde milliyetçi olan 
bu şahsa hatırlatınz ki gayri kanunî 
yollara tevessül etmeyiniz! Siyasi bir 
gazete olan Cumhuriyet, Milliyet na
sıl hiç bir tahdide tabi tutulmadan 
okunuyorsa, bu mecmua da hiçbir en 
gelle karşılaşmadan okunacaktır.

Millî Mücadelenin ışığında yol alan 
öğrenciler topyekün bir arzu üzerine 
Kızıl Pençe adlı piyesi oynamak is
tediklerinde TOS’Iü öğretmenlerin 
tesirinde kalınarak izin verilmemiş
tir. Talebenin istek ve temayülleri 
milletin düşmanlarını tanıtmak oldu
ğu halde, sizlerin bunun aksi bir ka
naatin sahibi olduğunuzu izhar eder 
ki, bu sizin için hiç te iyi olmayan 
bir hükümdür.

AKİF GÜNÜ OKULDA 
KUTLANDI
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının 

emri ile bütün okullarda İstiklâl Mar 
şımızm 50. kabül ediliş yıldönümü o- 
kulunuzda kutlanmamıştir. Binlerce 
masum millet evlâdına Akif gibi bü
yük millî mücadele kahramanlarının 
fedakârlığı unutturulmak istenmiştir. 
Halbuki siz, Akif’ten bize miras ka-. 
lan İstiklâl Marşımızın söylenmesini 
vesile kılarak, onun ideal ve ideolo
jisine dayanmış bir mücadele hareke 
tinin bayraktarlığını yapan Yeniden 
Millî Mücadele’ye çamur atmaya kal 
kıyorsunuz. Yurdumuzun ve aziz mil
letimizin komünistlerce ve masonlar- 
ca tehlikeler içine itildiği şu günler
de, ayni kampın faaliyetlerine katıl
mış gibi gözükmek, Erzurum halkı
nın komünistlere karşı verdiği ders
leri unuttuğunuzu gösterir.

Gene Yeniden Millî Mücadele’ye 
karşı gösterilen bu aşırı hassasiyet 
komünist eserlere ve solcu öğretmen 
lerin öğrencilere dağıttığı Lenin, 
Mao gibi millet düşmanlarının eser
lerine gösterilmemektedir.

SOLCU ÖĞRETMENLER 
ZORLA KİTAP SATIYOR 
Hiç bir öğrenciye zorla kitap satı

lamayacağı halde; notla ve sınıfta 
koyma gibi öğretmenin elindeki im

kânlarla ima yoluylada olsa böyle bir 
yola tevessül edilemeyeceği halde, 
meslek dersi öğretmenlerinden Me- 
cit Aşkan’ın kitap satışına müsade e- 
dilmektedir. Mecmuamızın gelecek 
sayısında genişçe izahını yapacağımız 
eski köy Enstitülerinden (Cilavuz) 
mezun olan aşın solcu Mecit Aşkan’- 
m Erzurum’un merkezinde kimlerle 
temasta bulunduğunu her halde hiç 
bilmiyorsunuzdur. Üniversitedeki sol- 
cu asistan ve öğretim üyeleriyle do
ğunun kalesi Erzurum’u da sosyalist 
yatağı haline getirmek isteyenlere 
göz yumulacağını zannetmeyin.

1969 yılında kanunsuz TÖS boyko
tuna, Düziçi ilköğretmen okulunda 
(Adana) önderlik yapan ve bu yüz
den işten el çektirilen Mecit Aşkan’- 
ın solcu telkinlerine her nedense sa 
ym Müdür Süleyman Karabulut’un 
hiç te mani olmadığını görüyoruz.

Mecit Aşkan’m «Bizimkiler» adlı 
şiir kitabı hiç bir san’at değeri taşı- 
mayıp, bunun yerine sosyalist propa
ganda çöplüğüne çevrilmiştir Öğret
menin, öğrenci üzerindeki nüfuzun
dan istifade edilerek satışı yapılan 
kitap din ve millet düşmanlığı taşı
yan mısralarla doludur.

41. Sayfada, «Tanrım» adlı şiir son 
derece tipiktir: «her ülkede ayrı - 
dinlerde - zihinlerde - ayn biçimde
sin - kimi yerde put - kimi yerde to
temsin - ... kimine göre yedinci ka- 
tmdasm - kiminin menfaatmdasm • 
sen nesin, nerdesin, tanrım.»

50. sayfada «Tapma» şiiri ise şöy
le başlıyor: «tapmak iyi değildir - ta
pılacak ne olursa olsun Soralım: 
Allah’ta bunun içinde mi?»

54. Sayfada ise gizli komünist par- 
tisi reislerinden Zeki Baştımar’ın 
1968’de Marksist Reviet dergisinde 
Türkiyeli komünistlere talimat ola
rak verilen «tam bağımsız Türkiye» 
sloganını bol bol kullanan ve TÖS 
boykotunu anlatan «Yürüyeceğiz» şii
ri var.

60. Sayfada «Hak Din», 79’da Köy 
Enstitülerinin mucidi olarak takdim 
edilen «Tonguç Baba» şiirleri de ay
nı şekilde şiir vasıta kılınarak koyu 
bir sosyalist propag^nd^» girişil
miştir.

Sayfa 90’da «Bir Mayıs» şiirinin i- 
fade etmek istediğini her halde cok 
az insan farketmistir. «Bir Mayıs yas 
günüm - bana çekilmez acılar - dün
yaya bahar - ülkeme bayramlar geti
rir - bir mayıslar *

Türkiye’de mayıs ayının ilk günü 
bahar bayramı olarak biliniyor. Esa
sında bu gün, bütün dünya komünist 
partilerince ve komünist ülkelerce iş 
çi bayramı olarak kutlanır. Bütün ko
münistlerce de bu gün bizim anlayı
şımızın dışında bir anlam taşır.

Komünistleşen ülkeler bu günü iş
çinin güya emperyalizm boyunduru
ğundan kurtuluş günü yani sevinç gü 
nü olarak kutlar Komünistleşmeyen 
ülkelerde ise, gizli veya açık sol faa
liyet yürütenler bu günü yas günü, 
ızdırab günü kabul ederler. Mensubu 
olduğu milleti komünistlestiremedik- 
leri, işçileri kendilerine göre emper- 
yalizmin baskısı altında inlediği için 
yas dökerler, çekilmez acılara düşer
ler.

Mecit Aşkan’da aynı ızdıraba ortak 
oluyor herhalde.

Türkistan.da esir y a ş a y a » 
100 000.000 esir soydaşa değil.
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27 Mayıs 1960 hareketini müteakip 
iktidarı gasbeden İnönü hükümetinin 
komünistlerin alkışlarına rağmen kur 
sağında kalmış tasarılar, bugün Erim 
hükümetiyle hortlatılmak emelinde
dir.

Banka soygunlarının ve adam ka
çırma olaylarının tabiî hale geldiği 
memleketimizde, nasıl kurulduğu or
tada olan Erim hükümetinin reform 
denemeleri ne derece başarılı olabi
lir? Halli son derece güç olan tâli 
meseleleri henüz iktidar süresi belli 
olmıyan geçici bir hükümet tarafın
dan halledilebileceğine inanmak en 
azından saflık olur. Elbette Türkiye* 
de bir değil, birçok reformlara ihti

yaç vardır. Ancak bu reformları ge
çici bir hükümetin gerçekleştirme 
şansı yoktur. Hele programında ilk 
madde olarak «sokakta rahatça gez
meyi» sağlamak amacında olan bir 
hükümetin büyük reform denemele
rine girişmesi, Türkiyeyi güllük gülis 
tanlık bahçelere çevireceği hülyası 
m daha işin başlangıcında yıkacak 
demektir. Yıllar süren yanlış teşhis
ler, kasdî hatalar, iflas etmiş iç ve 
dış politikalar bir müddet daha de
vam edecek gibidir. Biz bu reform 
tasarılardan biri olan «toprak, refor
m u n u  sütunlarımız dairesinde ince- 
liyeceğiz. 

a — Toprak ekonomisi, Yahudi

reformu» dediler. Lenin’den sonra 
gelen bütün komünist lider ve par
tiler bu yalanı hiç zorlamadan, utan
madan söyliyebiliyordu.

Yine aynı Lenin 1920 yılında Komi 
ternin II. toplantısında; başlangıçta 
toprak reformunu sosyalist prensip
lerle ele alınmasının delilik olacağı
nı, binaenaleyh işe önce fakir köylü
ye toprak dağıtımı vaadiyle başlan
ması gerektiğini İsrarla belirtti.

Reform tatbikatı Rus köylüsünü 
şaşkına çevirmişti. Köylü işin iç yü
zünü öğrenmişti amma, vakit artık 
çok geçti. Stalin devrinde ise gizlene 
miyecek hale gelen büyük katliamlar 
oldu. Sebeb yine toprak reformu idi. 
Bizzat Stalin’in itirafıyla sabittir ki; 
toprak reformu neticesinde Rusyada 
öldürülenlerin sayısı II. Cihan har
binde ölenlerin sayısını aşmıştı. Ne
tice korkunçtu. 30 milyon insan telef 
olmuştu.

Şimdi biz bu acı gerçeği Fransız 
Komünist Partisinde 50 yıla yakın 
bir zamandan beri çalışan Roger Ga- 
raudy isimli komünistin yazdıkların
dan okuyalım. Garaoudy Artık sus
mak mümkün değil» diyor ve şöyle 
devam ediyor:

«Büyük toprak sahiplerine karşı a- 
lınması gereken tedbirlerin toprağı 
olan bütün köylüye uygulanması, bir 
yandan geniş bir köylü tepkisine yol 
açarken, bir yandan da bu usullerle 
bağdaşmayan eski komünistlerin, Le- 
nin’in yetiştirdiklerinin saf dışı edil 
meşine sebeb olmuştur.

Bu ilk temizlik hareketinden son-

%

ra (Stalin devri kastediliyor) kollek- 
tifleştirme hızlanmışsa da, sonuç a- 
cıklıdır. Köylüler kolhoza girerlerken 
sırf hayvanlarının devlete verilmesi
ni önlemek için onlan öldürmekte, 
her türlü tepkiyi göstermekteydiler. 
1929 de Sovyetler Birliğinde 34 mil
yon at varken, 1933 te bu sayı 16 mil 
yona inmiştir. Atların yansı bizzat 
köylüler tarafından öldürülmüştür. 
Aynı şekilde sığırların % 45 i, do
muzların % 30 u, koyunlann % 25 i 
baskıya karşı olan köylüler tarafın
dan katledilmiştir.

Bu durumda tarım sistemine yeni 
değişiklikler getirmek zorunluğu be
lirmişi, ne var ki bu defa da köylü
lerin kollıozlan terketmesiyle karşı, 
laşılmıştır. (Sosyalizmin Büyük dö
nemeci R. Garaoudy Milliyet 21 Şu
bat 1970.)

Durumun ne kadar korkunç ve ha
zin olduğu ömrünü komünizme ada
mış Garaoudy’nin ifşaatıyla ortaya çı 
kıyor. Şimdi Türkiye’de de toprak re 
formu yapılacağı açıklanmış bulunu
yor. Yukarıdaki ifşaatın ışığı altında 
memleketimizde uygulanacağı söyle

Yahudinm Milli 
Serveti Çar-Çıır 
Ettiği Türkiye'de

mâliyesinin boyunduruğu altında i- 
nim inim inler. Ses yoktur.

b — Tarlalarımız sun i gübrelerin 
yanlış tatbikleriyle taşlaşır. Tehlike
yi görmezler. Görmek istemezler.

c — Erozyon (aşınma) tehlikesi 
Anadolu topraklarını kıskacına almış 
tır. Gerçek ve tarafsız ilim .adamla
rı haykırmaktadır. Kulak asılmaz.

d — Ziraat makineleri, ziraî ilaç 
ve aetlerin imal, ithal ve montajı ta- 
mamiyle gayri müslimlerin elindedir. 
Hadise örtbas edilmek istenir.

Ve bütün bunlar halledilmiş gibi, 
göğüs kabartıla kabartıla «toprak re
form undan  bahsedilir. Gerçek anla* 
mıyla toprak reformu nedir? Toprak 
reformu kimlerin sloganıdır? Ve E- 
rim hükümetinin uygulayacağım bil
dirdiği «toprak reformu tasarısı» ki
min tasarısıdır. Konumuz bu... 

«TOPRAK REFORMU» 
KOMÜNİZM’in BÜYÜK 
YALANLARINDANDIR.
1917 Bolşevik ihtilalinin arefesin- 

de Lenin ve yoldaşlarının en parlak 
vaadi «toprak reformu» idi. Aynı 
vaad TİP’in seçim propagandaların
da «herkese iş, köylüye toprak» yal
dızlı sloganı ile maskelenerek sunu
luyordu.

1917 de Bolşevikler Çar’ı devirme
yi başarınca «toprak reformu» yap
mağa koyuldular. Fakir, zengin deme 
den bütün ahalinin elindeki tapu se 
netleri alınarak yakıldı. Tapu senedi 
olan herkes «toprak ağası» olarak it
ham edildi, ve işkence edilerek Halk 
Mahkemelerinde öldürüldü. Rusya a- 
razisi parsellendi. Ve parsellenen bu 
arazilerin köylüye dağıtılacağı söy
lendi. Dışarıdan bakıldığında herşey 
olağan gözüküyordu. Ancak dağıtım 
işi başlayınca gerçekler su yüzüne 
çıkmaya başlıyordu. Geniş Rusya a- 
razisi üzerine dağılmış olan fertlere 
yerleşme mahallerinden çok uzakta 
parseller verildi. Meselâ Harkof’a 
yerleşmiş 5 kişilik bir aileye Harkof 
tan binlerce kilometre uzaklıkta par
seller verildi. Her aile ferdinin, ayrı 
ayrı yerlere gitmeleri teklif ediliyor
du. Yani aile birliği parçalanmak is
teniyordu. Tabii ki halk uzun sene
ler yerleşmiş olduğu bölgeleri terk 
edemedi. Bir müddet sonra da bütün 
Rusya arazisinin kollektifleştirildiği 
açıklandı. İşte bunun adına «toprak

nen reformun istikbalini etüd ede
lim:

TOPRAK REFORMUNUN
NETİCELERİ
1 — Rusyada çok büyük arazi sa

hiplerine karşı alınacağı söylenen 
tedbirler, sonraları istikamet değiş
tirerek bütün köylüye uygulanmış
tır. Her ne kadar Rusyadaki durum 
kasdî ise de, Türkiyede de bir müd
det sonra doktriner toprak reformu
na (Rusyadakine benzer) gidilecek
tir. Zira Toprak reformunu uygula
yan ülkeler iki alternatifle karşılaş
mışlardır. Birincisi; fakir köylüye 
dağıtılacağı söylenen topraklar, bü
tün arazi ile birlikte devletleştirilmiş 
tir. İkincisi; reform sonucu hasılat, 
es&i hasılatın altına düşünce top
rakları iade etmek olmuştur. Rusya, 
Çin Küba v.s. ülkeler birinci alterna
tifi uygulamışlardır. Suriye ise ikin
ci alternatife doğru harekete geçmiş
tir.

2 — Bütün köylünün elinden top
rağın alınması Türkiyede de tepkiy
le karşılanacaktır.

3 — Toprak reformu Lenin’in yol
daşlarının başını yemiştir. Bu vakıa 
unutulmamalıdır.

4 — Devlete karşı infial halinde 
olan Rus köylüsünün hareketi ente
resandır. Köylü «madem hayvanım 
devlet alacak şu halde öldüreyim. 
Mahsûlünün hepsini devlete verece
ğime yaksam daha iyi» demiş ve ta
rihe «komünizmin yüz karası» olarak 
geçecek hareketleri yapmıştır.

5 — Toprak reformu yapılan bü-

V

'd .

tün ülkelerde hasılat eski senelerin 
altma düşmüş ve birçok ülkede açlık 
başlamıştır. Rusya, Çin, Suriye hep 
aynı akibete düçar olmuşlardır.

«JACOBY FORMÜLÜ»
TATBİK EDİLECEK Mİ?
Bilhassa 1960 yılından sonra CHP 

lilerin ağzında bir «toprak reformu» 
sözcüğü dolaşıp duruyordu. Bu, Halk 
Partisinin 1950 den önceki iktidan 
süresinde iflas etmiş «köylü politi
kasın ın  dışarı akseden görüntüsüy- 
dü. Köylü Halk Partisine ısınamamış 
tı. İnönü de bunu pekâla biliyordu. 
Ve yine biliyordu ki, 1961 deki ikti
darı yine uzun sürmeyecek. Onun i- 
çin bazı vaadler ortaya atmak gerek
ti:

İşte tam bu sırada komünizm su
çundan defalarca kapattfnnş ve şim
diki Dvrim Gazatesinin sahibi Doğan 
Avcıoğlunun başyazarlığını yaptığı 
YÖN mecmuasında bir yahudînin Tür 
kiye için hazırlamış olduğu ve Jacoby 
Raporu diye bilinen tasan neşredil
meye başlandı. Tamamiyle komüniz
min stratejisine sadık kalınarak ha
zırlanmış olan bu tasarı iki sene son*
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— Toprak Reformunun çok küçük parçalara ayırdığı topraklar köylüyü 
geçindiremez hale gelir. Millî gelir düşer. Bunun üzerine tarlalar kollek- 
tifleştirilir. Başlarına bir modern ağa geçirilir. Köylüler de toprakta iş
çi haline gelirler. Resim, Kolhozlarda çalışan kadın ve çocukları göste
riyor.

r t Bakanlar Kurulunda kabul edildi. 
Komünist basın kararı hararetle al
kışlıyor, kararın Bakanlar Kuruluna 
kabul ettirilmesinin pek kolay olma 
dığmı ve şimdi komünizme bir adım 
daha yaklaşıldığını idrak ediyor, se
vincinden havalara uçuyor. Aynı Ja- 
coby formülüne yine bizzat CHP li o- 
lan Turan Güneş ile Nüvit Yetkin 
şiddetle muhalefet etmişlerdi. Fakat 
Bülent Ecevitin ısrarı, tasarının Ba
kanlar Kurulunda kabülüne esas teş
kil etmişti.

Lâkin araya Kıbrıs ihtilafının girişi 
bir türlü dikiş tutturulamayan dış po
litika, CHP milletvekillerinin haddin 
den fazla toprağa sahip oluşu reform 
tasarının küllendirdi. Bu arada İnö
nü hükümeti düştü ve Suat Hayri 
Ürgüplü başkanlığındaki koalisyon hü 
kümeti iş başına geçti. Güvensizlik 
oyu verildikten sonra kürsüye gelen 
sabık başbakan, yine köylü ızdırabın 
dan ve toprak reformundan dem vur 
du. Birçok milletvekili ve partili İnö 
nüye: «Tasarıyı neden zamanında 
meclislere sevk etmediniz. Tam dü
şeceğiniz anda mı aklınıza geldi?. Si
zin köylü sevginiz zatan bu kadar» di
ye çıkıştılar.

1965 seçimlerinde CHP hezimete uğ 
rayınca Partide kör döğüşü gaşladı. 
Partili Esat Mahmut K arakurt:

«Urfalı Suphi Baykam Toprak 
reformu yapacağız» demiş. Ortalık 
karışmış. Toprak reformu lafını za
mansız ortaya attık, «diye yakınırken,

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
(Toprak reformu üzerine) «Bizi ye
mek isteyenler zaten bu Paşa komü
nistti. Şimdi açığa çıktı demeye baş
ladılar» diyordu.

Bu tartışmalar CHP nin köylünün 
refahı hakkmdaki projelerine hep ik 
tidara gelmek esasına dayandırdıkla 
nnm  ispatıdır. Ve samimiyetsizdir.

İnönü zamanında gerginliği had 
safhasına varmış CHP - Köylü müna 
sebetleri şimdi Erim hükümetinin 
zamanında yumuşatılmaya çalışılmak 
tadır. CHP Genel Başkanmın, daha 
İstiklâl Harbinin kıvılcım saçtığı yıl
larda büyük toprak sahibi olmak,
çiftlik kurmak arzusu hatırlanırsa, 
durum daha iyi anlatılır. (İsmet İnö 
nü ta o yıllarda Kâzım Karabekir’e 
çiftlik kurmak arzusunu muhtevi 
mektubu, kendi el yazısı ile General* 
in «İstiklâl Harbimiz» isimli eserin
de neşredilmiş ve şimidye kadar da 
tekzib edilememiştir.)

ÇİN'de YAPILAN REFORM’UN 
NETİCELERİ :

Çin’de yapılmış olan toprak refor
munun tatbikatını yine yabancı ya
zarların eserlerinden takip edece
ğiz. Okuyucularımız reformun tatbik

şeklinin Çin’de de değişmediğini ra 
hatlıkla tesbit edebileceklerdir.

«Çin komünistleri yirmi sene pro
pagandalarını hep «reform» etrafın
da topladılar. Çin’de komünistler, 
toprağın tekrar dağıtılacağını, kira
larla vergilerin indirileceğini vaad 
etmişlerdi, (Türkiye’de de son on yıl 
dan beri reform tasarıları furyası de 
vam ediyor. Toprak reformu, vergi 
reformu, üniversite reformu Komü
nistlerin reformları kendi istekleri 
yönünde kanalize ettikleri unutulma 
malıdır.) Bu vaadlerle kandırdıkları 
köylülerin yardımıyla, iktidara gel
dikten sonra «toprak ağaları» adını 
verdikleri toprak sahiplerini temizle 
diler. Zaptettikleri toprakları, aile 
başına değil, bir ailenin ziraatle uğ
raşabilecek yaşta olan her ferdine 
ayrı ayrı gayet ufak parçalar halinde 
böldüler. Aynca bir ailenin fertleri
ne düşen bu ufak parçalar, bir arada 
değildi. Kasten bir birinden uzak 
yerlerde seçilmişti. Sonra bu kadar 
küçük bir tarla parçasında geçimini 
sağlayamayan köylüler «İstihsal koo 
peratiflerine» girmeye zorlandı. Bu 
istihsal kooperatifleri sonraları kol- 
lektif çiftlikler haline geldi. Bugün 
Çin köylüsü muazzam bir bürokrasi 
ile askerî kuvvetin ağır yükünü taşı
maktadır. Vergiler, pirinç mahsulü
nün yüzde 60 mı almaktadır. Bu nis 
bet, eski toprak ağalarının aldığın
dan çok fazladır. Ayrıca köylüden 
zorla alman «gönüllü (!) gıda yardı
mı» daba da fazladır. Neticede ciddî 
bir açbk ve kıtlık Çin kıtasını kap
lamıştır. (Komünizm Nedir? Richard 
M. Ketchum - A. Brunberg - Shf: 
184).

Moskova’da toplanan 81. Komünist 
Partileri kongresinde verilen talimat 
ların başında, radikal toprak reform 
larmın yapılması gelmektedir. Şunu 
tarih ve millet muvacehesinde mesul 
olmamak için ehemmiyetle belirtmek 
isteriz.' Türkiye’de Erim hükümeti
nin yapacağını söylediği reformlar 
komünistler tarafından kendi istika
metlerince kanalize edilecektir. Nite
kim Ahmet Yıldız’m parlamento kür 
süsünden «Eğer Erim hükümetinin 
yapacağı reformlar, gerçek demokra
siye (!) geçip sağlayacaksa cidden 
alkışlarım» meyanmdaki sözleri, iddi 
amızı ispata yeter ve artar. Nedir sa 
yın Yıldız’m belirttiği gerçek demok 
ra si? Daha dün işçiyi, talebeyi Kızıl 
ay’a doğru yürüyüşe çağıran bu ma
lum zatın, Erim hükümetinin taşan
larını candan alkışlaması neyin alâ
metidir?

Yine Milliyet Gazetesinin yazarla
rından Ali Gevgili’nin «Toprak Re
formu yapılsa dahi bu, demokrasiden

önceki devirlerde olduğu gibi, topra 
Sın küçük parçalara bölünmesi şek
linde olmamalıdır. Toprağın büyük 
bir kısmı top 1 ulaştırılmalıdır (Bu
nun adı Komünist literatürde «Kol
ektifleştirm edir) mealindeki sözü, 
yapılmak is enpteTno ıcmfyhcmfh 
yapılmak istenen Toprak Reformu
nun asıl hedefini ortaya koymakta
dır

Türkiye Gizli Komünist Partisinin 
faaliyet programının 5. maddesini a- 
şağıya alıyoruz. Bu madde, Türkiye* 
de yapılacak toprak reformunun te
melini basit mülâhazalara dayayan 
gafiller için, ikaz hüviyetini arzet- 
mektedir.

Madde 5. TKP zengin köylülerin 
arazileri de dahil olmak üzere, bütün 
büyük arazi ve çiftlik mülkiyetleri
nin tazminatsız (buraya dikkat buyu 
run) müsaderesi ve tekmil toprakla 
rın, hayvanlar, makineler ve binala
rın köylü ziraat esir ve rençberlerin 
den birleşik komitaları emirleri altı 
na konulmasına çalışır.

Görülüyor ki, Türkiye’deki komü 
nistlerin tercümanı TKP sadece zen 
ginlerin elindeki toprağı değil bütün 
toprakları, karşılığını ödemeden zor 
la almak kararındadır Bu madde 
Türkiye komünistlerinin maskeleri
nin düşüşünün ispatına yeterlidir. 
ERİM HÜKÜMETİNİN 
DÜŞÜNMEDİKLERİ

a— Hükümet Programından bilgi 
edindiğimize göre toprak reformu iş 
lerini yürütecek organizasyon Başba 
kanlığa bağlı olacaktır Halbuki bu 
organizasyonun normal olarak Dev 
let Plânlama Teşkilâtına bağlı olma 
sı gerekirdi Bu husus Türkiye’deki 
toprak reformunun teknik zaviyeden 
ziyade, politik amaçlara uygun ele 
alınacağı intibaını olur olmaz doğur
maktadır.

b— Dağıtılacağı söylenen toprak 
hâzinenin midir? Herhalde değil Zi 
ra Devletin elinde bulunan toprak
lar daha ziyade ulaşım bakımından 
uzak ve çorak yerlere inhisar etmek 
tedir. Şu halde fertlerin tasarrufu 
altında bulunan topraklar damıtılacak 
demektir. Şayet halen fertlerin elin
de bulunan toprak bir bedel muka
bili ve gönül rızası ile satın alınacak 
sa bu iş milyarların üzerinde parayı 
icap ettirir. Türkiye’nin bütçesi bu
na müsait mi? Zaten devlet bütçesi 
her yıl aldığı fahiş faizli kredilere 
rağmen açık vermektedir. Yok fert
lerin elindeki toprak zorla alınacak
sa komünizm kabullenilmiş demektir

c— Toprağı olmayan köylüye top
rağın dağıtıldığını kabul edelim. İş 
bununla bitmiyor ki? Türk köylüsü 
fakirdir. Krediye muhtaçtır. Kredi 
temin edilecek mi?

d— Nüfusumuzun yüzde 70’i tarım 
la uğraşmaktadır. Buna mukabil bazı 
yıllar Kanada’dan buğday ithal et
mekteyiz. Kanada’nm tarımla uğra
şan nüfusu ancak 5 milyon civarın
dadır. (Kanada’nm toplam nüfusu 10 
milyondur.) Bu da gösteriyor ki ta
rımdan tam randımanın alınabilmesi 
için herşeyden önce tarım tekniğinin 
geliştirilmesi ve ziraat makinelerinin 
kolaylıkla ve ucuz olarak temini gere 
kir. Halbuki Türkiye’de tarım aletle
ri, ilâç, gübre vs. malzemeleri satan 
ve ithal eden firmalar kesinlikle gay 
ri müslimdir Acaba sayın Erim hü
kümetinin bu husustaki düşünceleri 
nelerdir? Doğrusu merak ediyoruz.

e— Toprak reformunun oldu bitti- 
ye getirildiği ülkeler arasında yakm 
komşumuz Suriye’ye dikkat edildi 
mi? Çılgınlıkla vasıflandınlâbilecek 
kısa bir zaman fasılasında Suriye’de 
ele alman reform, tam aksi sonuç
lar verdi. Ve istihsal o yıl yarı yarı
ya düştü. Şimdi toprağın tekrar geri 
dağıtılması düşünülüyor.

Fakat, Suriye komünistlerin, kırba
cı altına girdikten sonra!.

f— Doğu Anadolu ile Ege arasın
da toprak dağıtımı yönünden çapra
şık durumlar ortaya çıkacaktır Zira 
Doğu Anadolu’da fertlerin elinde bu
lunan toprak büyük olmasına rağmen 
Ege’de miras yüzünden topraklar sa 
hiplerini dahi besleyemeyecek du
rumdadır 

g— Kredilerin dağıtımında adalet
sizlik olduğundan, toprak dağıtımı 
netice vermeyecek ve istihsal düşe
cektir. Zira kredi alamayan veya is
tediği krediyi bulamayan köylü, da
ğıtılan toprağı ekemeyecektir Bu ise 
hasılatın düşük olacağım gösterir.

h— Türkiye topraklarını erozyon 
ve sunî gübre, yıllardır tehdit etmek 
cedir Evvel emirde bu tehlikelere ça 
re bulunması gerekirdi.

ı— Ve nihayet yıllardır ele alındı 
ğı halde bir türlü tatbikat safhasına 
konulamayan bu tasarının, 6 ay gibi 
kısa bir süre zarfında başarı ile tat 
bikine imkân var mı?

Kanaatimizce Sayın Erim ve hükü 
metinin ilk plânda bu sorulara doğru 
çözüm araması gerekir. Herhalde 
toprak reformunun tatbikatı, tasarı
yı mecliste okumak kadar basit bir 

(Devam ı 13. Sayfada)
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— Rusya’da Toprak Reformu yapılınca gelir büyük nisbette düştü. Dev
let Kızıl Orduyu bile besleyemez hale geldi. Bunun üzerine tarlalara be
yannameler asıldı. Beyannamelerde şu cümle yazılıydı: «İlk Buğday Dev
lete». Köylüler de kızıl muhafızların kırbacı altında gönül rızasıyla (!), 
evdeki çocukların ağıtlarına bakmaksızın ilk mahsulü devlete verdiler. 
Resimde bu beyannamelerden birisini görüyorsunuz.
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İmanını Tasa Nakşeden Mimar:
Sanat tarihimizin en büyük siması olan 

Mimar SÎNAN, 1489 yılında Kayseri'nin 
Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Se
lim zamanında Yeniçeri ocağına katıldı. 
Yavuz ve Kanunî zamanında pek çok har
be ya asker olarak, yahut da sanatçı olarak 
katıldı.

Mimar Sinan, imparatorluğumuzun en 
haşmetli bir devrinde yaşadı. Onun eşsiz 
dehası, Kanunî’nin harp stratejisiyle birle- 
şerek önüne durulmaz bir güç halini aldı. 
Kuşatma harplerinde Sinan çok kısa bir za 
manda lağımlar döşüyor, hendekleri aşan 
sağlam köprüler yapıyor, bazen de geniş 
ve dayanıklı kalyonlar inşa ediyordu. İde
olojinin estetik hüviyet kazanması demek 
olan sanat. Mimar Sinan’da bütün yönleriy

SİIMAN
le temayüz etmiştir. Mülî sanat tarihimizde 
başka bir Mimar Sinan bulmak imkânsızdır.

Sinan’ı büyük bir sanatkâr yapan; hiç 
şüphesiz kabiliyeti yanında, onun bu kabi
liyetini en son noktasına kadar geliştire
cek olan millî ideolojiydi. Onun yaşadığı 
devrin, imparatorluğumuzun en kuvvetli 
olduğu bir asra isabeti basit bir tesadüf de
ğildir. Osmanlı ideolojisi Sinan’ın eserle
rinde gözle görülür bir şekilde tezahür et
miştir. Son çağlarda ve günümüzde, Sinan 
gibi bir mimara rastlamak mümkün değilse 
bunun sebebi hiç şüpfesiz ideolojimizin 
darbelenmesi ve devletimizin dejenere edil 
mesidir. Bugünkü dünya mimarían, Sinan’ 
ın eserlerini anlamaz gözlerle sadece sey
rediyorlar. Günümüz mimarlarının Sinan’ 
m yanındaki değeri; herhangi bir apartma 
nın Süleymaniye Camiinin yanındaki usta 
lık değeri kadardır.

— İmanım taşa nakşeden» Anadolunun İslâmın 
beşiği olduğunu eserleriyle katileştiren büyük 
devletin, büyük mimarı Sinan...

Sinan kendisinin yazdığı «Tezkeret-ül 
Enbiya» eserinde hayatım çıraklık, kalfalık 
ve ustalık devirlerine ayırarak, yaptığı e- 
serleri şöyle sıralıyor: 73 cami, 49 mescit,
50 medrese, 7 darülkura, 17 imaret, 6 da- 
rüşşifa, 7 su kemeri, 7 köprü, 27 saray, 18 
kervansaray, 6 zahire deposu, 31 hamam,
18 türbe. Yani topyekûn 312 yapı. Eserle
rindeki kuvvetli buluşlar, kubbeleri oturt
ma ve minareleri yükseltme kabiliyeti bir 
deha eseridir. Selimiye’nin minarelerini ve 
Süleymaniye’nin kubbesini şaşkın gözlerle 
seyrederken hayranlığından aklını oynata
cak dereceye gelen mühendislerin sayısı az 
değildir.

Ey Sinan! Ölümünün 383. yıldönümün 
de kabrinde müsterih ol! Eserlerinle haya
ta aktardığın ideallerine sahip çıkmaya ve 
eserlerine yeni eserler katmaya hazırlanı
yoruz.

Malazgirt Yeniden Yaşanacak

— Küfrün yıkılmaz zannettiği heyulaları, İma
nıyla deviren, Anadolu’da hristiyan çapulcuları 
çil yavrusu gibi dağıtan kahraman ordunun Şan
lı Kumandam Alpaslan.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu haftayı Ma
lazgirt Haftası olarak ilân etmiştir. Hemen 
söyleyelim ki bu, sevindirici bir husustur. 
Devlet ve millet hayatının en tehlikeli dö
nemeci kurulduğu şu günlerde, Anadolu’ 
nun milletimize hediye edilişinin yıldönü
münü kutlamak, son derece manidardır. 
Okullarımızda Alpaslan’ın şahsiyeti ve Ma- 
lazgirt’in manası anlatılacak demektir. Mil
letin evlâdı, yıllar var ki, Alpaslan’ın şahsi
yetini özlemiştir. Kahramanlar yetiştirmiş 
bir milletin nesli, bugün yeni kahramanla

ra susamıştır. Malazgirt’in manası ve Alp
aslan’ın şahsiyeti bize çok şeyler söyler. 
Cok miraslar getirir tarihten. Alpaslan’ı ve 
Malazgird’i anlamak, milletimizin tarih bo
yunca yaptığı mücadelenin mahiyetini, za
ferlerimizin temel şartını, düşmanlarımızın 
ihanetlerini, bugünkü buhranımızın sebep
lerini ve kurtuluş yollarını anlamamıza vesi 
le olacaktır.

Alpaslan ve onun muzaffer, şerefli ku 
mandanlanmn ayaklarının basmasından ön 
ce Anadolu, bâtıl buhran ve felâket kıs
kacı aldığı bir toprak parçasıydı. Bir ide
oloji uğruna ve Hakkın hakimiyetini tesis 
etmek için çırpman bir avuç akıncı kuvve
ti düşman hedefleri dövüyor, düşman ka
leleri düşürüyordu. Batılın topu tüfeği, 
Hakkın süngüsü karşısında eriyordu. Ana
dolu’da bütün dünyanın hâlâ ağzını hay
retten açık bırakan bir boğuşma devam edi 
yordu. Bu milletin kahraman ecdadı, Ana
dolu’ya sancağı dikmeye ahdetmişti. «Ya 
Rabbi Seni kendime vekil yapıyor, azame
tin karşısında yüzümü yere sürüyor, ve se* 
nin uğrunda savaşıyorum. Ey Allahım! Ba
na yardım et. Niyetim halistir. Sözlerimde 
hllâf varsa beni kahret.» diyen kumandan
lar, bağlı bulunduklan ideolojiye imanın 
verdiği kuvvet, cesaret ve azametle savaşı 
yorlardı.

Malazgirt bu çekişmenin had safhaya 
geldiği bir muharebe meydanıdır. Düşman 
bütün gücünü ortaya koymuştur. Bütün 
hainler bir yerde, bütün Hakkın savunucu 
lan da bir taraftadır. Neticenin tayin edile 
ceği meydandır burası. Düşman her türlü 
oyununu oynavacaktır. Alpaslan’ın dehası 
da düşmanın ihanetinden çok daha ileride, 
bu milletin büyüklüğünü isbat edecektir.

Malazgirt’ten sonra, haşmetli de

virler yaşayan, asırlık devletler inşa eden 
bu millet, bugün teşkilâtlı düşman kuvvetle 
rinin saldınlanna hedef olmaktadır. Alpas
lan’ın ve kahraman ordusunun kanıyla ko
ruduğu değerler, bugün çamurlanmaktadır. 
Bugün Alpaslan’ın emaneti vatan tehlikede 
dir. Kurtuluş, yine Alpaslan’ın yürüttüğü 
şerefli mücadeleyi anlamaya ve yürütmeye 
bağlıdır. Artık Alpaslan’ın Anadolu’yu fe
tih gayesini ve Malazgird Meydan Muhare
besinin manasını, akıtılan şehid kanlarının 
yaşatmak istediği değerleri, zaferin şartla
rını bilmek zarurîdir.

1 — Alpaslan, insanı buhrandan kur
taracak bir ideoloji için çarpışıyordu. İran 
ortalanndan İstanbul’a fırlattığı ok. eğer 
Hristivanlığın bağrına saplanıyorsa, bu Hak 
ka bağlı millet ideolojisinin karşısındaki he 
defleri yıkmak içindi. Düşman direndi, fa
kat tutunamadı. İçi koflaşmış çınarlar gibi 
gümbür gümbür yıkıldı. Kiliselerin karan
lık duvarlan arkasında bağıran, kara fikir 
li papazlann sesleri, yıkılan batılın gürül
tüleri arasında kayboldu. Fayda etmedi.

2— Alpaslan, zaferi teşkilâtlı ve iman
lı kuvvetlerle basardı. Zaferin kazanılması
nın birinci şartı imansa. İkincisi de teşkilât 
tı. Malazgirt bu gerçeğin isbat belgesidir.

3— Bugün vatanımızda tüneyen bay
kuş seslerinin durması için. Aloaslan’ın A- 
nadolu’yu fetih mücadelesi gibi bir müca
dele gerekse, bu mutlaka. Malazgird’in ru
hundan feyz alacaktır. Millî Mücadele tari 
himiz, yeniden millî mücadeleye ışık tuta
caktır. Alpaslan ordusunun teşkilât, disip
lin, bağlılık, feragat ve fedakârlığı, iman ve 
heyecanı, bueünkü millî kadrolann hev»- 
can kaynağıdır.

Bugün Malazgird’i yeniden yaşayabilir 
sek kurtuluruz.
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Hum Meyhanesinin üararı ve 31 Mart
«Paşa askerlere hitaben Şevketlü Padişahı

mız Efendimizin Ferman-ı Hümayûlarını oku
yacağını, bunu can kulağı ile dinlemelerini söyle
di»... Bu fermanda özet olarak şöyle deniliyordu:

«... Siz asker evlâtlarım bu yurdun bekçileri- 
siniz. Siz olmasanız bu vatan müdafaa edilemez. 
600 senelik ecdadımız bu yolda canları, kanlarını 
vermişlerdir. Ben irade ediyorum, düşmanla çar
pışırken onları daha iyi görebilmemiz için yeni 
bir başlık giyeceksiniz. Bunda dînî hiçbir mahzur 
olmadığına dair şeyhülislâmdan fetvâsmı da al
dım Ulülemre itaat vacibtir.»

Paşa başındaki fesi çıkarıp yeni başlığı giy
di, mızıka bir marş çaldı erat paşanın önünden 
merasimle geçtiler.

Meğer fermanı okuyan Paşa ve maiyetindeki 
zabitler sahte üniforma giydirilmiş isyanı hazır
layan ve tertipleyen mühim şahşiyetlerdi. İçle
rinde cemiyetten (İttihat ve Terakkiden) tanıdı
ğım Bahaeddin Şakir. Mithat Şükrü Beylerle ö- 
mer Naci Beyler vardı.»

Oyun gayet açıktı. Uydurma irtica vak’asının 
iç yüzü açığa çıkıyor artık. Avcı Taburlarını isya
na geçirebilmek için ön hazırlıklar yapılıyordu. 
Askere şapka giydiriliyordu. Ondan sonra da ay
nı hainler bir fahişe çığırthanlığıyla bunu istis-

^ mara kalkışacaklardı. Mustafa Turan Bey bu iha
neti yerinde tesbit etmişti. Kendisi eski ittihatçı
lardan olduğu için bu hainler güruhunu gayet iyi 
tanıyordu. «İyi bir şey yaptığımızı sanarak ittihat 
ve Terakki cemiyetinin fedailiğini de yaptım ve 
çektiğim ızdırapları bu günâhımın kefareti say
dım» diyordu. Askere şapka giydirilmesi ferma
nını okuyan paşa ve zabitler sahte Üniforma giy
miş ittihatçılardı. Millete ihanetin en korkuncu 
olan 31 mart hadisesinin baştertipçileri Bahaettin 
Şakirler, Mithat Şükrüler, Ömer Nacilerdi.

«Fakat o günün dînî taassup ve inançlarına 
göre müslümana şapka giydirmek barut fıçısına 
ateş atmak gibi birşeydi... Sahte heyet gerek 
Taşkışla’da ve gerek Beyoğlu topçu kışlaların
da fermanı okudukları sırada çavuş, başçavuş 
kılığında askerleri teşvik için casus sokmuş
lardı. (Casusları sokan İttihat ve Terakkiydi) 
Heyetin kışladan ayrılmasiyle bunlar faaliyete 
geçtiler. Bunlardan Ömer Naci Bey kışla avlu
sunda bir istihkam arabası üzerine çıkıp bağır
maya başladı: «...Asker kardeşler, sizler miişlü 
man değil misiniz? Şapka giymek ne demek’ 
Dinî mübini îslâmm evlâtlarını düpedüz gâvur 
yapacaklar, ne duruyorsunuz? Müslümanlık el
den gidiyor, gâvur olmak için mi hürriyeti yap
tınız? Ne duruyorsunuz? Haydi hep beraber 
mebusan meclisine gidip derdimizi anlatalım» 
diyor, askerlerin arasına karışmış casuslar da 
askerleri tahrik ediyorlardı. Bir anda kızılca ’sı 
vamet koptu Hadiseyi önlemek isteyen zabitle
ri bir koğuşa kapattılar, süngülü nöbetçi dikri- 
ler.»
Mustafa Turan, 31 Mart faciası, Sh. 62, 63. 64.

Artık istenen olmuştu Asker sokağa dökül 
müstü. Oyun basarıyla oynanıyordu Yahudi ev 
lerinde. mason localarında hazırlanan plân gere
ğince ittihatçı ajanların her biri üzerine düşe
ni yapmaktaydı Askere şapka giyeceğini söyle
mişler. Öte yandan da bu vesileyle askeri isya
na kaldırmışlardı. Atatürk heykeline bomba ko
yan, TÖS’e dinamit atan, sonra da «gericiler 
ayaklanıyor! İrtica baş kaldırdı! Yobazlar baş 
istiyor» diye millete sövmeye kalkışan moskof 
artıklarıyla bu ittihatçıların ne farkı vardı? 31 
Martta milletin iman, ahlâk ve kültürüne küfret 
meyi gelenek haline getiren soysuzlar acaba uta 
nacaklar mıydı?

Bu asker topluluğuna İngiliz köpeği Derviş 
Vahdettin’in kiraladıklarının da karışmasıyla 
tablo tamamlanmış, merak saikiyle toplanan si
vil halkın da iştirakiyle büyük bir kalabalık 
meydana gelmişti. İttihat ve Terakki ajanları
nın haricinde kimse ne yaptığını bilmiyordu. Si
lahlar patlıyor, her kafadan bir ses yükseliyor
du.

«Yobazlar 31 Mart günü yollarda rastladık
ları . hrlstiyanlara korkmamaları için teminat
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vermişler, yabancı elçiliklerin kapılarına da nö
betçiler dikmişlerdir.»

«Doğan Avcıoğlu, 31 Marta yabancı parmağı» 
Utanmaz ve yüzsüz Avcıoğlu hiç yobaz ola

rak adice sataştığın İslâma ve milletine bağlı 
insanlar 31 Mart hadisesini tertip ederler de, 
hrlstiyanlara korkmamaları için teminat ve ya
bancı elçiliklerin kapılarına nöbetçi bırakırlar 
mıydı? 31 Mart cinayeti müslümanların bir hare 
keti değil, İslâm düşmanlarının, İslâmî yoket- 
mek için giriştikleri bir harekettir. Hain İngi
liz ve Beynelmilel yahudilik finanse ettiği için
dir ki, hristiyanlara korkmamaları için teminat 
verilmiş, yabancı elçiliklerin kapılarına nöbet
çiler dikilmiştir. Kuş beyniyle, sahte mantık o- 
yunlarıyla gerçekleri gölgeleyebileceğini zanne
den Avcıoğlu daha çok avucunu yalayacaktır. 
HAREKET ORDUSU İSTANBUL’A YÜRÜYOR 

Sıra hareket ordusunun İstanbul’a yürüme
sine gelmişti. Bulanık suda balık avlayacaklardı. 
İstanbul’a yürümezden önce Selânik’te bir mi
ting tertip ettiler. Sözde meşrutiyeti kurtaracak
larını beyanla, ne kadar Müslüman - Türk düş 
manı varsa hepsini bünyesinde toplayan bir or
duyla harekete geçtiler. «İkdam gazetesi: Hare
ket ordusunda Bulgar, Rum gönüllüleri olduğu gi 
bi, Selanik Yahudi gençlerinden yediyüze yakın 
musevi gönüllü de Tardı; demiştir. Osman-i Şer- 
Lüit gazetesi de, İkine! ve üçüncü orduda takri-

— Milyonlarca şehidin kanı pahasına kurulan 
millî devleti yahudiye oyuncak haline getiren 
ve tarihî faciaların baş sorumlusu Enver.

ben dörtbin Bulgar bulunmaktadır. Sondanski ile 
Poniça Bulgar gönüllülerine kumanda ediyorlar, 
Arnavutluk cihetlerinden dahi birçok gönüllüle
rin ordugâha gelmeleri beklenmektedir.»

Bolu Tarihi, Zekai Konrapa, Sh: 522.
Bu ordu kelimenin tam man asiyle millet düş 

manlarına hizmet eden bir İslâm düşmanıydı. 
Müslüman Türk düşmanıydı. İstanbul’a girdiler. 
Ayastefanos (Yeşilköy’de Yat kulübü denilen bir 
Rumun gazinosunda toplanan Ayan Meclis-i aza
lan  (Senato üyeleri) aralarında bir heyet seçe
rek Abdülhamid’e gönderdiler. Kendisinin hal 
edildiğini, yani tahttan indirilmesine karar ve
rildiğini bildirdiler» (Yeni gazete, 1 Nisan 1971)

Bulgar, Rum ve Yahudi piçlerinden meyda
na gelen ve gene bir Rumun kulübünde Osman
lI imparatorluğunun yıkımına karar verenler han 
gi millettendi? Türk milletinden mi? Hareket or 
duşu namıyla maruf, bu köpekler sürüsü müslü- 
manlara ve camilere her türlü tecavüzü mübah 
görmüştür. Kubbeleri delik deşik olan Fatih Ca

mii, ebediyyen ittihatçıların ve hareket ordusu
nun bir yüz karası olarak kalacaktır.

İstanbul’da ilk önce Avcı taburlarına saldır
dılar. Milyonlarca müslüman Türk’ün kanıyla su
lanmış mübarek topraklarda, Bulgar çapulcula
rıyla birlikte, bu milletin özbe öz evlâtlarını mit 
ralyözlerle kurşun yağmuruna tuttular. Sandans- 
ki ve kuyrukları bir daha böyle bir fırsat ele ge
çirebilirler miydi? Başlarında hürriyet kahrama
nı (!) Enver vardı. Kışla, Sürp Agop ermeni me- 
zarlığından top ateşine tutulmuştu. Sandanski ku 
mandasındaki Bulgar çeteleri buldukları Türk’ü 
kurşunluyorlardı. Mantığı kararmış Enver, Bul
gar sürülerine yol gösteriyor, kılavuzluk ediyor
du. Böylece Enver, tarihin en büyük şerefsizliği
ne hak kazanıyordu.

Avcı taburları fazla mukavemet etmedi. Sağ 
kalan avcıları silahtan tecrid edip hürriyet, mü
savat ve kardeşlik namına istihkam askerlerini 
koğuşlarında teker teker kurşuna dizdiler. Ve 
Sürp Agop Ermeni mezarlığında kazdırdıkları ge
niş çukurlara hayvan leşi gibi müslüman gömdü
ler. Bir müslüman Türk evlâdı Ermeni mezarlığı 
na gömülüyordu. Rezalet bununla bitmiyordu. 
Kahpe Enver, yanındaki Bulgarlara poz yaparca- \
sına, Avcı taburları kumandanı İsmail Hakkı Be- j
yin üzerine yürüyüp, sille tokat vurup, kuman
danın sakalını yoldu. Kumandan bu şerefsiz he
rife, Müslüman Türk’ün bütün haşmetiyle şöyle ]
kükredi:

«...Yazıklar olsun sana ki, bir Türk zabiti üni 
formasını taşıyorsun. Askerliğin en alçak bir fer 
di imişsin ki, düşımanlanmızın karşısında bana 
bu şerefsizliği gösterdin... Ben senin kanından, 
dininden şüpheliyim. Eğer kanında bozukluk ol
mamış olsaydı (Bulgarlan göstererek) bunların 
karşısında kendi milliyetini ayaklar altına alıp, 
böyle şerefsiz bir harekette bulunmazdın.»

31 Mart Faciası, Mustafa Turan, Sh. 73
Buradan Enver ve Bulgar yaverleri Yıldız Sa 

rayını yağmaya gittiler. Böylece 600 yıllık muh
teşem Osmanlı Tarihi, Enver sayesinde Bulgar 
çarıkları altında çiğnendi.
YAHUDİ KOMPLOSU MUVAFFAK OLUYOR 
ABDÜLHAMİT HAN TAHTTAN 
İNDİRİLİYOR

Artık Abdülhamit Han halledilebilirdi. Bu
nun için hiçbir engel kalmamıştı. Herşey tamam :
dı. Abdulhamit’e hal kararını tebliğ edenler şun 
lardı: Selânik milletvekili Yahudi Emanuel Ka- ;
raso, senatör Ermeni Aram, Arnavut Esat Top- j
tanî ve Hakkı Paşa... Türk hakanına bir Yahu- !
di, bir Ermeni, seni tahttan indiriyoruz diyordu. 
Dünyada bunun kadar yüz kızartıcı, bunun ka
dar adi birşey olabilir mi? Abdülhamit Hanın sn 
çok canını sıkan da, bu olmuştu: «Benî en çok 
üzen şey, huzurumdan kovduğum bir insanı, beni 
saltanattan uzaklaştıran karan tebliğe memur 
bir heyete katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Ka- 
raso’dur. Bu yahudiyi ne diye karşıma çıkardı
nız? Bununla makamı hilafet ve saltanatı elin ya 
hudisine tahkir ettirdiniz. Selânik’te bir mason 
locasının üstadı azami olan bu zat ile Hz. Pey
gamberden beri el üstünde tutulagelen hilâfet, 
encam bir musevinin tebligatı ile Hanedan-ı Al-i 
Osmanînin bir rüknünden alınmış oldu, iftihar 
edebilirsiniz.»
İki Devrin perde Arkası, Hüsameddin Ertürk,
Sh: 161.

Hareket ordusu önlenemez miydi? Abdülha
mit Hanın tahttan indirilmesine mani olunamaz, 
mıydı? İttihatçı Hüseyin Hilmi Paşa muktedir 
iken kasten isyanı bastırmadı ve istifa etti. Ha
reket ordusu İstanbul’u işgal edince Hüseyin Hil 
mi Paşa tekrar sadrazamlığa getirildi. Abdülha- j
mit hatıratında bunu şöyle anlatır: «Hüseyin Hil- j
mi Paşa hükümetinde ciddî niyet olsaydı, iki sa
at zarfında ayaklanma bastırılırdı.»

Abdülhamit Anlatıyor, Sh: 37.
«Gerçi vaktin geçmesine rağmen Hassa ordu 

su yine de o sabah isyanı bastırabilirdi. Çünkü 
elinde kuvvetli süvari birlikleri vardı. Asker iyi 
eğitim görmüştü. Ancak, ordunun harekete geç- 

(D evam ı 13. Sayfada)
»
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KOMÜNİST 
İHTİLÂL TEKNİĞİ

«Subaylar bizim komitelerimizle birlikte 
çalışmayacaklar. Onlar bizi düşmana satı
yorlar, propagandacılarımıza ölüm cezası 
veriyorlar. Ve devrim düşmanı hükümet 
onlan destekliyor...» (5)

İhtilâle katılan subaylar da sırf subay ol- 
duklan için, katı bir denetim altında bulu
nuyorlardı. Bilindiği gibi, bu kabil subay
lar ihtilâlin başarısından sonra 1937 tari
hine kadar, değişik vesilelerle imha edile-
cep tir.
İHTİLÂL SAFLARINDAKİ 
SUBAYLARIN ACIKLI HALİ

«Baklanov albayın gururunu kırmamak 
için alçak bir sesle durumu bana açıkladı: 
«Gördüğünüz gibi ben komitenin başkam- 
yım. Taburu kesin olarak biz denetliyoruz. 
Yalnız hareket halinde bize komuta etme
si için albayı seçtik. Harekât sırasında o- 
nun emirlerine itaat etmek zorundayız, a* 
ma o da bize karşı kesin olarak sorumlu. 
Kışladayken herhangi bir işe girişmeden 
önce bize danışması gerekli... Bizim icra 
subayımız gibi bir şey...» (6)
KOMÜNİST PROPAGANDASININ
NETİCELERİNDEN
2) DİSİPLİNİN KIRILIŞI

Mayıs ayında artan disiplinsizliğe bir 
son vermek üzere, komutanlar mesul geri
ci hükümete isteklerini bildirdiler.

Baş komutan Aleksiyef’le dört ordu ko
mutanı, Duma Yönetici Komitesi ile D.D. 
O. ve S. Yönetici Komitesi’nin toplantısına 
kabul edildiler. Komutanlar ordunun acık
lı durumunu ortaya koydular. «Er ve işçi 
milletvekilleri Konseyi»ne dediler ki: «Or
du tam bir anarşi içinde, Erler söz dinle
mez oldu. Kendi komiteleri var, bu komi
teler baş tanımıyorlar. Beyler, tüm otori
temizi elimizden aldınız, disiplinsiılik kor
kunç arttı. Elimizden aldığınızı bize geri 
vermezseniz, ordu da batmıştır, Rusya da.»

Çeretelli ile Skobelef öfkelendiler, şid 
detle reddettiler bu suçlamayı. Cevaplan 
şu:

«Nasıl... bizi mi, disiplini yıkmakla 
suçluyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki, or

37 duda bir tek disiplin var, bizim «El komi- 
ıeleri»nin kurduğu disiplin.» (7)

Ve ordu içinde disiplinin tamamen 
çöktüğünü gösteren misaller:

«Petroğrad’da subayların durumu kor
kunç. Erler söz dinlemiyorlar, subaylarıyla 
senli benli konuşuyorlar. Askerlik bilgisi 
diye hiç bir şey kalmadı. Diledikleri yerler 
de yatıp kalkıyor erler. Yirmibeş subayla 
konuştum, hepsi aynı şeyi söyledi.» (8) 

«Bir subay akşam üstü siperlere gidi
yor. Bakıyor, nöbetçi yerinde değil. Anyor 
ve onu arkadaşlanyla çay içerken buluyor. 
Durum hafiften alınacak gibi değil. Ceza 
vermek zorunda. Ama, erler arkadaşlarını 
koruyorlar ve:

«Gidin, birkaç gün evinizde kalın siz, 
diyorlar subaya. Haydi, iyi edersiniz evini
ze dönerseniz.» (9)

Türkiye’de şu an bir avuç münafığın 
temel hedefi, aşağıdaki satırlarda tam açık 
lığı ve acılığı ile anlatılan tablodan farklı 
değildir.

Sosyalist şeflerin, silâmla değil, bil
mem hangi demagojik propagandayla, Stok 
hold’da, bir masa başında toplanacak olan 
bir enternasyonalist konferansla ele geçiri 
lebileceğine inandırdıkları barıştan sarhoş 
olmuş Rus ordusu... Bu, kendi deyimiyle 
«efkârlı» köylülerin ordusu şimdi, herke
sin eşit ve başına buyruk olacağı bir komü
nist cennetinin rüyasını görüyor. Bu, eği
timden, bir derin vatan sevgisinden, kök 
birliğinden, birleşik çıkarlardan yoksun or 
du, bir gün içinde, somut vatan ve otorite 
sembolünden uzaklaştırıldı. Dün, erin üs
tünde olan subay, bugün, eski üstünlükleri 
ve ceza verme hakkı elinden alınmış, erle 
bir hizada... Bir ordu ki bu, tüm disiplin 
erlerin eline bırakümış. Erler kendi seç
tikleri ve çok sert gibi gördükleri vakit atı 
verdikleri komiteleriyle kuruyorlar ordu
nun disiplinini. Bir ordu ki, içinde, tüm po 
litika sorunları tartışılıyor, erler aralann- 
da birlikler kurabiliyorlar, parti tutuyor
lar. Bir ordu ki, içinde, sivil tahrikçiler 
kaynaşıyor, yabancı kışkırtıcılar kol gezi
yor, anarşist merkezlerden bildiriler, çağı- 
nlar yağıyor. Her saat, özel kişiler, en teh

likeli tezleri ortaya atıyorlar. Kaçakçılar yü 
zünden, içinden ve dışından güçsüz düşmüş 
bir ordu bu. Erler nöbet tutmaya yanaşmı
yor, kıtalar siperlerde nöbeti kaldınyorlar, 
erler subaylarını kovuyorlar, tutukluyor* 
lar, hattâ öldürüyorlar. (10)
ORDUNUN YIKILIŞI KARSISINDA 
FERYATLAR

Ordudaki bu çözülme, Rus vatansever 
lerini harekete geçirmekle beraber, artık 
vakit çok geçti. Bir memlekette teşkilâtlı 
en büyük ve tek silahlı güç, erimiş. Komü
nizme mukavemetini yitirmiş ve er çoğun
luğu şeytanca kandmlmış bulunuyordu. 
Bolşevikliğe kuluçkalık etmekten başka 
hüneri olmayan Kevensky’nin geçici hükü
metine yapılan çağrılardan biri şuydu:

27 Ekim. Moskova iş adamları konferan
sının aldığı kararlar.

Konferans... geçici hükümetin orduda 
acele olarak aşağıdaki tedbirleri almasında 
İsrar eder.

2 — Milliyet düşmanı enternasyonalci 
fikir ve teoriler, propagandalarında ordu
ların gereksiz olduğunu söylemekte, böy
lelikle disiplini bozmaktadırlar. Bunlar ya
saklanmalı ve propagandacılar cezalandırıl 
malıdır.

4. Orduda selam yeniden tesis edilmeli 
ve mecburî olmalıdır. Subaylann tam bir 
disiplin kurma yetkisi bulunmalı ve veri
len cezalan temyiz edebilmelidirler.

5. Askerleri itaatsizliğe kışkırtan hareke 
te katılmak suretiyle orduyu lekeleyen su
baylar, subaylıktan çıkarılmalıdır. Bu ama 
cı sağlamak üzere şeref mahkemeleri yeni 
den kurulmalıdır.

6. Geçici hükümet, komitelerin ve öteki 
sorumsuz örgütlerin etkisiyle ordudan hak 
sız yere çıkarılmış bulunan generallerin 
ve öteki subaylann orduya dönmelerini 
sağlayacak tedbirleri almalıdır.» (11)
(5) a.g.e. S: 41.
(6) a.g.e. S: 191.
(7) a.g.e. S: 183.
(8) a.g.e. S: 101.
(9) a.g.e. S: 122.

(10) a.ğ.e. S: 198.
iti) a.g.e. S: 252. (Devamı var)
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TOPRAK REFORMU
(Baştarafı 9. Sayfada) 

TOPRAK REFORMU NİÇİN 
YAPILACAKTIR?
operasyon olmayacaktır.

Yukarıda sıraladığımız şartlar, 
Toprak Reformu taraftarlarının bel
ki hüsnüniyet sahibi olabileceklerini 
düşündüğümüz içindir. Aksi halde, 
Toprak Reformunun arkasında, bir 
takım kötü niyetlerin yattığını gör
memek mümkün değildir Meselâ:

1— Toprak reformu, Türkiye’nin 
İktisadî buhranının mesullerini gizle 
mek için uydurulmuş bir formül
dür. Zira, milletimiz, toprağa sahip 
olmadığı İçin, fakir değildir Bilâkis 
yetiştirdiği toprak ürünleri de değer 
lendirilmemektedir. Türkiye’de fert 
başına düşen elma, 56 kilo olmasına 
rağmen, bu elmaların büyük çoğun
luğu çürümeye terkedilmiştir. Tü
tün, Çay gibi ziraî ve sınaî mahsul
lerimiz yok pahasına ihraç edilmek
tedir Afyonun, müstahsilden alış fi 
yatıyla, ihraç ediliş fiatı arasında, 
büyik bir uçurum mevcuttur Köy-

R lünün zeytini, yahudinin politikası
nın kurbanıdır Bütün bunlar orta
dayken, köylünün mevcut malı değer 
lendirilmez, yahudinin azgın iştihası 
na terkedilirken, bütün çözüm yolu
nu, toprak reformuna bağlamanın 
manası nedir? İthalât ve ihracatımı 
za yahudi el koymuşken, servetimiz 
İsrail’e kaçırılırken, döviz kaçakçılı
ğı, porselen, asetik asit kaçakçılığı, 
esrar kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, 
millî serveti beynelmilel millet düş
manlarına peşkeş çekerken, bunlara 
hiç aldırmayıp, köylüyü birbirine kır 
dıracak ve kollektif çiftliklerde ır- 
gatlaştıracak bu zehirli lofcmayı tak
dim etmenin manası nedir? Türkiye- 
yi soyan gayri millî kuvvetlerle, ma 
sa başında anlaşabilenlerini Türk zey 
tinyağcılığını iflaş, ettirenleri, tem
silci olarak Avrupa’ya gönderenlerin, 
köylüyü sefaletten kurtarma edebiya
tı neyin ifadesidir? Bu sadece, yahu
dinin ve masonun soygununu gizle
me çabası değil midir? İstanbul sa
nayii kimin kontrolündedir? Ve top 
rak reformu bunu gizlemiyor mu?

2— Bugünkü kabine içerisinde de 
bulunan ve yıllardan beri toprak re
formunun şampiyonluğunu yapan a- 
damların servetleri 5 köyü kalkındı
racak kadar fazladır. Pek çoğunun 
Malatya’da dönüm dönüm arazileri 
vardır. Ve bunlar, İstiklâl Harbi vur 
guncularıdır. Pek çoğunun yıllık ver 
gisi 500.000 lirayı aşkındır. Toprak 
Reformunu savunanlar, gerçekten 
köylüyü seviyorlarsa, onun ızdırabmı 
paylaşmak istiyorlarsa, servetlerinin 
sadece gelirini köylüye bağışlayabi
lirlerdi. Bu her sene 50 köyün kal
kınmasını sağlardı. Fakat, yıllardan 
beri, pembe köşklerde yaşayıp, köy
lüye toprak dağıtacağım demek, yıl 
iardan bir Amerika’nın paralarıyla 
zevk sürüp, şimdi köylü edebiyatı 
yapmaya çalışanlar hangi samimiyet 
anlayışına sahiptirler?

3— Toprak Reformunu komünistle 
rin bir merhale olarak kullanmasına 
kim mani olacaktır? Bilindiği gibi 
komünistler, komünist ihtilâl hare* 
ketinde, Demokratik Devrim safhasın 
da, Toprak Reformunu teklif eder
ler. Bu, ülkede, İktisadî buhranları 
artıracak ve komünistlere anarşi fır« 
satı hazırlayacaktır. Toprak Refor-

f  munu düzenleyecek komisyonun ide-

olojik yapısı, eğer bunlara mütema
yilse -ki öyle olacağa benzer- hare
ket doğrudan doğruya komünistlerin 
stratejisine kanalize edilecektir.

4— Topraklar dağıtıldıktan sonra, 
küçük parçalara ayrılacaktır. Topra
ğa sahip olan köylü, bunu ya işlete
bilecek, ya da işletemeyecektir Bugü 
ne kadar da bazı yerlerde toprak da 
ğıtılmış, lâkin işletitememiştir. İşle- 
tilemeylnce -ki toprak çok küçük ol
duğu için işletilse de verim alınama
yacaktır.- gelir düşecektir. Gelir dü
şünce, zarurî olarak kollektifleştir- 
meye gidilecektir. Kollektif çiftlikle
re (namı diğer kolhoz) hükümet e- 
liyle birer «ağa» tayin edilecektir. 
Köylü de bu çiftliklerde ırgat olacak 
tır. Evet bütün köylü ırgatlaşacak- 
tır.

5— Bugüne kadar, bütün çalışmala 
rina rağmen komünistler köylüye ine 
memişlerdlr. Bu ise, onlar bakımın 
dan büyük kayıptır Toprak Refor
muyla bu da elde edilecektir.

Bütün bu ihtimaller, dünyada top
rak reformu uygulayan ülkelerde vu 
ku bulmuştur Türkiye’de olmayacağı 
nı «geçici hükümet» mi garanti ede
cektir? Türkiye’yi sonu belli olma
yan bir maceraya «Toprak Reformu 
Aşkıyla» sürüklemek isteyenler, bu 
hareketlerinin mesuliyetini taşıyama 
yacaktır. Hükümetin işbaşına geçme 
sini -hiç olmazsa tasvib eden- ordu
muzun, muhtıranın verilmesine se
bep olan olayların, hükümet eliyle 
daha da hızlanacağını nazan itibara 
alarak, hiçbir ülkeye refah getirme
yen acaip bir efsanenin (Toprak Re 
formunun) yeni felâketler hazırlama 
sına fırsat vermeyeceğini ümit ede
riz.

KOALİSYONLAR
(Baştarafı 6. Sayfada) 

diği zaman böyle bir ortaklığa yana
şırlar.»

Lenin’in hastalığı yıllarında ve Sta. 
lin’in ilk idare günlerinde Rusya’da
ki kargaşalık, liderlik kavgası komü
nist partisini güç durumda bırakmış 
tı. Bu karışık günlerde komünist par 
tisinin diğer parti liderleriyle dost
luk kurduğu, «yukanrf&n birleşik cep 
he» taktiğine başvurduğu görüldü. 
Bu hal kominternin 1924 yılında ya< 
pılan beşinci kongresine kadar de
vam etti. Komünist enternasyonalin 
beşinci kongresinde bu politikadan 
vazgeçildi. Ve tekrar «aşağıdan bir
leşik cephe» taktiğine dönüldü.

Görülüyor ki, Sovyet Rusya’da ya
pılan koalisyonlar sadece komünistle* 
rin kuvvetlenmesine ve komünist ha
reketin yayılmasına yaramıştır. Ko
münistler kendilerini zayıf hissettik
leri anda anti komünist partilerle bir 
leşmeye ve ittifak kurmaya çalışmış
lar, bu ittifaklar sayesinde kendileri
ni toparlayarak rakip partilerin ve 
teşkilâtları yıpratmışlar, yok etmişler 
dir. Bu taktik diğer komünistle şen 
memleketlerde de uygulanmış ve ne
ticede Rusya’daki acı durum vuku 
bulmuştur.
(*) Yazıdaki notlar 26.10.1968 tari

hinde Dünya gazetesinde yayın
lanmaya başlayan ve Robert Be- 
linger tarafından yazılan «Komü 
nistlerle yapılan koalisyonlar» 
adlı tefrikadan alınmıştır.

(1) L.D. Trotsky «The Tactions of 
the United Front» Shf: 32.

(Baştarafı 5. Sayfda) 
iâm düşmanı papazlar yetiştirmeye 
devam ederken, Fransız kültür ocağı, 
Galatasaray lisesi papazlarla, Nötre 
Dame de Sion rahibelerle, Türkiye’ 
deki Alman, Bulgar, Yunan ve Yahu 
di mektepleri kendi ruhban ve öğ
retmenleriyle eğitim yaparken, Ame 
rlkan Robert Kolejde Müslüman 
Türk çocukları mezuniyet gününü 
dahi ruhban kıyafetleriyle kutlama
ya mecbur edilirlerken, bu çilekeş 
milletin uğrunda hayallerin ötesin
de fedakârlık yapmış olduğu İslâm 
öğrenilmesine ve öğretilmesine hiç 
bir kuvvet mani olamaz.

NETİCE
Millet, laikliğin din aleyhtarlığına 

alet edilmemesini, din ve din adamı 
düşmanı komünistlerce istismarına

imkân verilmemesini istiyor. Laikli
ğin, dinle mücadeleyi en önemli bir 
gaye kabul eden masonluğun, din ve 
vicdan hürriyetini baskı altına alma 
vasıtası yapılmamasının teminini bek 
liyor. Aksi takdirde laiklik laiklik 
olmaktan çıkar. Milletin din ve vic
dan hürriyetini askıya alan bir mües 
sese olur.

Tekrar ediyoruz; insanların tabii 
haklarını kısıtlayan hiç bir tedbir 
meşru değildir. Türkiye’de İslâmî bir 
ilim olarak ve hiçbir kayda tabî o] 
mayarak öğrenmek, anayasanın temi 
nat altına aldığı haklardandır. Ruh
ban okulları nasıl çalışıyorsa; mater 
yallzm, sosyalizm nasıl bir inceleme 
ve öğrenme konusu ise, İslâmın öğ
renilmesine mani olacak davranışlar 
da bulunmak demokrasi ile bağdaş
maz.

Ordunun jesti
(Baştarafı Sahife S. te)

halkın, büyük bir coşkunluk içinde sizi kucakla 
dığını ve haklı fikirlerinizin ve projelerinizin, 
mukaddes bir hedef olarak kabul edildiğini göre
ceksiniz.

MİLLET MUZAFFER OLACAKTIR
Hele, eksiksiz, tam ve gerçek olan, insanlığın 

dini İslâm gibi; fedakarlık, gayret, ilim sevgisi ve 
ilerleme aşkı telkin eden büyük inanca gerçek 
bir samimiyetle bağlıysanız, halkın vicdanında 
iki asırdan beri uyuklatılan, büyük iş yapma ener 
jisinin, millî idealler uğruna görülmemiş bir hız
la boşandığım göreceksiniz.

Aksine mason zırvalan ile, halkın mukaddes 
duygularını alaya aldığınız takdirde, zavallı yal
nızlığınız içinde boğulmağa mahkumsunuz. İşte 
bu sebepten iktidarı halka sırt çevirmeğe iten,
Kur’an Kurslarının kapatılması, İmam - Hatip 
okullarının kuşa çevrilmesi gibi teşebbüsler me
şum teşebbüslerdir. Ve böyle yapılmakta ısrar 
edilirse, halktan fışkıracak duygu, karşı konul
ması imkânsız bir nefret duygusudur.

31 MART
(Baştaralı 11. Sayfada) |

meşine Hüseyin Hilmi Paşa mani olmuş, Kurtu
luşu isyanın bastırılışmda değil, istifada görmüş 
tür.»

31 Mart isyanı, Ecvet Güreşin, Sh. 50 

SONUÇ :

Çingene Talat 31 Marttan hemen sonra Ağus 
tos 1909 da Mısır Meşrikı azami Yahudi Sakakini 
tarafından Türkiye Meşrikı azamlığma tayin ol
du. Kâtip Talat, sadrazam Talat oldu. Enver ve 
Cemal Paşalar devleti gasbettiler Yahudiler Filis 
tinde İsrail’i kurdular. Rumlar ve Ermeniler dev 
letin en yüksek mevkilerine çıktılar. Sırp ve Bul 
garlar zevkle Türk öldürdüler Üç kıta ve yedi 
denize hükmetmiş imparatorluğumuz son buldu 
İttihat ve Terakkinin beyni, köpekbaşı Emanuel 
Karaso’ya da «Abdülhamid’e 20 milyona yaptıra 
madiğimizi, İttihat ve Terakki cemiyetine 400 bi
ne yaptırdık» diye övünmek kaldı. Zaten Teodor 
HerzI de İttihat ve Terakkinin kurucularından 
Abdullah Cevdet’i 2000 altına satın almıştı. (1) 

Şimdi bütün vatanseverler karar vermelidir 
ler; j

«Bugün 31 Marttan dolayı milleti itham eden
ler dünkü Emanuel Karasu’nun adî uşakları de 
ğil midirler?»
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7 Nisan tarihli Cumhuriyet*, 
te «Devrim Çizgisi» başlığı al« 
tında bir makale yayınlandL 
İ. Zeki Eyüboğlu, devrim mas- 
kesi ardında komünizmin stra
tejisini anlatmaya çalışarak 
yerli komünistlere direktifler 
veriyor.

«Her devrim bir geçmişten 
kopuş, geleceğe uzanıştır» di
yen Eyüboğlu daha sonra şöy
le devam ediyor: «Daha açıkça 
sı ortamın yapısını kökünden 
değiştirmektir. Her yenilik bir 
eskiyi yıkışla, kökünden söküp 
atışla başlar.» Bu cümlelerden 
Türkiye’deki devrimcilerin (!) 
gerçek gayesi anlaşılıyor: Ko
münist devrimleri gerçekleştir 
mek için onlara engel olan ne 
kadar müessese varsa hepsini 
yıkmak. Meselâ aile müessese» 
si komünistlerce eskidir, doğ- 
ma tiktir. O halde yıkılmalıdır.

Kadm orta malı olmalıdır. İs» 
lâmiyet de aynıdır.

Halkı gericilik (!) le suçla
yan Eyüboğlu, husumetini *şöy 
le belirtiyor: «Halk denen top
luluğun devrimci olduğu görül 
memiştir.» Bu ifadeler komü
nizmin halktan ümidi kestiğini 
gösteriyor. Eyüboğlu, buna kar- 
şı, «Bir toplumda değişmez sa
nılan tutumlar bulundukça her 
devrim baskıyla gelir,» diyerek 
Türkiye’deki silahlı komünist 
terör ve tecavüzünün sebebini 
açıklıyor. «Yıkmayı bilmeyen 
bir devrim yapıcı da olamaz.»
O halde Türkiye’de başta dev
let olmak üzere, aile, din, or
du v.b. gibi ne kadar unsur 
varsa hepsi yıkılacaktır. Ondan 
sonra da devlet yerine komü
nist bir devlet anti komünist 
millî ordu yerine komünist 
halk ordusu, din yerine komü

nizm inşa edilecektir işte ko
münistlerin bu müesseselere 
düşman olmalarının sebebi.

«On yılda kırksekiz bin Kur* 
an Kursu, her ilde bir İmam 
Hatip Okulu açıldı» diyerek al 
çakca ve açıkça Islama saldı
ran Eyüboğlu komünistlerin, 
komünizmi terörle ve zorla km 
malarını salık veriyor. îşte Tür 
kiye’de camiler bombalanıyor, 
Kur’an kursları ve İmam Ha
tip Okulları kapatılmaya çalı
şılıyor Şerefli ordumuz bir 
moskof kudurganlıgiyle arka 
dan vurularak şehid ediliyor. 
Bankalar soyuluyor. Neden? 
Çünkü komünist stratejisinin 
zaruri tatbikatı budur Bizim 
Eyüboğlu denen imansıza bir 
sorumuz var: İslâmm müesse- 
selerine Pravda yazan gibi ku 
duz bir köpek halinde saldırır* 
ken Fener patrikhanesini, Hey»

beliada Papaz Okulunu, Taht* 
dİ sinagoglarını, Hristiyan ki' 
liselerini ve sayılan yüzleri bu 
lan azınlık okullannı hiç dü
şündün mü?

Fakat belli gayeniz, sizin işi' 
niz, millete düşmanlıktır, mil
leti imha etmektir. Sizin tabi
rinizle bilinçsizi!!) halkı orta
dan kaldırmaktır Milletin mü- 
esseselerine saldırmaktır. Çün 
kü halk sizi desteklemiyor. Oy 
vermiyor. «Geçen seçimde 5 
milyon aydın oy kullanmadı 
Bu seçimde de 5 milyon cahil 
oy kullanmasın» diye, kendile
rine oy verip iktidara getirme 
yen milletin seçim hakkını al
mak isteyen despot özentileri 
de sizin ruh çarpıntınız içinde 
Tanzimattan beri, yahudi şef
lerinizin başlatıp yürüttüğü 
milleti imha veya dejenere et
me planlarınız sökmedi. Millet 
varlığını korudu. Şimdi Tanzi
mat ve Meşrutiyet dönmele
rinden daha kudurganca, mil*

Leti imha ve siyasî hayattan 
uzaklaştırma planları uygulu- 
yorsunuz. Parlamento’yu ilga 
edip «Kurucu Meclis» isteyen* 
lerinizin de ruhundaki sıkıntı« 
sı millet, seçim olursa, meclis 
ten yine falanca çıkar diyenini 
«n kalbindeki çarpıntı yine 
millettir. Milletten tıpkı bir 
yunanlının korktuğu gibi kor- 
kuyorsunuz. Onun için, mille
tin inancına. Kur’anına, cami
sine, namazına kuduz köpekler 
gibi saldırıyorsunuz. «Yıkmak 
glrek» diyorsunuz. Halk iste» 
mese de «yıkmak»! Halk iste, 
mese, halkı da yıkmak. Heîe 
şükür ki, yıllardır yüreğini bu 
landıran ve size abuk-sabuk ko 
nuşmalar yaptıran kusmuğu 
çıkardınız ve gerçek yüzünüz 
de belirdi. Bundan sonra halk 
çılık edebiyatı yapamayacaksı
nız. Ve tutucu dediğiniz, geri» 
ci dediğiniz, yıkmak istediği
niz halk da, yıkacak hedefi çok 
iyi biliyor Ve sizin için birşey 
ler düşünüyor

Kıbrıs tf-aciası Tekrarlanmak İsteniyor
Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri U-Thant vermiş oldu 
ğu bir demeçte, 1964 yılının 
Mart ayından beri Kıbrısta bu
lunan B.M. Barış Gücünün var 
lığının gittikçe artan bütçe açı 
ğıyla tehlikeye düştüğünü bil
dirmiştir.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Millet
ler Banş Gücünün geri alınma 
sına Kıbns Rum Yönetimi iti
raz etmeyecektir. Zira Türkiye* 
deki Hükümet buhranından is

Altta gördüğünüz klişeler 
«Cumhuriyet» ceridesinden a- 
lmmıştır. Dikkatle incelediği
miz zaman, bunlardan birinin 
«Amerikan D ershanesinin İlâ 
nı olduğunu görürüz. İkinci kli 
şe ise, Türkiye’den kaçırdığı 
paralarla İsrail’de fabrikalar 
açan Yahudi Burla Biraderle
rin mallarının ilânıdır Bilindi 
ği gibi Burla Biraderler, Türki 
ye’deki ziraat aletleri sanayii
nin tamamına sahiptirler.

Cumhuriyet Gazetesi anti-A 
jnerikancı (!) kesilir, fakat A- 
merikan Dershanesinin ilânları 
m yapar. Anti-kapitalist (!) ke 
silir, en büyük kapitalist olan 
Yahudi Burla Biraderler’in rek 
lâmını yapar. Bu ne tezattır. 
Doğrusunu biz söyleyelim:

' «Cumhuriyet» denen ceride-î 
faside ne Amerikan düşmanı, 
dır, ne Yahudi, ne de Rus. O 
sadece millet düşmanıdır. Bu
nu yayın tarihinde görmek 
mümkündür. Rotatifinde hâlâ 
gamalı haç bulunan bu paçav
ra, bir zamanlar Hitlerin çanak 
yalayıcılığını yapmış, İkinci Ci 
han Harbi yıllarında millete A- 
merikan sevgisi aşılamaya çalış 
mış şimdi de Türkiye’de 
«Pravda» olma özlemi çekiyor.

Bir sütunda Amerikan aleyh
tarlığı yaparken, öbür tarafta 
Amerikan dershanesinin reklâ*

tifade ile Makarios’un Kıbrıs 
üzerindeki iştihaları tekrar ka- 
barmaya başlamıştır. İki hafta 
önce yapmış olduğu konuşma
da Makarios: «Kıbrıs bir Rum 
adasıdır ve biz bu adayı Yuna 
nistan’a geri verinceye kadar 
birleşmiş olarak tutacağız» de
miştir. Bundan cesaret alan İç 
işleri Bakanı da: Rum halkının 
Enosis mücadelesinin devam 
ettiğini söylemiştir.

Mecmuamızın geçen yılki sa

mını yapmak doğrusu pek ya 
kışıyor Cumhuriyet’e. Burla Bi 
raderlerin ilânları altında da 
«Moskova» yazılı Onlar da Rus

yılarında Yunanistan’ın silâh
landığını, Fransa’dan Mirage u- 
çakları ve hücumbot satın aldı 
ğmı yazmıştık. Kasaba papazı 
Makarios’un banyolarda katlet 
tiği masum yavruların cesetle
ri toprak olmadan Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a ilhakını istemesi 
bir blöf değildir. Bilâkis Kıb- 
rıs üzerindeki Beynelmilel Po
litika, Makarios’u harekete ge
çirmektedir.

Bir defa Rumlann tehditleri,

malı. İşte Cumhuriyet ceride
sinin samimiyeti. Bütün çirkef 
ler bir arada. Tıpkı Belediye 
çöp arabası gibi.

Kıbrıs’tan B.M. Barış Gücünün 
çekileceği haberlerinden sonra

Komünistler 
Devlet Eliyle 

. Yokediimeli
İran hükümeti 4 Nisanda bir 

açıklama yaparak, komünist 
m  Çin tarafından desteklenmekte 

olan 13 komünistin 17 Martta 
kurşuna dizildiğini bildirmiştir. 
Kurşuna dizilen komünistlerin 
suçları; Üniversitelerde protes
to gösterileri tertiplemek, ban 
ka soymak, karakol basarak 
beş jandarmayı, iki sivili öldür 
mek, yangınlar çıkarmak, sabo 
tajlar yapmaktır.

Cumhuriyet adlı mason gaze
tesi çok gocunmuş olacak ki 
tam bir ihanetle «İran’da onüç 
devrimcinin idam edildiği açık
landı» şeklinde manşet atmış. 
Bir de şurası var. Bu devrimci 
ler (!) Türkiye’de yukarıdaki 
suçların daha alâsını yaptılar: 
Üniversitelerimizi ilim yuvası 
yerine silah deposu haline ge
tirdiler. Gümrük depolannı 
yaktılar, Kültür Sarayı’nı sabo 
te ettiler, banka soydular, a* 
dam kaçırdılar, Millî ordumu 
zun şerefli temsilcisi Mevlüt 
Meriç’i, Şehzadebaşmda bir si
mitçi kardeşimizi şehit ettiler.

Ne ceza verildi ve kaçı da 
idam edildi?! Mesullerden en 
az İranlılar kadar, milleti ko- 
rumalarım beklerdik,

olmaktadır. Zira Arap-İsrail 
harbinin Orta-Doğu’daki B.M,

Barış Gücünün çekilmesinden 
sonra patlak verdiği bilinen bir 
gerçektir. Beynelmilel Yahudi
lik ve Hristiyanlık Ortadoğu* 
daki bir çıban başını daha pat 
latmak istemektedir. Birleşmiş 
Milletlerin de bir Yahudi teş
kilâtı olduğu dikkate alınırsa

U’Thant’ın Barış Gücünü geri 
alma isteğinin asıl hedefi orta 
ya çıkmış olur.

Kıbrıs için durum gayet kri
tiktir. Beynelmilel Yahudiliğin 
politikası bilinmedikçe ve Milli 
bir dış politika takip edilmedik 
çe Kıbrıs meselesi vehametini 
devam ettirecektir. Umursa« 
mazlığınız bize bir Kıbrıs facf* 
ası daha yaşatabilir.

Kıbrıs hâdiseleri, doğrudan 
doğruya Şin-bet (İsrail İstihba 
rat Teşkilâtı) tarafından tak  
rik edilmektedir Zira İsrail* 
deki Gahal Partisi başkanı Me* 
nahem Begin, aşın Rum Yahu 
di teşkilâtı «İrgun Zvei Leu 
mi»nin başıdır. Bunun için de 
İngiltere’ye alınmaması isten« 
miştir. Bu adam Şin-Bet’in bif 
ajanıdır. Ve Türkiye’nin he* 
buhranlı gününde Kıbrıs yara 
mızı kanatmaktadır. Şimdi ye
niden bu yaranın başını yoldur 
maya gayret etmektedir.
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Çanakkale Şehitlerini Anma 
Toplantısındaki Hitabe

Geçtiğimiz hafta içinde Çanakkale Şehitleri, Beyköy, Çum
ra, Beyşehir, Nevşehir ve İstanbul Fatih kolejinde de anıldı. Bü
tün Anadolu, bir kere daha yüz kere daha şehid dedelerinin yıl
maz mirasçısı olduğunu isbat edeceğini gösterdi. Yedi yaşından, 
yetmiş yaşma kadar, milletin çileli ve fedakâr evlâdları aynı 
imaıı ve intikamla yumruk sıktılar. Millî kararlar verildi. Aynı 
derdin muzdaribi, aynı imanın savunucusu ve aynı idealin bay
rak taşıyıcısı mücadeleci yavrularına kucak açtı. Kin ve intikam 
duyguları kabardıkça kabardı. Millete düşman olanların girecek 
bir in radığı saatlerdi o anlar. Halkın (milletin) şamarından kor
kanlar, milleti şuraya buraya şikâyet ediyorlardı. Ama boşuna 
gayret. Milletin mücadelesi emin ellerdeydi ve hiç bir hainin yoz
laştırmasına, yolundan saptırmasına fırsat verilmeyecekti. Mil
let vakurdu. Kumandanın emrini sabırla bekleyen bir asker gi
biydi. Sabırlıydı. Çünkü ne yapacağını biliyordu. Bütün hain.- 
leri korkutan da bu sabırlı bekleyişti ya.

Çanakkale Şehitlerinin mirası, millet düşmanlarına boğdu
rulmayacak. Bu bütün milletin verdiği kararın ifadesiydi. Mille
tin ihtarı: Düşmanlar korksunlar. Biz geliyoruz idi.

4

Ey millet evlâdı 
Ey şehid oğlu,

Ne hain düşmanlar hiyanet!erinden 
vaz geçmişler, ne de iç düşmanlar 
bozgunculuklarından vaz geçmişler
dir. Bugün mukaddes şehitlerinin 
kanları pahasına bıraktıkları din, dev 
le t  vatan ve millet tehlikededir. Ser 
yetimizi sömüren, devletimizi dina
mitleyen, ahlâkımızı kirleten, dinimi- 
horlayan bir avuç yahudi ve aşağılık 
uşağı devletimizi elimizden almak 
için uğraşırken, Moskof dışarda ordu
su, içerde kiralık ajanlarıyla sana ö- 
lüm çukuru kazmaktadır.

Bütün cihan bilsin, ve bütüıı alem 
duysun ki,

Mukaddes şehitlerin mirası vatan; 
km l çakallara, Yahudi bezirganları- 
na ve mason ajanlarına karşı gerekin 
ee kanla, ateşle ve sönmeyen intikam 
la mutlaka korunacaktır.

Moskof’un kudurganlığına, mason 
kumandanların uşaklığına ve becerik
sizliğine rağmen Mehmetçik şehamet 
destanı yazıyor. Kendinden 5-10 mis
li fazla düşman kuvvetlerini süngü
süyle yok ediyor. Köpekten daha adi, 
yamyamdan daha canavar olan Mos* 
kof sürüleri İstanbul’u almak hırsıy 
la vahşileşiyorlar. Köyleri yağma e- 
diyor, harmanları yakıyor, aklın ala-

mıyacağı cinayetleri ırtikâb ediyorlar 
dı. İşte bu en korkunç boğuşmada 
Mehmetçik, kandan ve imandan iki 
büyük kahramanlık abidesi yaptı. Bi
risi Aziziye, diğeri ise muhteşem Plev 
ne müdafasıdır.

Moskof sürüleri, Romen alayları 
Plevne önüne geldiler. Plevneyi ge
ce gündüz top ateşine tuttular. Plev
ne düşmedi. Plevnenin kahraman hal 
kı ile omuz omuza mehmetçik kaleyi 
korudu. Vaad edilen yardım gelmi
yor. Şehirde kıtlık, gittikçe artıyor, 
Çocuklar ve hastalar için bile beyaz 
ekmek bulmak kabil olmuyordu.

Kimse yiyecek ekmek bulamazken 
Romen ve Moskof Yahudilerinin am
barları ağzına kadar dolup taşıyor ve 
hainler bir dilim ekmeği akıl almaz 
paralar karşılığında muhtaçlara satı
yorlardı.

Düşman çemberi gittikçe daralıyor 
Mehmetçik ile Moskof arasındaki me 
safe bazen 20-30 metreye kadar yak
laşıyordu. Plevnenin kahraman gazisi 
Osman Paşa siperleri dolaşıyor, düş
man mermilerinin vücuduna üşüşme 
sine aldırmıyor. Kahraman askerleri, 
ne Evlâtlarım şehitlik rütbesini ge- 
tiren merminin kime isabet edeceği, 
İlâhi takdir eliyle yazılmıştır. Şeha* 
det şerbetini içmek her cana nasib 
olmaz. Pervasızca vazife göresiniz, ev 
lâtlarım diye mehmetçiği teşci edi

yordu. Şehirde halk mehmetçiği bağ 
rina basıyor, yemiyor yediriyor, giy
miyor giydiriyordu.

Bunlara rağmen düşman siperleri 
iyice sıkışmış, Rus çarı bizzat Plevne 
civarına gelmiş. Dışardan yardım gel
me ümitleri de kaybolmuştu. Mukad 
der akıbet gelmiş çatmış, bir avuç 
mü’min düşman saflarını* yarıp çıkma 
ğa karar vermişlerdi.

Fakat bir grup Yahudi, Plevne’nin 
şanlı gazilerinin çıkış hareketini vak 
tinden önce Moskof kumandanı Sko- 
lobev’e haber vermişdi. Böylece hain 
düşman gülleleri kale kapısından Çi* 
kan askerin ortasına düşüyor, köprü 
ler yıkılıyor ve Osman Gazide vuru
lunca, ordumuz aylarca müdafa etti
ği Plevneyi düşmana bırakmağa mec 
bur kalıyordu. İşte facia bundan son 
ra başladı. Bir yanda Plevne düşer
ken, diğer yanda Doğunun kalesi Er 
zurum düşman eline geçiyordu. Mos
kof sürüleri böylece Doğuda Erzuru, 
ma dayanırken, Batıda İstanbul ön
lerine kadar gelebiliyorlardı.

Plevne’de kalan tam dörtbin genç* 
ihtiyar, çoluk-çocuk, hasta ve yaralı 
bir gece içinde katil Bulgar sürüleri 
tarafından boğazlandı. Halbuki daha 
dün ekmeğimizle beslenen ve Osman 
Paşaya şehirde kalan yaralılara el 
sürmeyeceklerini, İncil üzerine ye
min ederek söz veren katil Bulgar- 
lar, zavallı yaralılarımızı gaddarca 
katlettiler. Plevnenin düşmesinden 
sonra tekrarlanan katliamın iğrençli
ğini anlatmak mümkün değildir. Bü
tün Avrupa Türkiyesi yangın, ateş ve 
ızdırap deryası gibi alev alev yanı
yor. Hanümanlar sönüyor, işkenceler 
le vücudu delik deşik edilen dedele
rin, süngülerle doğranan biçarelerin, 
karınları deşilen bacıların, gözleri o 
yulan ninelerin feryadı gökyüzüne 
yükseliyor. Bu vahşetten dağlar inli
yor ovalar titriyor. Yer gök mateme 
giriyor. Fakat medeni denen hiristi- 
yan aleminden vicdan, merhamet na 
mma tek bir ses duyulmuyordu.

Balkan dağlarına çarparak yükse
len, Müslüman Türk’ün,

«Kölesi olduk Bulgarların çoluk, 
çocuk, kadın ve kız,

Daha tam olmadımı acaba bizim ız 
türaplarımın 

Yarap duyur Türk kardeşlerimize 
ahimizi,

Biraz da öbür dünyaya bırak gü
nahlarımızı*» diyen yalvarışına, Kars* 
tan yükselen;

«Neylesin sahipsiz evde kalan can, 
Sabah akşam ah çekip kan ağlaşan 

kan,
Gel yetiş imdada ya Rahim, ya Rah 

man,
Kâfir, İslâm halin yamaıı eyledi.» 

diyen feryada kimse kulak vermedi. 
Ey şehid oğlu,
Ey millet evladı,
Kardeşlerim,
Çanakkale’de yağan düşman gülle

lerine karşı temiz göğsünü siper e- 
den mehmetçik senin amcan, 

Plevne’de sana temiz bir namus, 
mübarek bir vatan ve mukaddes bir 
iman bırakmak için hayatının baha
rında şehadet şerbeti içen arslan 
mehmed senin dayın,

Mübarek şehitlerimizin uğrunda

öldükleri din senin dinin, uğrunda 
can verdikleri senin vatanın, uğrun
da şehadet şerbeti içtikleri senin i 
manındır.

Bu iman sönmeyecek,
Bu vatan batmayacak,

İstiklâlimizin güneşi al sancak düş 
meyecek,

Asırların biriktirdiği bu mübarek 
intikam mutlaka alınacaktır.

İnsanlığın insan olmayan nümune- 
leri Türklerdir diyen, hain Gladiston 
zalimler alkışlıyor, Moskof çan hain 
Nikola, Türklerden intikam alınız di
ye emirler yayınlıyor. Yüzbinlerce 
Müslüman Türk’ü hayvanlar gibi bo
ğazlatan dönme ittihatçılar, harbin 
kucağına Türkiyeyi iten Ermeni, 
Rum, Bulgar ve Yahudi mebuslar 
hayasızca ve mel’unca sırıtıyordu. Sı
fırın altında 15. derece soğukta, kı
şın dondurucu ayazları içinde aç, çıp 
lak Türk esirleri yaya olarak Plevne- 
den Rusya’ya yola çıkarıldılar. Gün
ler boyu açlıktan bitap düşerek, so
ğuktan titreyerek, yarasından al kan 
lan  sızarak, zorlukla yürüyen meh- 
metçiğe olanca zulmü reva gören al
çaklar. Kardeşin kardeşe, arkadaşın 
arkadaşa yardım etmesini dipçikle 
önleyerek, yarı hasta, yarı baygın 
binlerce biçareyi leş kargalanna ve 
kurt sürülerine terkediyor. Ölüme 
doğru kuduz rus süvarilerinin kamçı 
ve küfürleri ve dipçik darbeleriyle 
sarsıla sarsıla, üstünde akbabaların 
daireler çizdiği, kurt sürülerinin et
rafında gezdiği, muzdarip mehmet- 
çiklerin kafilesi ilerlemeye çalışıyor
du. Sonra bu 50 bin kişilik kafileden 
ancak 10 bin kişi vatanlanna döne
bildi. Dönmelerin, içimizdeki düşman 
uşaklarının başımıza doladığı bu harp 
yüzünden sadece Avrupada Türkiye 
mizin üçte birine yakın toprak par
çası kaybedilmiş, yüzbinlerce masum 
doğranmış. Moskof ayısının, Bulgaı 
yılanın zulmünden canını kurtarabl 
len 1.000.000 Müslüman Anadoluya 
sığınabilmiş, asırlarca Avrupada dal
galanan al sansak düşmüş, ezanlaı 
susmuş kur’an sesleri duyulmaz ol
muş.

Ey millet evlâdı,
Kaşgardan, Belgrad’a kadar terket- 

tiğin ata yadigârı topraklar seni bek
ler, türbeler senin Fatihanı özler, 
masum ve mazlum bacıların mehmet- 
çiğin muzaffer süngüsünü gözler.

Bütlin cihan bilsin,
Bütün dünya bilsin.
Her karış toprağı şehid kanıyla su

lanan bu vatan batmayacak, İstiklâ
limizin güneşi al sancak solmayacak. 
Birliğimizin mukaddes kalesi İslâm 
yıkılmayacaktır.

Ey Balkanlarda, Çanakkalede» Sa- 
karyada, Kaşgarda, Vrumçide, din ve 
millet düşmanlanna karşı canlarını 
feda eden mukaddes şehitlerimiz, 
Namuslannı kirletmeyen muhterem 
bacılarımız,

Ey nur yüzlü dedeler, nineler, ka
hirlerinizde müsterih olunuz!

Din, devlet vatan ve millet düşman 
lan  asırlık ihanetleriyle beraber kah 
rolacak asırların biriktirdiği intikam 
mutlaka alınacaktır.

SON

— Fransız sürülerine unutamayacağı dersi veren Osmaniyeliler, Çanak
kale Şehitlerini Anma toplantısında yeniden, milli intikamın sembolü 
sağ yumruğu sıktılar. Acaba bu sefer hedef, hangi millet düşmanı ola
caktır?

İ l

«Sancaklar Düşmeyecek» piyesi 15 günden beri Türkiye* 
ııin 20’ye yakın vilâyet ve kazasında 100.000’e yakın insan tara
fından gözyaşlanyla seyredilmiştir. Okuyucularımızın İsrarları 
üzerine gelecfek sayımızda piyesi neşredeceğiz.
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Bazılan Öldükten Sonra Uyanırlar

İdeolojiler kavgasından  akisler
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Yeni Adalet Bakanına
SAYIN İSMAİL ARAR 

ADALET BAKANI 
ANKARA

10.12.1969 tarihinden itibaren bay Haldun Menteşeoğlu 
nun emirleri, İstanbul Emniyet Müdürünün, Bakanından aldı
ğı talimatlarıyla ve gayri milli basının kasıtlı telkinleriyle efkâ
rı umumıyeye defa’atle katil ilân edildim.

Bay Yusuf Ziya Ön der'e 28.1.1971 ve 4.3.1971 tarihlerinde 
durumumla ilgili iki telgraf göndermiştim.

Bir cevap alamadığım bu telgraflarımı lütfen okumanızı is
tiyorum. Şimdi size hukuk devleti olduğu söylenen memleke
timde 17 aydır mahkemeye çıkartılmadan kasten bekletildiği
mi saygılarımla hatırlatıyorum.

= •
YAVUZ ARSLAN ARGUN 

İ. Ü. Hukuk Fakültesi Talebesi 
Halen Kırklareli cezaevinde tutuklu
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Türkiye’de Şûralar 
Hükümetine Bağlı 

Olanlar Var
AST (Ankara Sanat Toplulu

ğu), «Birinci Kurtuluş’tan» i- 
simli bir eser sahneye koydu. 
Eser İstiklâl Savaşının nasıl yü 
rütüldüğünü (!) anlatmaya ça 
lışıyor, kendi anlayışına göre.

Ancak piyesten önce «Onde- 
yiş» (!) adıyla bir şiir okunu
yor Bu şiirin bir bölümü şöy
le:

«Anadolu şuralar» hükümeti 
var olsun
jço5iorin emeği özlerine yar 
olsun
U* >n mihnetle çalışan çıp* 
lak hemşeri
İnkılâba katıl sen, «dünyanın 
hür rençberi»
Birinci mısra da övülen «Ana 

dolu şuralar hükümeti» neyin 
nesi? Bilindiği gibi İstiklâl Sa 
vaşı yıllarında, Rusya’nın Kars 
hududundan Anadolu’ya soktu 
ğu bir grup komünist, yerli ko 
münistlerle birleşerek, İstiklâl 
Harbimizi komünizm istikame
tinde kanalize etmek ve yeni 
kurulacak hükümeti bir Rus 
uydusu haline getirmek için ça 
lışmışlârdı. 1920 yılında Bakû 
Komünist Kongresinde bu me 
se ^  etraflıca ele alınmış ve 
«Türkive’nin bir şuralar Cum
huriyeti», yani Rusya’va baeh 
bir «Sovyet» olması kararlaştı
rılmıştı. İşte AST’m oynadığı 
eserde «Anadolu Şuralar hükü 
meti» yani «Türkiye Sovyet 
SosvaKst Cumhuriyeti» methe, 
dilmektedir. 5 yaşındaki yavru 
lann Kur’an öğrenmesini irtica 
diye vasıflandıran bay «ilerici
ler» (!) yukarıdaki ifadelere 
ne buyururlar? Türkiye’nin ko 

nistiesmesini telkin etmek 
suç değil midir? O halde sav
cılar neden susuyor?

Malum. Sol kendi arasında 
bin parçaya bölünmüş vaziyet
te. Ecevit’in çömezleri olan or
tanın solu şampiyonları yani 
«muhallebi çocuğu» Sosyal De
mokratlar bir kenara itilecek 
olursa; geriye Maocu komünist 
ler, Leninci komünistler, komü 
nizrni demokratik (!) yoldan iş 
başına getirmek isteyenler, ih
tilâl yolu ile muvaffak oluruz 
diyenler, oportünistler, revizyo 
nistler velhasıl moleküllere ay 
rılmış bir bileşik gibi Türki
ye’deki komünistler... Öyle ki 
tasnif etmeye kalksak hayvan 
türlerinin tasnifi kadar zor bir 
şey...

Aşağıdaki cümleler Pravda 
özentisi bir tuvalet kâğıdının
2. sayfasında yazan C. Baban’a 
ait:

«... Hemen İkinci Dünya Sa 
vaşmdan sonra Rusya, Eston- 
ya, Letonya ve Litvanya’yı 
d^rlıal işgal etmiş ve bu ba
ğımsız memleketleri Rus top
raklarına ilhak etmişti... Rus
ya bu arada Boğazları kontrol 
altına almak, doğuda Kars ve 
Ardahan’ı ilhak ptmek istediği 
ni Tiirkîve’ve bildiriyordu...

İşte bu manzar» batılı mem
leketleri birleşmeye ve Sovyet

emperyalizmine karşı koymak 
için 4 Nisan 1949 NATO ittifa
kını kurmaya zorladı, bu tarih
ten sonra da Sovyet Rusya’nın 
genişlemesi durdu.

Türkiye hür dünya içinde 
bağımsızlığını koruyabilmek i-1 
çin bufifün de NATO’ya bağlı
dır. Nihat Erim hükümeti de, I 
bu politikayı sarsıntısız yürüt- j  

me kararındadır...»
Görüldüğü gibi Rusya yeril- ] 

mekte ve Nato övülmektedir 
Bu fikirler solun bünyesine ay | 
kırıdır. Zira hiç bir solcu Rus
ya’yı emperyalist devlet olarak 
kabul etmez. (Taviz verenler I 
hariç) Hele hele NATO’yu ka- j 
tiyen tasvip etmez. Gel gör ki, 
bu solcu yazar Türkiye’nin ba
ğımsızlığını dahi NATO’ya bağ 
lı olmakta görüyor.

Hem de yıllardan beri NATO 
aleyhtarlığının ve Rus dostlu 
ğunun hoparlörü bir gazetede 
görüyor. C. Baban’m sol lügat
teki adı oportünist mi revizyo 
nist mi varın siz takdir edin 
artık. Bundan sonra, C. Baban' 
a da hücumlar olursa şaşma
mak lâzım. Fakat adını ne ko
yarlar doğrusu merak ediyo
ruz,.........................

CAMİ SATANI AR  
NÜLERİ î SA1M AZ K İI

«SATILIK MÜSTAKİL AR- 
SA
Aşağıda mevkii, adı, parsel 

nıimarası yazılı ve üzerinde ha 
len cami bulunan Belediyemi
ze ait gayri menkul 2490 sayılı 
kamımın 31. maddesi gereğin-

Eski Başbakan ve AP genel 
başkanı Süleyman Demirel’in 
dili nihayet çözüldü. Bir za
manlar «Yürümekle yollar aşın 
maz», «garip dünyanın garip iş 
leri», «mamur ve müreffeh 
Türkiye», «demokrasiler bünye 
sinde bir miktar anarşi taşır», 
«35 milyonluk Türkiye’yi bir 
sahil kasabası gibi sessiz ^addet 
mek mantık işi değildir» gibi 
sakızları çiğneyen Denıirel, bu 
sakızların çürüdüğünü gördü. 
Gördü ama iş işten geçti. Atı 
alan da Üsküdar’ı çoktan geçti.

Aynı Demirel yeni hüküme
tin programı senatoda görüşü
lürken şunları söylüyordu. Fa
kat bu sefer başbakan olarak 
değil. «Halbuki kavga bir dokt 
rin kavgasıdır. Militan bir kad 
ro anarşinin yaratıcısıdır. Gözü 
ne kanunu, ne polisi, ne ha
pishaneyi, hiçbir şey görme
mektedir. Adeta soygunu, öl
dürmeyi bir metot haline getir 
mek istemektedir. Bu noktaya

gelişte yarış yapılmıştır. Üni* 
versite yurduna giren polisi 
kabahatli mi addediyorsunuz? 
Öyleyse devleti hiç ayakta tu« 
tamazsıııız.»

Biz Türkiye’deki komünist 
stratejisini tam üç yıl önce a* 
çıkladik ve dedik ki: «Üniver 
site hadiseleri, basit talebe ha
reketleri değil komünist strate- 
j isiııi n üniversitelerdeki tatbiki 
dir. Sağ-sol çatışması yoktur« 
Silahlı komünist tecavüzü var
dır.» Yine de aynı şeyleri tek 
rarlıyoruz. Fakat biz bu acı 
gerçekleri söylerken Demirci, 
«Memleketin akibetini karan* 
lık göstermek isteyenler var, 
ortada korkulacak birşey yok- 
tur. Hiç bir suç cezasız kalma
yacaktır» diyordu. Bugün geç 
de olsa anlamışa benziyor. Te
mennimiz memleketin mukad
deratını elinde tutanların De« 
mirel’den önce anlayıp, ona gö 
re tedbir almalarıdır. Aksi hal 
de yol aynı yoldur. Demirel gi
bi öldükten sonra uyanmanın 
hiçbir işe yaramadığı bilinmeli 
dir.

İ Ş T E  B İ R  İ F T İ R A  T Ü C C A R I
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Y a l a n S 5 ^ £ / # f  
iftiranın böyîe&r^ 
görülmemiştir

Gazetenizin 2 Mart 1971 ta- 
ri.*' ve 1971 sayılı nüshasının 'j
1 nci saiıif esinin 3 r.di sütü 
nurıda başlayıp no» sahibesin 
de devam eden «ATATÜRK 
Devrimciliğinü^Beşfğl Aske
rî Tıbbiye^ ̂ ozlaştırüamaz^),
«Genç devrimcüerin ünifor
maları alınamaz» başlıklı ya
zı, gerçek dışı olup, ordunun 
temel ilkesi olan disiplini yık
mak hedefine yöneltilmiş art 
niy^ .i Hsilerin uydunhığu 
bu yazıdır. Gerçek u ra u ö  ef 
Tiâra duyurulmak isteniyorsa, 
şudur: 7 '

Birinci tekzip yazımızda be
lirttiğimiz gibi. HİKMET SÜ- 
ER’i döven 6 askerî öğrenci 
ile ilgili soruşturma benim ta- ! 
rafımdan değif, ‘Hâk. Ütğm. j 
MUHTEŞEM SAVAŞAN tara, I 
tından yapılmıştır. Dosya t a  

(Sonu S. 7’de)

Tekzip
,t (Başı S. 1 de) ,

Savoılığımıza Kara Kuvvetle
ri Komutanının soruşturma 
emri*ve tutuklama talebi ile 
gelmiştir.

Uydurduğunuz gibi b u ^ ğ - i 
renciler hakkında .hiçbir arka- ; 
daş reV?en sortıştu'gna yapıca , 
mişfır. '

Yazınızdaki tutarsızlığa bar , 
İvin ki, askeri kazada, S uç Üs* 
fcü Maaitüuu^itaea HalvsetU* j
yor su.'a.6. *■ - v. . t '• 3ug j
tTscü Mtiıi.-v-. •

ce ......... satılacaktır.»
ANKARA BAŞKANLIĞI

Yukarıdaki ifadeler Ankara 
Belediye Başkanlığının bir ga
zetede yayınlanan resmî ilânı» 
dır. Görüldüğü gibi bir cami* 
arsa diye satışa çıkarılmıştır.

bu* dV. 4t uy-'
duı /^zmaktan baş r

Bir milletin inancının bu dere 
ce hoyrat ellere düştüğü görül 
memiştir. Sanki Bulgaristan’da 
bulunuyoruz da komünist mu
hafızlar camiyi ahır yapıyor
lar. Sanki Rusya’dayız da cami 
ye hain eller uzanıyor da mil
let ses çıkaramıyor. İnsanın 
aklına o kadar dehşetli şeyler

ka birşey değildir. Bahsi ge» 
çen öğrencilerde^, gerici diye 
isimlendirdiğiniz, dövülen öğ 

|r e n c i HİKMET SÜERln ş 
w kâyetinden vazgeçmesi sonu 
f  cunda tahliye edilmişlerdir.

Heniişj dosya iddianameye 
bailanıp Mahkemeye intikal 
etmediğinden 6 öğrenci hak, 
kında verilmiş bir beraefc ka j 
rarı da yoktur. Devrim Gaze*) 
tesinin veniiği bir beraet ka
ran  varsa onu bilmiyoruz.

Uğraştığım veya uğraşaca
ğım bir öğrenci olmadığı ı 
ffity he» Türk çocuğuna kar
şı içim sevgi ile doludur. Ka- 
nurtf görevimi yapmamı . b i r  
husumet olarak kabul ediyor, i 

sam$, bu görevimi,he^ zanum 
yapacağımdan hiç bir şüphe- j 
ni? olmasın.

Beş öğrenciyi Askeri Tıbbi-! 
yeden ayırma olayım gazete
lerden okudum. Ayıma işlemi İ 
tam ah ın  idari bir tasarruf-1 
tur. Savcdığımızla hiçbir ilgi
si yoktur. Bu münasebetle Ko 
mutana bü öğrenciler hakkın*1 
da tarauıuızjan her frang ibıı 
b)İHi verilmemiştir.

Türk Oıdüsu bölünmez bir 
baleci ve ATATÜRK'çüdür. j 

’ bütünü bölmeye matuf, i- ! 
leriei, gerici, ırkçı mefhumla- i 
H, vatan severlik duyguların- ' 
dan nasibini almaııiış kirrıse-  ̂
lere aittir. Irkçı olacak kadar ; 

■hayal perest bir varlığın n ıev-! 
■V cudiyetini düşünemiyorum., 

Bu tabir Türk düşmanlarının 
Türk çocuklarına yakıştırma# 
istedikleri en şen’i bir iftira
dır. *

Türk Ordusu, ATATUKJK.'ün 
gösterdiği devrimci ilke hu- 
dutları'içerisinde devrimcidir, j 
Yıkıcı," bozguncu ve sapık ide- i 
Dİojileri devrimcilik sayarı j 
bir atıt.i/iî» içerisinde de^ıkUr. i 
K.;ie noktan bahsedip, ihkâkı 1 
*, dt. .' İçin hiç değ i îdır.

.4 teııidi .cii:iipiiridir. ! 
'.:t¿¿ite? kiyilerin or

. .4\-niUui - . 5 v^İ>a '
h * i ... i k ;

:vı^4:UiiAı .y k im seye.: 
..¿laıiia^acugı kanı- j

, ¿£¿1* Uil. *
Baki l'utf :•

{Haitim Yüzbaşı)

geliyor ki, akıl ve havsala du
rur. İman müesseselerini satı
şa çıkaran adamlar, namus mü 
essesesini satışa çıkaramaz mı? 
diye düşünmek geliyor akla? 
Yarın siz düşünün bu adamla
rın cibilliyetini; Şunu da hatır 
latalım ki bunların hesabı so
rulacaktır.


