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KİMİMLE ÇARPAR

9 * T-

U N A S  Komünistlerle Beraber
Erzurum Atatürk Üniversite 

si Rektörü’nün Üniversiteler 
Kurultayına alınmayacağına da 
ir , mahut Danıştayca karar ve* 
füedursun, Erzurum’un 35 te 
fekkiilü Üniversite Asistanları 
Sendikasını pretosto eden ve 
Kemal Bıyıkoğlu’nun yanında 
oiduklannı belirten bir bildiri 
aeşretnıişlerdir. Bildiride. ÜN 
AS’ın ve Üniversite Öğretim 
Üyeleri Sendikasının, niçin 
Prof. Kemal Bıyıkoğlu’na karşı 
oldukları belirtilmektedir. Ve 
gayeleri şöyle ayıklanmakta 
dır.

«a) Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde olduğu gibi hay- 
4»t ve hırsızların Türk Subayı 
m ve Erini şehit etmeğe izin 
çıkarmak.

b) Polisi rahat rahat kurşun 
lııyıp millet malım serbestçe 
yakıp yıkmak.

e) Milliyetçi hoca ve gençle 
rin giremediği bir karargâh ku
rabilmektir.

AZİZ TÜRK MİLLETİ ve 
ERZURUM DADAŞLARI

Biz aşağıdaki imzaları bulu 
aan sendika ve teşekküller o 
larak şu hususları sizlere du
yurur ve onlara da hatırlatırız 
ki; O asil Erzurumlu ve onu 
temsil eden mahalli kuruluş 
lar, kahraman işçi ve memur 
temsilcisi sendikalar bu hal 
nane davranışlara dur diyen 
ierin yanında yer almakla mil
li vazifelerini daima yapacak 
îardır. Satılmış vatan hainleri 
ni Üniversitelerimize, Rektör 
! erimize milliyetçi Hoca ve ta
lebelerimize karşı giriştikleri 
davranışları daima engellene 
çektir. Yeni Hükümetimizi em 
rivakiler karşısında bırakıp 
Rektör Prof. Dr. Kemal Bıyık 
oğlunu bu milli vazifesinden 
mahrum etmek için giriştik* 
leri oyun ve tertipler netice 
vermeyecektir. Millet olarak 
karşılarmda ebediyyen bizleri 
bulacaklardır, Hiç bir zaman 
Hükümetimizi bu oyuna getire 
meyeceklerdir. Velevki bir gün 
ideolojilerini uygulayacak bir 
rektör getirseler dahi yıkıcı

NELER EYLEDİ?
Türkistan’ın halin bilin gardaşlar;
Hissiz taşlar bile figân eyledi,
Doğranan gövdeler, kesilen başlar,
Sustu minareler okunmaz ezan,

Sustu minareler okusmaz ezan,
Ayaklar altında süründü Kur’an,
Her yanık türkü oldu bir destan,
Yaktı yürekleri hicran eyledi.

Moskof zelil etti namusla ıra,
Unutturdu bize sünneti, fam,
«Men hür em» diyene zalimin gürzü, 
tnip tepesine pürkan eyledi.

Zalimhi zulmü bitmedi hâlâ,
Sönen ocaklarım tütmedi hâlâ,
Kızıl süngü döndü can ile mala,
Yıktı haneleri viran eyledi.

Zalimler uzandı köy ile kente,
Erimedi kemikler zannetme bende,
Türkistanlı gardaş bir ah... çekende.
Tuttu gök yüzünü duman eyledi.

Gaspedüdi rızkım açım yurdumda,
Her dem o hürriyet tüter burnumda,
Altay dağlarına kement kurdum da,
Kâfir, şehit halin yaman eyledi.

Göz yaşlarım durmaz giryan ağlarım.
Hürriyet şarkısına hasret dağlarım,
Ahım dan gazele döndü bağlanın,
Bu türkü halimi beyan eyledi,

MUSTAFA YILDIZ 
t  H. O. ANKARA

hiç bir faaliyetlerine tırsat 
verdirmeyeceğiz.

Özerkliği ilim adına istiyor 
larsa buyursunlar, sonuna ka* 
dar serbesttirler. Çalışan, yeni 
keşifler ve buluşlar getiren 
hocalarımızla daima berabe
riz. Yoksa bizi içten yıkmak 
millet malını tahrip etmek, ö* 
¿erklik ve ilim adına zehirli 
fikirlerini saçmak fırsatını hiç 
bir şekilde vermeyeceğimizi 
’>ir kerre daha ihtar ederiz.

Şunu bütüB cihan bilsinki;
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ E 

BEDİYYEN YAŞAYACAK. 
DÜŞMANLARI KAHROLA 
ÇAKTIR.»

Bundan ayrı olarak, milli* 
yetçi asistanların bir araya ga 
lerek kurdukları Üniversite 
Asistanları Derneği de bir bil
diri yayınlamış ve ÜNAS’ın iç 
yüzünü açıklamıştır. Bildiride, 
ÜNAS'ın devrim ve Atatürk« 
çülük gibi sloganları nasıl 
maske olarak kullandığı vesi
kalarıyla açıklanmaktadır. Bu 
arada şöyle denilmektedir:

«ÜNAS’ın KOMÜNİSTLİĞİ: 
Güçsüz oiduklannı hissettikle
ri yer ve zamanlarda dün baş- 
lattıklan özerklik haftasında 
yaptıkları konuşmalarda oldu- 
ğu gibi- kendilerinin hiçbir i- 
deolojisinin emrinde olmadığı 
yalanını pervasızca söyleyen 
ve bu çeşit samimiyetsiz sözle* 
riyle de bazı safdilleri bünye
sine almayı başaran bu teşek
külün temsilcilerinin hakikî ni 
yetlerini ÜNAS’ın 1 Ocak 971 
tarihli bültenindeki pasajlar 
hiç bir tartışmaya meydan ver 
meyecek şekilde gözler önüne 
sermektedir.» ...Devrimci işçi 
hareketlerinin hız kazanmış 
DİSK gibi örgütler kurulabil
miş, hattâ onu da aşan proie* 
ter-devrimci barikatlara ulaşıl 
mıştır. Bugün bu'konuda söy
lenecek şudur: Bütün olanak
sızlığa, kanunî yetersizliğe ve 
TÜRK-İŞ uydurmasına rağ
men Türkiye proleteryass sağ' 
lıklı bir gelişim içindedir. İş
çi sınıfımız tarihse! görevine 
sahip çıkmanın kavgasını ver« 
inektedir.» Bu satırlardaki, 
proleter-devrimci ve İşçi sun
imin tarihsel görevi sözleri 
nin neyi ifade ettiğini anla» 
mak için İdeolog olmaya lü
zum yoktur. Yine aynı bülten 
de, en büyük şehrimizde anar* 
şiye, kardeş kavgasına, sebep 
olan, ordumuzun da saldırıya 
uğraması neticesi örfî idarenin 
ilân edilmesine müncer olan 
15-16 Haziran işçi hareketi 
«halk yönetimine yönelmiş <8- 
Feniğin en bilinçli davranışıs

I Yıkık duvarların Hemen ardında 
f Alnından vurulmuş hin arslan yatar 
|  Şehitler diyan ata yurdunda 
| Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

f Bir ninem var yaşlı gözü yollarda, 
j  Dedem şehit olmuş yangın çiftlerde 
| Bu destanlar söylendikçe dillerde 
| Yüreğim kinimle, kinimle çarpar,

î Yetimim boynumu bükmüş düşmanlar 
f O kemikten dağlar, o akan kanlar 
f Bacalardan tütmedikçe dumanlar 
f Yüreğim kinimle, kinimle çarpar,

| Gitmezse çeikeden baykuş gölgesi 
f Dinmezse bu viran ülkeden sesi 
| Kalmazsa bu belde ata ülkesi 
f Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

1 Ocağıma düşman fesat ektikçe 
I Yeşil yurtta mor ayrıklar bittikçe 
? Sinem özüm bu yangını çektikçe

Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

Tütmeyen bacalar eJ bekledikçe 
Yaralar sarmaya kol bekledikçe 
Bu millet ümitle yol bekledikçe 
Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

_ îster şeiııt, ister gazi olmazsam 
| İntikamla cayır cayır yanmassam 
|  Moskof piçi, senden öcüm almazsam
| Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

| Dalamazsam düşmanımın bağrına 
1 Giremezsem cümlesinin kanma 
~ Ölemezsem MİLLÎ DEVLET uğruna 

Yüreğim kinimle, kinimle çarpar.

Yıllardır bağrıma taş koydukça ben 
Gözlerimde kanlı yaş koydukça ben 

I Milli Devlet için baş koydukça ben
| Yüreğim kinimle, kinimle çarpar 
|  FAİK ERYILDIZs
İ

diye alkışlanmaktadır.* 
«ÜNAS'ın özerklik mevzu 

undaki iddialarını, yukarıdaki 
haince plânlan açısından ele 
almak gerekir. Derneğimiz bu 
husustaki görüşünü njuhteiif 
vesilelerle kamu oyun* ’ açık
lamış bulunmaktadır. Bizce a~ 
sil olan, Anayasamızda\:\ temi
nat altına alınan eğitini j ve öğ 
renim hürriyetidir ve İ -özerk 
İlk, bu hürriyetin kullanılma 
sının faydalı olduğu mâfldetçe 
savunulmaya layıktır. Bugün, 
memleketimizin özerk üniversi 
fcelerinde, eğitim ve öğrenim 
hürriyetmiş özerklik adına na 
sil tahüp edildiği, özerklik per 
desi arkasında bu kurumların, 
banka soyguncularının, vatan - 
millet - ordu düşmanı anarşist 
İerin karargâhı haline geldiği 
bütün vehametiyle ortada i 
ken, hâlâ özerklik yaygaraları 
koparmak hüsnüniyet eseri o- 
lamaz. Bunların gerçek mak 
şada, Türkiye-de, öğretim ve 
eğitim faaliyetlerini düzenli 
olarak devam ettiren Atatürk 
Üniversitesini de anarşistlerin 
eline teslim edici vasatı hazır
lamaktır. Ve rektör Kemal Bı 
yıkoğlu’na karşı çıkışın temel 
sebebi de budur Eğer, bu ki
şiler özerklik isteğinde İyi ni
yetli olsalardı, Atatürk üniver 
sitesinin özerk olmasını ister
lerken, bu mftes«esenJn Türld

ye’deki diğer üniversitelerde 
olduğu gibi, silistim*! edilme
sine engel olacak tedbirleri de 
birlikte getirirlerdi.

«Milliyetçi şahıs ve teşek
küllerin özerkUğe, lâikliğe
ters düştüğünü iddia eden $m 
ihanet teşekkülüne şunu hatır
latmak isteriz ki, kendileri her 
şeyden önce milletimize, va
tansever işçimize ve ordumu
za ters düşmektedirler. Bizim 
uyarmak istediğimiz kişiler,
bizzat kendi bültenlerinden ve 
üyelerinin, yöneticilerinin yazı 
lanndan pasajlar alarak orta
ya koyduğumuz hain emeller
den haberdar olmadıkları için 
bu sendikanın saflarında kal
maya devam edenlerdir. Fakat» 
bu şahıslar bundan sonra da, 
adı geçen teşekkülün bünyesin 
de kalırlar ve aziz vatanımızı 
ve milletimizi bölme yönünde
ki faaliyetlerine mani olmaz* 
larsa kendilerini Pare eden
lerle birlikte büt&n vatanse
ver güçlerin fcafcjına uğraya» 
eaklardır, Son olarak, şunu 1* 
fade edelim H, şimdiye kadar 
cErzurumlu’nun şahlanışı*»’ 
dan ancak Mosk^Oar korkmuş 
îardır ve korktuk-arma da uğ 
ramışlardır.» 

m  Nisan 1971, Erzurum.
ÜNİVERSİTE 

\ÇİFT ANLARI 
PERNEĞİ
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BAŞYAZI

Milletin iman, ahlâk, kültür 
tarih ve menfaatine bağlı 

haftalık siyasî 
MİLLİ DÂVA MECMUASI

YIL: 2 SAYI: 66

SAHİBİ 
Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Ar koç

Devamlı Yazı Kadromuz
AYKUT EDİBALI 

YILMAZ KARAOGLU 
NECMEDDİN TURİNAY 

SABAHADDİN ERİŞ

İDARE YERİ

Babıâli Cad. No: 50/4. i
Cağaloğlu — İstanbul 

Telefon: 27 73 10

DİZGİ
Sen*AL Matbaası

BASKI
Güneş Matbaacılık T.A.Ş, 

Cağaloğlu — İst

ABONE ŞARTLARI

Bir Senelik: 70 Lira 
Altı Aylık : 35 Lira 
Üç Aylık : 18 Lira

FlATl : 150 KURUŞ

Örfî idare ve Halkın Vazifesi
Fevkalâde şartların, fevkalâde rejimleri gerek

tirdiği, kesin bir gerçektir. Bir haftaya yakın bir 
zamandır, 11 ilde örfi idare uygulanmaktadır. 
Her meseleyi kendi şumûlü ve şartlan içinde dü
şünmek, gerçeğe varabilmek için bir şart ise; 
örfî idare sistemlerinin de, faydalı ve hattâ zaru- 
rî olduğu zamanlar olacaktır. Hemen belirtmek 
icap eder ki, Türkiye, uzun zamandan beri, örf! 
idareyi haklı kılan şartlar içinde yaşıyordu.

Bugün örfî idare sistemi ve tatbikatı aleyhin
de, gizli veya açık karalamalarda bulunanların 
pekçoğu, kan kusturucu bir kızıl diktatörlüğü 
hayal eden bedbahtlardır. Hiçbir zaman inanma* 
dıkları hürriyet ve demokrasi ideallerinin bay
raktarlığını yaparak, vatan bütünlüğünü ve mil« 
lî varlığı yok etme hıyanetini, uzun zamandan 
beri sürdüregeimişlerdir.

Kısa bir süre önce, hükümet temsilcisinin a- 
çıkladığı gibi; «bunların gazeteleri vardır, mec
muaları vardır, pekçok yerde adamları vardır, 
teşkilâtlan vardır..» ginıdi sıra devleti yıkmaya 
gelmiştir. Hatırlanacağı üzere, bu tesbitler, bi* 
zim, aylardan beri ileri sürdüğümüz tezlerdir. 
Türkiye'de, şartlar daha anlaşılır hale geldikçe, 
vatanin ne vahim bir tehlike atmosferine düş
tüğü de anlaşılıyor. Komünist ihtilâl hareketi, 
bir taraftan Doğu Anadolu’yu kardeş kanının ak
tığı, sayısız masumun can verdiği, bir yangın 
yerine çevirmenin hainâne tertibi ile meşgul- 
ken, diğer taraftan üniversiteleri bir ihtilâl oca
ğı halinde ateşliyor ve vatanperver Türk Ordu
sunun saflarından kendisine taraftar bulabilece
ğine inanabiliyordu...

Geçen sene, örfî idareden önceki günlerde, 
yapılacak sol ihtilâlin reiscumhur ve başvekil 
namzetleri bile tesbit edilmişti. 16 Haziran ha
diselerinden sonra, tasarladıklan ihtilâl yerine, 
örfî idarenin hafif fiskesini suratlarında hisset
mişlerdi. Moskovanın beşinci kollan, hiçbir za
man bir avuç öğrencinin taşkınlıklarına bel bağ
lamadılar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi vilâyet
lerde, asayiş kuvvetleri meşgul edilirken, Do
ğuda bir komünist kürt devleti kurmanın hazır
lıklarını pekiştirmek, Doğu Anadolu’yu Orta- 
Doğu'nun Vietnam'ı yapmak, ellerine geçirdikle* 
ri basın vasıtasıyla ihtilâl vasatını meydana ge
tirmek ve bir grup kızıl sivil ve asker ihtilâl
ciye, «devletin ipliğini» teslim etmek... Seneler
den beri hazırlanan tertip bu idi.

Bu tertip karşısında, en fedakâr reaksiyonu 
gösterenler milliyetçi ve vatansever aydınlar ol
du. Fakat, o devirlerin günü gün etme politika
sı, devletin itibarını zedeliyor ve devletin ma
nevî otaritesini sarsıyordu. Bir grup ihtilâlci, 
kendilerini teşvik eden C.H.P.’nin himâye kana
dı altında, sol ajitasyon yapmakla meşguldü. Ko
münist faaliyetlerin üniversiteye sıçratıldığı gün
lerde, komünizmi tasfiye hareketinin, bir vatan 
müdafaası hareketi telâkki edilmediği acı bir 
gerçektir. Komünizm gibi, belli bir gelişme sey
rinden sonra durdurulması, hemen hemen im
kânsız denecek kadar güç olan bir hastalığı, 
muhalif iktidarı veya partiyi güç durumlara dü
şürmek gayesiyle dahi olsa, desteklemek çirkin
dir. Devletin itibarı ve hayatiyeti çiğnenir ve 
vatanı, müthiş imkânlan ile, komünizm bir ağ 
gibi sarmaya çalışırken, «olur böyle şeyler» di
ye geçiştirmek, daha çirkindir.

Bugün, Türkiye Üniversitelerinde eğitim yap
ma imkânını bulamamış, ticarî hayat asayişsizli
ğin darbeleriyle sarsılmış bulunuyorsa; Türkiye* 
yi bu hale düşürenler unutulmamalı. Aynı hain 
kuvvetlerin ve emellerin hortlamasına imkân ve
rilmemelidir. Fakülte kürsülerini, bir ihtilâl 
konseyinin oturum başkanlığına çeviren Prof.’lar, 
doçentler, silâhlı asistanlar, Beynelmilel Komü
nist toplantılarına, T.G.K.P adına iştirak eden
ler, ihtilâl faaliyetlerine devam edebileceklerse; 
suçları sabit militan savcılar, tarafgirlikleri bel
li solcu hâkimler dokunulmazık zırhanna sahip 
olmakta devam edeceklerse, komünist ihtilâl ha
reketinin gene hortlaması mümkündür.

Aynı zamanda, yeni idarenin komünizmi pra* 
tik olarak vacakladıth gibi teorik olarak da tas*

fiye imkânlarını araması gerekecektir. Zira bir 
yasak, doğru olduğuna inanılırsa yaşayabilir. 
Komünist hareketini yok etmenin yolu, en azın
dan komünizm kadar mantıkî bir fikir adına» 
hareket etmektir. Komünizmi bütün tezleriyle 
çürütme imkânlan bugün Türkiye’de mevcut
tur. Yeter ki samimiyetle, komünist inancı ve 
düşünceyi, bütün sakatlığı, ihaneti ve İğrençli
ği ile teşhir etmek vazifesi kabul olunsun.

Yukandaki ifadelerin, örfî idarenin başansı 
ile, ancak, dolayısiyle alâkalı olduğu akla gele
bilir. Gerçekte ise, yukarıda ifadesine çalıştığı» 
mız fikirler, asayiş ve öfrî idarenin başan şar
tını teşkil etmektedirler.

Çünkü, uzak olmayan bir misal hatırlardadır. 
Geçen sene 16 Haziran’da patlayan kanlı Salı 
nümayişlerinde, komünist militanlar, işçiyi, as» 
kerle karşı karşıya getirmişler, kardeş kanının 
akmasına sebep olmuşlar, devletin itibarını ze
delemişlerdi. Örfî idare ertesi günü, ilân edilme
miş olsaydı, hadiselerin daha da büyüyeceği ve 
son derece vahim bir hal iktisap edeceği mu
hakkaktı.

Nihayet, örfî idare hadiselere el koydu ve ge
çici bir sükûnet hasıl oldu. Mahkeme esnasında 
solcular, mahkemeye meydan okudular. Ve isya
na teşebbüs eden şahıslar, örfî idarenin bitimi 
ile birlikte, kanunsuz yürüyüş yapmak gibi suç 
(!) sebebiyle yargılanmaya başlandılar ve salı
verildiler. Komünist gövde gösterileri bununla 
bitmedi, örfî idareye, kuvvet komutanlarına ve 
örfî idare mesul şahıslanna ağızlar dolusu ha
kareti marifet saydılar.

Örfî idarenin bitimi ile birlikte, iğrenç saldı
rı daha da hızlandı. Kimsenin kendilerini dur
duramayacağını ve ihtilâlin kaçınılmaz olduğunu 
yaydılar.

Geçen senelıi örfî idare karşısında komünist
lerin davranışlarının çok kısa bir özeti olan 
hatırlamalar, örfî idareden milletimizin bekle
diklerini bulabilmesi için, unutulmayacak husus
lardır. Vatanm birliği ve milletin varlığını, iğ
renç bir komünist saldırısından korumak üzere 
kurulan ve böyle bir gerekçeye dayanan, yeni 
idarenin bu espri içinde hareket edeceği görül
mektedir.

Nitekim, örfî idare, icraatında tam mânâsıyla 
başarı göstermektedir. Türkiye'de komünizmin 
tahrik ettiği kanunsuzluğun ve huzursuzluğun 
menbalarmı, oldukça isabetli şekilde keşfetmiş
tir. Nezaret altına alınanların geçmişleri ve ni
yetleri hatırlanacak olursa, şikâyet edilen asa
yişsizliğin kısa bir zamanda ortadan kalktığı gö
rülecektir.

Temennimiz odur ki; asayişin temini ve huzu
run iadesi gibi ilk elde yapılması gerekli faali
yetlerin yanısıra, komünizmin teşkilâtlanma im
kânları ortadan kaldırılırken, komünizmin fik
ren tesir edebilme imkânlarını da yok eden bir 
aydınlatma faaliyetine girilmesidir. Komünizm, 
bir kısım gençleri, «İnsanın insan tarafından is* 
tismarma son», «Savaşsız bir dünya», «Komünist 
toplum (!) » gibi fikirlerle zehirlerken; ilmin 
gerçekleri ve millî tarihimizden süzülüp gelen 
millî değerlerimizin ışığında milletimizi aydın
latmak şarttır. General Çan Kay Şek, kitabının 
«Komünizme karşı mücadelemizde teşkilât ve 
teknik bakımdan hatâlarımız» başlıklı bölümün
de, Milliyetçi Çin Hükümetinin zaaflarının ba
şında «ideolojik kuvvet noksanlığını» zikrediyor.

Aynca, komünizmin hasıl ettiği krizi ortadan 
kaldırmak üzere de halkın aydınlatılması, eği
tilmesi ve ordusunun plânladığı bir millî şuur 
hareketinin başlaması gerekir. Zira biliyoruz ki, 
bütün müesseseler millet için vardır.

Ümit ve temennimiz odur ki, Türkiye, beynel* 
milel kuvvetlerin ve içerideki ajanlarının tahrik 
ve tesirleriyle, uzun zamandan beri kaybettiği 
huzurunu kazansın, ordunun ve halkın birlikte 
yükselttiği, millî şuurun bayrağı yükselsin ve 
Türkiye, tarihine lâyık yüceliğine erişsin.

Örfî idarenin kendisinden beklenilen hayırlı 
neticeleri hası tmesîni Jiîcyelün..

Yeniden Millî M ü cad ele İÜÎİt!s mm
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Yalnız Hainleri Rahatsız Eden
Bu Hareket Mili! Heyecanın

/

Tercümanıdır
26 Nisan 1971 Pazartesi günü Sı

kı Yönetim ilân edildi. Sıkıyöneti
min ilânından bugüne kadar, yayın
lanan tebliğ ve haberlerle Türkiye' 
de pek çok şeyin değişmeye başladı
ğını görmekteyiz... Her şeyden ön
ce, millete hitab eden seslerde bir 
değişiklik olmuştur. Düne kadar, mil 
let karşısında gerçek niyetini söyle
mekten kaçman, adî politika oyun-

İarıyla milleti avutan, içi başka dışı 
başka, millete bol keseden vaadler 
yapıp, sonra koltuğuna gömülen çir 
kin politikacı tipi yerine, kesin ko
nuşan, söylediğini yapan ve netice

ler alan devlet adamı tipi dikkati 
çekmektedir. Daha doğrusu, mille
tin asırlardır özlediği askerce bir 
hayatın, kozmopolitizme dur diyen 
bir yaşayış şeklinin belirtileri görü
lür olmuştur. Bu hayat şeklinden el 
bette kozmopolitizmi bayrak edin
miş ve başıboş bir hürriyet anlayışı
nın verdiği mesuliyetsizliğe alışmış 
olanlar rahatsız olacaklardır. Sıkı
lacaklardır. Fakat şunu belirtmeliyiz 
ki, tarih boyunca askeri bir hayat 
süren ve emir-kumanda mekaniz
masını doğuştan getiren milletimiz, 
daha birkaç gündür uygulanan di
siplinli bir hayat şeklinden memnun 
dur. Ve ordunun başlattığı, milli var 
lığı koruma hareketinde bütün ağır
lığını ortaya koymuştur. Koyacaktır. 
Millet, ordusunun yanında olacak 
tır. Olmaktadır.
SIKIYÖNETİM NİÇİN 
İLAN EDİLDİ?

Bugün ortada bulunan olağanüstü 
durum kendiliğinden, durup-durur- 
ken meydana gelmemiştir. Sıkıyöne
tim, olur olmaz her hadise için ilân 
edilecek bir idare şekli değildir. O

Anayasa’nın 124. Maddesi
ANAYASANIN SIKIYÖNETİM İLANIYLA İLGİLİ
124. Maddesi AYNEN SÖYLEDİK :
MADDE 124 — Savaş hali, savaşı gerektirecek bir duru

mun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuri
yete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir 
kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle, Bakanlar Kurulu, 
süresi üç ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla böl
gesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu he
men Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onamasına sunar, Meclis, 
gerekli gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi, 
tamamiyle de kaldırabilir. Meclisler toplamk değüse hemen top
lantıya çağırılır.

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatıl
ması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararına bağlıdır. Bu ka
rarlar, Meclislerin birleşik toplantısında alınır.

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hüküm
lerin uygulanacağı ve işlemlerin yürütüleceği, hürriyetlerin na
sıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir.

halde, bu fevkalâde durumu hazır
layan sebepler vardır. Sıkıyöneti
min ilânına gerekçe olarak «Vatan 
ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey 
lemli (fiili) bir kalkışma (isyan) ol
duğunu gösterir kesin belirtilerin 
ortaya çıkması.» gösterilmiştir. Da
ha sonra, Sıkıyönetim ilânı meclis
te görüşülürken, milletvekillerinin 
konuşmalarına cevap veren Başba
kan da Sıkıyönetimin ilân sebepleri- 
olarak anayasanın 124. mad. de mev 
cut durumların zuhur ettiğini ifade 
etmiştir. Görülüyor ki Sıkıyönetim 
vatanın tehlikeye düştüğü gerekçe 
siyle ilân edilmiştir.

Bu tesbit bizim aylardır, mesul
lere duyurmak için söylemekten yo
rulduğumuz gerçektir. Üniversiteler
de milletin evlâdına her türlü zu
lüm reva görülürken Y. M. Mücade 
lede millet hayatının sabotajlarla kar 
şı karşıya olduğunu söylüyor, Çanak 
kale Şehitlerinin emaneti vatanın 
tehlikede olduğunu mesuliyet duy
gusu kaybolmuş mesullere duyurma
ya çalışıyorduk. Kültür Sarayı, esra 
rengiz bir şekilde yandığı, Gümrük 
depolan ateşe verildiği zaman, Şe
hir Gerillasının ortalığı kasıp kavur 
duğunu, derhal mani olunmazsa da 
ha tehlikeli hadiselerin olacağını de 
falarca yazdık. Kültür Sarayının ba
sit bir yangın olmadığını, bundan 
sonra da yangın, sabotaj, soygun, di 
namitleme, adam kaçırma gibi olay
ların devam edeceğini vesikalarıyla 
ve İsrarla söyledik. Cephanelere, ha 
pishanelere baskınlar olacağını, 
mehmetçiğin ve subayların kurşun
lanacağını, dünya üzerindeki örnek
leriyle belirttik. 16 Hazirandan son
ra ilân edilen Sıkıyönetimin akabin
de tefrika etmeye başladığımız ve 
mesulleri uyaracağını düşündüğü
müz «Komünist İhtilâl Tekniği» ye
ni bitmiştir. Fakat, mesullerde bir 
kıpırdama olmamıştır. Devlet poüti 
kasını elinde tutan adamların bu 
vurdumduymazlığı, şehir gerillacıla
rına ve bütün millet düşmanlarına, 
yulan koparan hayvan misali her ta 
rafa saldırma fırsatı vermiştir. Bu
nun neticesinde, Moskova - Pekin uy 
dulan stratejilerini adım adım uy
gulamaya başlamışlardır. Üniversite

ier kapanmış ve millette büyük bir 
eziklik meydana gelmiştir. Moskova- 
Pekin uydularının ellerinde buıunan 
basın organları, komünist tecavüzle* 
rini «devrimci eylem» olarak nitele
miş, kızıl isyan denemesi olan 16 
Haziran olaylarını yeniden tekrar et 
m ek için sinyaller vermişlerdir. «16 
Haziran Yolunda İleri» diye broşür* 
İer bastırmışlardır. Suç sayılan bir 
hadiseyi övmek manasına gelen bu 
ve benzeri hareketler, ne üzücüdür 
ki, takibata uğramamıştır. Bu basın 
organları, adliye makamlarının, ko- 
münistler hakkında yapacağı her ta» 
kibatı işlemez hale getirmiş, hakimi 
baskı altında bırakmak suretiyle, ko 
münistlerin faaliyetlerinin cezalan
ması önlenmiştir. Bir komüniste co 
za verildiyse ertesi günkü gazetele
ri, dergileri, basmışlardır yaygarayı. 
Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir 
komünistin üzerindeki tozlar silke» 
lenmeyigörsün, hemen «nasıl olurf 
devrimcilere bu terör nedendir?» gi
bi Bizim Radyo’nun ter

yadlar basılmıştır. Bir komünistin ü* 
zerindeki sinek öldürülmeyigörsün 
ertesi günkü manşetler, «Bir devrim 
d  sinek Öldürüldü, bir devrimci si* 
neğin kanadı kırıldı» şeklinde olmuş 
tur. Devlet güvenlik kuvvetleri, it
ham yağmuruna tutulmuş ve ı§ yap 
ma kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. 
Adamlar, polisin haksızlığını, zulüm 
yaptığını isbat edebilmek için uydur 
ma hadiseler düzmüşler, katil bir 
Rum kasabı etrafında polis oyunu o- 
labileceğini iddia etmek ihanetine 
bile düşmüşlerdir. Bunun için katil 
rum kasabını himayeden çekinme* 
inişlerdir. Bunun neticesinde, devlet 
güvenlik kuvvetleri işgöremez hale 
gelmiştir. Gazetelerde hergün çıkan 
ve polisin aczini ifade maksadına 
yönelen haberler polisin iradesini
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atılan ilk adım değil midir? İşte Sı
kıyönetim bu azgın saldırıya dur de 
nıek ve millî huzuru, milli varlığı 
korumak için atılmış kuvvetli ve 
sert bir adımdır.
SIKIYÖNETİM KARŞISINDA 
PARLAMENTO

Sıkıyönetim ilân edildikten sonra, 
tn<*yasa icabı hemen parlamentonun 
tasdikine sunuldu. Mecliste, mesele 
tartışıldı. Konuşanların heıren hep
si, kendisini hâlâ «devrindi (!)> 
cephenin avukatı gören M.B Grubu 
sözcüsü müstesna, Türkiye nir dert
lerini ve komünist tecavüzlerini or
taya koydular ve getirilecek tedbirle 
rin yanında olduklarını beliıttiler. T. 
R.T den meclis saatini ve v^pılan ko 
nuşmaları dinlerken sevinmedik de. 
2ü. Zira, milletin ümitle »eçip gön
derdiği vekillerden ilik dzfı  gerçe
ğe yakın ifadeler zuhur ediyordu. 
İlk defa, sabotaj, soygun, oombala- 
ma hadiselerine doğruya yıkkın bir 
te$his konuyordu. Bu biraz ûa ordu- 
nur hareketiyle yön vermem: l  den i- 
leri gelmiştir, zannediyoruz .. Her 
ştye rağmen meclisin, sıkıyönetim 
görüşmeleri sevindirici 0ln.v4.tur. 
SIKIYÖNETİM NELER 
GETİRDİ?

Sıkıyönetim 11 ilde an e; ilmiş* 
tiı Bu 11 ilimiz belirli belgelere 
bağlanmıştır. Her bölgenin £;kıyöne 
tim komutanlıkları, kendi bökesinin 
meseleleriyle ügili tebliğler > ayınla 
makta, bazı icraata girişiktedir. 
Bugün çeşitli Sıkıyönetim k mutan 
lalarının yayınladıkları biiairileri 
neşretmek mecmuamızın kapasitesi
ni aşan bir durumdur. Onun için 
Sjkıyönetim bildirilerinin g( lirdiği 
yenilikleri maddeler ıaliade zikret
mek yerinde olur.

1 — Dernek toplantıur^m, yürü 
yüşlerin ve bu gibi icitie hareketle
rinin tahdidi, bazı derneklerin kapa 
turnası.

2 — Bazı gazete te mecmuaların 
çözmüştür. Jandarma erini şehid e- 
den çetecilerin başı ile röportaj ya
pılmış ve ona kahraman, vatan kur
taran şaban ünvanı verebilmek için 
yırtman basın organları, bunun kar
şısında jandarma albayını suçlama 
yolunu seçmiştir. «Polis kurşununa 
ve jandarma süngüsüne karşı direne 
lim» gibi manşetler uşak ruhlu ha
inlerin, tecavüz hırsını kamçılamış
tır. Sıkıyönetimin ilân edildiği gü
ne kadar da bu tecavüzlerde zerre 
kadar azalma olmamış, bilakis art
mıştır. Meselâ Sıkıyönetimin ilânı
nın önceki haftasında çıkan bir der 
ginin manşeti aynen şöyledir: «Şid
det şiddeti getirir.» Bunun manası

nedir? Bu demektir ki, ey ordu, ey 
polis, ey hükümet, ey adliye ve ey 
millet, sen eğer bizim devrimci ey
lemimizi durdurmak için tedbir ge
tirmeye çalışır, benim ihtilâlime ma 
ni olmak ister ve devrimcüerimi 
hapsetmeye kalkarsan kötü olur. 
Ben de kopillerimi sizin üzerinize 
salıveririm. Sonra büyük çatışma o- 
lur. Karışmam ha! Bu sözün bundan 
başka bir manaya gelme ihtimali 
var mıdır? Bu bütün güvenlik kuv
vetlerine meydan okumaktan başka 
hangi manaya gelir? Bu iç harb için 
kapatılması, bazı kitapların toplatıl 
ikası,

3 — Suçluların derhal teslim olma 
8.1un ilânı.

4 — Müstehcen neşri ?*fı& yasak
lanması.

5 — Kasıtlı haber neşriyatının 
durdurulması.

6 — Sıkıyönetimin lüzumsuzluğu 
Le ilgili haber neşrinin duı durulma 
sı. aksi halde cezalandırılacağı

7 — Patlayıcı madde ts^ma yasa
&

6 — Devletin temel nizun ve ge- 
t»el ahlâk yasasını yıkıcı filimlerin 
yasaklanması.

Bunlar sıkıyönetim Komutanlık
larının yayınladıkları bildirilerin u- 
mumi bir özeti mahiyetindedir. Ay- 
nca bildiriler bu kararların gerek
çelerini de açıklamışlardır.

Şunu hemen belirtmeliyiz ki; alı
nan bu kararların huzuru geri getir
meye başlaması ve terör hareketle 
rini durdurması gözönüne alınırsa, 
son derece yerinde olduğu hemen gö 
rtüebilir. Ancak birkaç günden be
ri, millet gürültüsüz ve patlamasız 
bir hafta geçirebilmiştir. Hızım ala
mayan bazı komünistlerin çıkardığı 
küçük hadiseler, dikkati bile çekme 
iriştir.

Demek ki tedbirler tesirlerini gös 
termektedir. Bu yolda devam zaru
rîdir. Bu huzurun teessüsünde kapa
klan Cumhuriyet, Akşam gibi gaze
telerin seslerinin kesilmesi de hadi
selerin durulmasında büyük tesir 
icra etmiştir. Hadiseleri kerdi isti
kametlerinde yorumlayarak, komü
nistler aleyhindeki her hadiseyi ört
bas etmeyi başarabilen yayın organ
larının seslerinin kesilmesi, gerek 
adit müesseselerin sıhhatli çalışmala 
n. gerekse Sıkıyönetimin se}ameti i- 
çin zarurîdir. Yalnız, kapatılma süre
leri dolduktan sonra da, haber tar
zı tı da Sıkıyönetimi itham edecek ya 
yırlara fırsat verilmemesi, tedbirle
rin propagandist! olan bu gazeteler, 
selameti için elzemdir.

Sıkı Yönetim Kimleri Rahatsız Etti
Aşağıya, 16 Haziran Kızıl hadiselerinden sonra ilan edilen 

Sıkıyönetim esnasında çeşitli dernek, şahıs ve kuruluşlar tarafın 
dan söylenen Sıkıyönetimle ilgili sözlerin birkısmını alıyoruz. 
Bu sözlerin bir kısmı 16 Haziran hadiselerinin tahrikçileri ola* 
rak yargılanan sanıkların avukatlarına aittir. Ve hepsi de sanki 
bir merkezden emir almışçasına Sıkıyönetim’e karşı ateş püskür 
inektedirler? Neşrinde Cumhuriyet Gazetesinin vasıtalık yaptığı 
sözler, eğer fırsat bulunsaydı bugün de söylenecekti. Ve fırsat 
bulurlarsa yine de söyleyebilirler. Şimdi seslerini çıkarmamak- 
tadırlar. Bunlardan Cumhuriyet Gazetesinin yazarlarından Ilhan 
Selçuk’tın ve Akşam’ın yazarlarından Çetin Altan’ın tecavüzü 
gazetelerin kapanmasına vesüe olmuştur. Ordumuzun bu hassa
siyeti, alınacak tedbirlerin gereken tesirleri göstermesi ve kızıl 
kudurganlığın durdurulması bakımından son derece yerinde ve 
tebrike şayandır. Aynı hassasiyetin devamı, şüphesiz bütün mil
leti memnun edecektir. Şimdi geçen sıkıyönetime yapılan teca
vüzleri nakledelim :

«İnönü iktidarı suçladı: Şiddet tedbirlerini kabul etmiyo
ruz, dedi» (22 Haziran 1970, Cumhuriyet)

DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Kuas dün verdiği demeçte, 
Sıkıyönetim Komutanlığının DİSK yöneticilerini 11 gündür yar
gıç huzuruna çıkarmadan tutmalarının Anayasaya aylan oldu
ğunu söylemiştir.» (28 Haziran, Cumhuriyet)

«Barolar Birliği Başkam Faruk Erem, Sıkıyönetim Komu
tanlığını suçladı: Tutukİuların, avukatlarıyla görüştürülmemesı 
Anayasa teminatına aykırıdır.» (29 Haziran Cumhuriyet)

«Gözaltına alman 3 avukat Sıkıyönetim Komutanlığını pro
testo etmiştir. DİSK Genel Başkan Vekilleri Rıza Kuas ve Ke
mal Nebioğlu, Sıkıyönetimi protesto ederek; «Faşizme fırsat ve
rilmeyecektir» demişlerdir.» (30 Haziran 1970 Cumhuriyet)

«16 Haziran sanıklarının avukatları, Sıkıyönetimin ve Sıkı
yönetim Mahkemelerinin Anayasaya aykın olduklarını iddia et
mişlerdir.» (11 Temmuz, Cumhuriyet)

«Türk — Persen, Sıkıyönetimin uzatılmasına şiddetle karşı 
çıktı.» «Sıkıyönetim Mahkemesinde sanık avukattan, Sıkıyöneti
min uzatılmasına şiddetle karşı çıktılar.» (16 Temmuz, Cumhu
riyet).

«16 Haziran sanıklannm avukatları, Sıkıyönetim yargıçla
rının tayinlerinin durdurulması hakkında Danıştay’a dâva açtı.» 
(18 Temmuz, Cumhuriyet)

«Sıkıyönetimi uzatan kararın iptali için TİP, Anayasa Mah
kemesine başvurdu.»

«16 Haziran sanıklarının vekillerinden Demir özlü ve Ra- 
sim öz, askerî mahkeme savcısının kanuna aykın atandığını id
dia etmişlerdir.» (28 Temmuz 1970, Cumhuriyet)

«Maden — Iş’in yayınladığı bildiride, Sıkıyönetimin tarafsız 
olmadığı ileri sürülmüştür.» (31 Temmuz, Cumhuriyet)

«1. Ü. Hukuk Fakültesi bir kısım öğretim üyeleri açıklama 
yaptı: Sıkıyönetim, Anayasaya açıkça aykındır.» «Sıkıyönetimin 
uygulanmasında pekçok kanunsuzluklar mevcuttur.» (8 Ağustos, 
Cumhuriyet)

«16 Haziran sanıklannm avukatları, Sıkıyönetimi protesto 
ederek, bunun kanunsuz olduğunu ileri sürmüşlerdir.» (14 Ağus
tos, Cumhuriyet)

«DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker, Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesinin yargıçlarının tarafsız olmadığını ileri sürerek, çe
kilmelerini istemiştir.» (29 Ağustos 1970, Cumhuriyet)

«Avukatlann mesnetsiz suçlamaları yüzünden Sıkıyönetim 
Yargıcı ALB. Başkaynak salonu terketti. Hukuk Dekan Vekili 
Fakültenin aranmasını protesto ederek. Sıkıyönetim makamla
rını sert bir dille yerdi.» (3 — 4 Eylül 1970, Cumhuriyet)

«Duruşmadan sonra DİSK yöneticileri marş söyleyerek. Sı
kıyönetim Mahkemesi aleyhine tezahürat yapmışlardır.» (6 Ey
lül 1970, Cumhuriyet)

Yukarıdaki sözler, Dimitrov’un mahkeme savunmalarından 
ilham alınarak, sudan bahanelerle Sıkıyönetim Hâkimlerine yö
neltilmiş çığırtkanlık örnekleridir. Bu çığırtkanlıklara fırsat ve
rilmeyeceğini ümid ederiz.

Zira belirli bir ideolojinin 
verdikleri her haberi kendi politi
kalarına alet etmektedirler. İğnele
yin haberler vasıtasıyla, hedeflerini 
yıkmak istemektedirler. Bunlara fır 
sat verilmemesi gerekir.

Ayrıca, bir müddet sonra muhte
melen başlayacak olan komünist te

cavüzlerine karşı uyanık olunmalı 
dır Komünistlerin, hiçbir dünya 
memleketinde, sıkıyönetimlere kar
şı bu kadar sessiz kaldığı görülme 
miştir.

önümüzdeki günler çok daha ha 
yat! günlerdir. Allah’tan milletimize 
kurtuluş niyaz ederiz.

MÜCADELE 4 MAYIS 1971 SAYFA 9



Y. Milli Mücadele Milli İdealleri 
Böyle Savunmuştu

Türkiye’de 1968 yılında başlayıp, 1971 yılının şugünlerin- 
de kudurganlığını millet hayatını ve vatan bütünlüğünü tehdit 
edecek seviyeye vardıran kızıl ihtilâl plânı, bugün Milli Ordu’ 
nun asil jestiyle sinmiş görünmektedir. Bunun sadece bir tak
tik olduğunu hemen belirtmemiz gerekir. Şunu demek istiyoruz 
ki, komünist ihtilâl plânı bundan sonra iki şıktan birisini tercih 
edecektir. 1 — Ya Orduyla kesin çarpışmaya gireceklerdir. 2 — 
Ya da yeraltı faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Şu da mümkündür 
ki: Komünistler, metodlarım taklit ettikleri şeflere ve bu tak
lidin meydana getirdiği gruplaşmalara göre, Orduya karşı de
ğişik tutumlar içerisine girebilirler. Bunların hepsi de mümkün
dür. Önemli olan ise, Sıkıyönetimin durumudur. Sıkıyönetim as
lında kesin neticelerin alınması gereken idare çeşididir. Devlet 
veya hükümetin son çare olarak başvurduğu müessese olduğuna 
göre, Türkiye’deki mevcut huzursuzluğu kesin olarak önlemesi 
ve kızıl terörün kaynaklarını kesin olarak kurutması zarurîdir.

Aylardır, kızıl tecavüzlerin baskısı altında bunalan millet, 
yapılan bu asil jestin meseleye tam bir çözüm yolu getirmesini 
beklemektedir. Mecmuamızın çıkışından bu zamana kadarki sa
yıları, millilin, mes’ul makamlara karşı yönelmiş bu arzuhalinin 
işaretleriyle doludur. Milletin asil duygusuna ve heyecanına 
ma’kes olan mecmuamız, milletin hayat kavgasında ve vatan bü
tünlüğünün korunmasında, bütün millî müesseseleri, her sayısın
da vazifeye çağırmıştır. Aşağıya alacağımız pasajlar bu davetin 
açık örnekleridir. Bir yılı aşkın zamandan beri, sesimiz kalmayın 
caya kadar haykırdığımız gerçeklerin, çareleri aranmadığı 
için, kaçınılmaz olan neticeleri bugün meydandadır. Ve Yeni
den Millî Mücadele’nin tesbitlerinin aynıdır. Bundan sonrasının 
milletimiz için daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şimdi, 
Yeniden Millî Mticadele’nin geçmiş sayılarındaki tesbit ve tah
lillerini nakledelim:

YENİDEN MİLLÎ 
MÜCADELE

— 7 TEMMUZ 1970, SAYI: 23 
«Ordu, temeli itibariyle milletin 

bir parçasıdır. Milletin hayatım ve 
ideallerini korumak uğrunda kuru
lan bu birliğin temeli, besleyici kuv
veti halktır. Eğer halk, varlığına düş
man olan kuvvetler karşısında kâfi 
uyanıklığa sahip değilse, şerefle öl
meyi haysiyetsiz bir yaşayışa tercih 
edecek halde değilse, ordusunu te
reddütsüzce takip edecek halde de

ğilse, ordusunu tereddütsüzce takip 
edecek azim ve karardan mahrumsa, 
ordusu ile sımsıkı bir bağ kurmamış
sa, imanı zedelenmişse, bencillik 
duygulan yaygınsa; ordunun temeli 
çürüyecek demektir.

Ordu, mücadele azmi yüksek, mil
let çoğunluğunun enerji, fedakârlık 
ve kanı ile yücelen bir sancaktır. 
Ancak ordu bir azimli çoğunluk, si
lâh üstünlüğü ve askeri an’aneden 
ibaret değildir. Ordu, subay dediği
miz yönetici kadrosu olmadıkça, baş

sız bir gövde demektir. Hele zama
nımızdaki harplerde bu gerçek ke
sindir. Ordu subayı ile ordudur. Su
bayı madden tüketilmiş, manen ha- 
rab olmaya yüz tutmuş bir ordu, mil
let çoğunluğunu ızdıraba yuvarlayan 
mağlûbiyetlerin asıl sebebi olur.»
— 12 OCAK 1971, SAYI: 50 

«Bugün fikirlerine müracaatta fay
da olanlar üniversitelerde komünist
lerin saldırılarına göğüs geren, can
larıyla vatanı korumanın ateşli im
tihanından geçenlerdir. Seslerine ku

lak verilecek olan bunlardır.

Üniversitelerde gelişen ve yurdu 
Allah korusun bir yangın gibi sara
cak olan komünist tecavüzüne kar
şı millet, kurşunlanan evlâtlarının 
sabrına hayran, içini çekerek, mü- 
letin yıkılışına dur diyecek, gür ve 
imanlı sesin kumandasını bekliyor. 
İşte bu sessiz kitleye kulak veriniz. 
Müslüman — Türk Milletinin sesi
ne kulak veriniz.

Türkiye'de ekonomik, sosyal ve 
politik ve mutlaka millî mahiyette 
reformlara ihtiyaç şüphesizdir. An
cak kafalara dank etmesi gereken 
husus, üniversitelerde can emniye
tinin kalmadığıdır.»

Bu sebepten alınması gereken âcil 
tedbirler şunlardır:

1. Emniyet kuvvetleri arasına sız-

Doğu ve Kuzey Afrika’nın komünist 
leşmesiyle çember tamamlanır» tar
zında bir strateji çizer. Bu hat dik
katle takip edilirse; mühim neticeler 
elde edilecektir. Pekin, komünist blo 
kun belli başlı rüknü haline gelmiş, 
Pakistan’da vuku bulan son derece 
üzücü bir kardeş kavgası görülmüş 
ve Delhi’nin müdahalesi ile karşılaş

CEIMTO BUĞUN D A H A  C OK  
PROBLEMLERLE KARŞI KARŞIYADIR

Siyasî cograiya tetkik edilirse, a- 
lev alev tutuşan ülkeler, harpler, iç 
kargaşalıklarla karşılaşılacaktır. Bu 
karışıklıklar sadece Türkiye’ye mün
hasır değil. Vietnam, Kıbrıs, Orta - 
Doğu, Keşmir, Kamboçya, Pakistan 
ve daha birçok ülke kaynıyor.

Topraklarımıza çok yakın ülkeler 
de de durum gergin. Ortadoğu’da bir 
süre ateş-kes’le sağlanabilen sessiz
lik ürpertici. Kıbrıs’ta durum tah
minlerin fevkinde ciddî. Pakistan i* 
se geçirdiği kasırga felâketini müte
akip kardeş kavgasına sahne oldu. 
Kısacası Asya Afrika kesimini sa
ran tehlikeler pek büyük. İşte bu 
tehlikelerin gün geçtikçe daha da

geliştiği şu anlarda, Ankara’da CEN 
TO toplantısı var. Ve bu toplantı 
son hadiseleri konu almakta 

Aşağıda okuyacağınız yazı, Anka
ra’da toplanarak 2 gün sürecek CEN 
TO ile ilgilidir.
PARİS’E GİDEN EN KISA YOL 
VE CENTO 

Sovyet bloku bir yandan Akdeniz’e 
donanması ile sakin bir şekilde ka
yarken, öte yandan kendisine komşu 
oîan ülkelere de nüfuz etmesini bil
di. 20 yıftan beri uygulanan bu de
ğişik metod, Arap ülkelerinde seme 
re vermiştir, denebilir. Mısır Assu- 
an barajına kredi ile aldatılmış, El 
Fetih teşkilâtı ile Ürdün allak bul

lak edilmiştir. Suriye’de 27 yıla sığ
dırılan 21 darbe vaki olmuş ve neti 
ce yine Sovyet blokunda kalmıştır. 
Hafız El Esad koyu Moskova taraf
tarıdır.

Sovyetler, yakın zamandaki Akde
niz politikaları ile umduklarından 
fazlasını elde etmişlerdir. Artık Ak
deniz bir Sovyet denizi haline gelmiş 
tir. Sovyetlerle sınırı olup da komü
nist olmayan tek memleket duru
mundayız.

Lenin «Paris’e giden en kışa yol, 
Pekin Delhi üzerinden geçer. Orta 
şılmıştır. Görülüyor ki; Pekin ve Del 
hi üzerinde komünizmin emelleri ya 
gerçekleşmiş veya gerçekleşmek ü

zeredir.
CENTO ÜYELERİNİN SİYASİ 
DURUMU

CENTO’ya üç doğu devleti Pakis
tan, İran ve Türkiye üyedirler. He
men anlaşılıyor ki, CENTO’ya üye 
bu üç devletin siyasî vaziyetleri hiç 
de iç açıcı değildir Pakistan gövde
sinden büyük bir yara almış, Türki
ye bir yandan Kıbrıs çıkmazı ile 
karşı karşıya gelirken, diğer taraf
tan 3-4 seneden beri süregelen silah 
lı çatışmalar yüzünden deprasyonlar 
geçirmiştir. İran’da da durum he
men hemen aynıdır. Kral aleyhtan 
hareketlere sık sık şahit olunuyor.

Tabii ki mesele yalnız bununla bit
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duş komünist unsurların tasfi
yesi

i . Komünizmi methetmek lekesi 
ile lekeli öğretim üyelerinin 
tasfiyesi

S. Adliye teşkilâtına sızmayı ba» 
şarmış kişilerin tasfiyesi

4. Polisin, can Te mal emniyetinin 
tehdit edildiği her yere girme
sinin temini

5. Kanunların tam uygulanması.
Mesele şimdilik bundan ibarettir,!
Durumu dikkatte takip ediyoruz!

— 23 MART 1971, SAYI: 60
Tespitimiz odur ki, muhtıra ve 

muhtıranın veriliş gayesi, Müslüman 
Türk Milletinin son müstakil devle* 
tini, Rus Sovyet emperyalizminin 
pençesine atmak isteyen ve devlet 
bünyemize yapışmış Yahudi ajanla
rının himaye ettiği, komünizmin se
bep olduğu ihtilâtlara mani olmak
tan ibarettir. Bu hedef, devletin ba
ğımsızlığını ve milletin bütünlüğünü 
korumak ana gayesine bağlı bulun
maktadır. Demire! iktidarı ise, mil
letin varlığını tehlikeye düşüren kı
zıl ihtilâl hareketine mani olamadı
ğı, tehlikeyi daha da derinleştirecek 
bir kayıtsızlık gösterdiği ve millî iler
leyişi temin edecek reformları yap
madığı için vazifesinden uzaklaşmış 
bulunuyor.

Muhtıra, en açık şekliyle, devlet 
ve millet varlığım korumak ve en 
büyük tehlike olan kızıl ihtilâl kar
şısında korkunç bir umursamazlık 
girdabına yuvarlanan hükümet ve 
parlamentoyu, uyarmak gayesiyle ya
pılan kesin bir ihtardır.

Yukarıda zakrettiğimiz sebepler mu 
£n tjçppıpıuCn rjaıısttXts ‘opuısarçoosA 
kudan uyandırmak için; kesin müey 
yideli bir ihtar zaruret haline gelmiş 
bulunuyordu.

Sosyal sarsıntıların en 
kesin hali olduğu zamanlarda, Tür
kiye siyasîlerinden mesuliyet namı
na bir davranış aramak beyhude ha
le gelmişti. Teşkilâtlanmasına müsaa-

memekte. NATO’nun Asya * Avrupa 
bağlantısını teşkil eden Türkiye’nin 
yine aym pakt üyesi Yunanistanla 
Kıbrıs yüzünden başı dertte. Ve bu 
iki NATO üyesi devletin durumları
nı, Kıbrıs çıbanı çizecek görünmek
tedir. Elbette vuku bulacak bir ça
tışma NATO’nun bu kanadının çök
mesine yol açacaktır.

Pakistanm siyasî haritası ilkin ta
bii afetlerle şekillenmiş, kasırga fe
lâketi 700 bine yakın insanın ölümü
ne yol açtıktan sonra dinmişti. Ne 
acıdır ki yeryüzünde bu ender gö 
rülmüş felâketi, Mucibbür Rahman1 
in haince hareketi takip etmiş ve 
İslam dünyası ikinci defa sarsıntı ge 
çirmiştir.

Pakistan'ın durumu incelenirken, 
İngiliz politikasına da göz atılmalı
dır. Ankara'daki toplantıya Dışişle
ri Bakam Sir Alec Dougles Home 
vasıtasıyla katılan İngiliz hükümeti; 
Yahya Han’ın Doğu Pakistan'da giriş 
miş olduğu harekâtı resmen takbih 
etmiş bulunmaktadır. Görülüyor ki, 
CENTO üyeleri arasında da anlaş
mazlık vardır. Ve İngiliz Dışişleri 
Bakanının konuşması merakla takip 
edilecektir.
PATLAMAYA HAZIR KIBRIS VE 
ORTA DOĞU ÇIBANLARI

Ankara'daki CENTO toplantısının 
belkemiğini teşkil eden esas mevzuu 
Orta-Doğu ve Kıbrıs buhranları ola-

de edilmeyen efkârı umumiyenin 
tezyiki, umursanmaz, millî ızdırabın 
sesine kulak verilmez olmuştu. Dev 
let ve millet varlığını tehlikpye dü
şüren bu vahim duruma, parlamen
to içinden bir müdahale çıkamaya
cağına göre, zaruri olarak bu mües 
sir uyarmayı, ordu yapacaktı.
— 16 ŞUBAT 1971, SAYI: 55 

«Mili! ordumuz, milletin hayat 
kavgasında rehberi, harbin sevk ve 
idarecisi olduğuna göre, harbe sulhte 
hazırlanacak ve milletini harbe ha
zırlayacak demektir. Mîllî ordu, bü
tün bir vatam cephe gerisi olarak 
düşünüp, bütün bir milleti ihtiyat 

ordu olarak kabul edip, millî 
harbe şimdiden hazırlanmalıdır. Bu 
millî orduya; politikaya, harbin ke
sin şartlarını bildirmek ve telkin et
mek vazifesini yükler. Böylece mil
letin hayatını korumak vazifesiyle, 
ekonomik, sosyal, kültürel reformla
rın yapılmasını plânlar. Bu, topyekûn 
harbin zarurî kıldığı bir neticedir.

Bir kısım politikacılar, ordunun bu 
temel vazifesini anlamayabilirler. 
Ama şunu anlamalıdırlar ki, bir or
du harpte düşmanla iş birliği yapa
cak düşman beşinci kollarım kati 
olarak yok etmedikçe, harbe hazır
lanamaz. Vatanı koruma şerefli va
zifesi, millî orduyu, millet düşman
larım ezmek görevi ile karşı karşı
ya koymaktadır.»
— 20 NİSAN 1971, SAYI: 64 

«Bütün dünyada anarşinin durma
sına rağmen, Türkiye’nin anarşi için
de kıvranması hazindir. Anarşiyi de
vam ettirmeye kararlı bir avuç ko
münistin ihanet yuvasını, Kur’an 
kurslarıyla bir tutmak, misli görül
memiş bir gaflettir. Anarşi Filistin* 
de yetiştirilmiş çeteler eliyle devam 
etmiyor, Yahudi maşası basın yoluy
la tahrik edilmiyor, mason kodaman
ların gizli İşbirliği ile azgınlaşmıyor 
mu? Rusya'nın beşinci kollan her 
Allah'ın günü «devrim, devriım di
ye nâra atmıyor mü?

Adam kaçırmayı «devrimci eylem 
diye meşrulaştırmak isteyenler, sos 
yal ve ekonomik krizi, siyasi ve as 
kerf bir kriz haline getirmek şarttır 
diyenler ve bunu uygulayanlar ko 
miinisüer değil mi?»

— 27 NİSAN 1971, SAYI: 6o

«Şimdi yeni hükümet, kızıl ihtilâl 
hareketlerinin meydana getirdiği ka 
nunsuzluğu ortadan kaldırmak üze 
re, yeni tedbirler alacağını açıklı
yor. Bu harekete iştirak etmemek 
mümkün değildir. Zira Bay Erim'in 
konuşmasında tekrarladığı gerçekler, 
bizim bir seneyi aşkın bir zamandır, 
ısrarla savunduğumuz gerçeklerdir 
Türkiye'de; anarşi, sağ - sol çarpış 
ması adıyla maskelenmeye çalışılır 
ken, hakikati ısrarla savunduk. Baş 
langıcmdan bu yana kızıl ihtilâl ha 
reketinin, yıkıcılığını adım adım ta 
kip ederek, bugünkü huzursuz orta 
mm, doğacağını, aylarca önce belirt
tik. Kanunsuzlukların, kızıl ihtilâl 
hareketinin görünen belirtileri oldu
ğunu belgeleriyle belirttik. Ve, hü
kümetin tedbir almasını ısrarla iste 
dik. Bugün için söyleyeceğimiz şu- 
dur; Erim hükümeti, 24 Nisan ko
nuşmasının ruhuna sadık olarak ic
raata geçtiği ve icraatında ısrar et
tiği nisbette, halktan yardım göre
ceğinden asla şüphe etmemelidir. 
Komünizmi Türkiye'den tardetme sa
vaşında milliyetçi aydınların; doktrin, 
metod ve program hususunda ken 
dişinden farklı bulunmalarına rağ
men, bu hareketi destekleyeceği mu 
hakkaktir.»

v«nM*n • ' «•
*  MÜCADELE

Yenir**- m « MİLLÎ
*  MÜCADELE *  MÜCADELE

h ü k ü m e t ]
Kızı) Terörü Kırmak için

MELER  
YAPMALIDIR

çaktır
Ortadoğu'da Mısır ile İsrail ara

sında «6 Gün» savaşlarından sonra, 
kısa fasılalarla sık sık ateş keşler 
yapılmış. Ancak son aylarda Mısır, 
ateş-keslerle aldatıldığının farkında 
olmuş, geçen her dakikanın aleyhi
ne işlediğini anlar hale gelmiştir. Ni 
tekim Enver Sedat son demeçlerin
de ateş kesin Mısır'a herhangi bir 
fayda sağlamadığını kesinlikle ifade 
etmiş bulunuyor.

Rusya’nın baskısıyla Enver Sedat 
İsrail'e Nasır'm dahi vermek isteme 
diği tavizleri vermiş. Eğer İsrail es
ki sınırlarına çekilirse Süveyş kana 
İmi trafiğe açacağını bildirmişti. Ne 
var ki, Golda Meir ve Moshe Dayan 
İsrail’in eski sınırlarına çekilemeye
ceğini, bunun muharref Tevratın sa
nlı direktifi olduğunu savunmuşlar 
ve anlaşmaya yanaşmamışlardır.

1919 da (Kudüs) Musevilere naza
ran 16 misli fazla olan Arapların yö 
netici kadrosunun acıklı durumu orta

dadır. Daha 10 yıl öncesine kadar ts 
rail diye bir hükümeti kabul etme
yen Arap liderleri, bugün İsrail’in 
eski sınırlarına çekilmesi çabasında
dırlar.

Ürdün’de durum daha kritiktir. 
Gerilla - Hüseyin çarpışmasının pra
tik neticesi olarak doğan «İsrail'i u- 
nutma» politikası süregelmekte. Ya
ni İsrail meselesi ikinci plânda kal
mış görünüyor.

Ayrıca Arap memleketlerinin ara
sında da tam bir irtibat mevcut ol
madığından, müşterek düşmana kar 
şı parçalı bulunulmaktadır. CENTO* 
yu bekleyen bu tehlikelerin yanısıra 
Türkiye’yi daha yakından ilgilendi
ren Kıbrıs buhranı, son günlerde da 
ha değişik veçhe arzetmektedir.

Cemaatler arası yürütülen müzake 
relerden netice alınamayacağı iki tâ 
rafça da pekâlâ bilinmektedir İşte 
bu yüzden Türk hükümeti Kıbrıs'ta
ki geçici hükümeti, devamlı hükü
met kabul etmektedir. Kleridesin ise

Enosis’ten taviz veremeyeceği düşü 
nülürse, Kıbrıs’ta yapılan askerî yığı 
naklann mânâsı kendiliğinden orta
ya çıkar. Ayrıca Makarios'un şu an 
Türkiye'mizin içinde bulunduğu buh 
randan faydalanmak istediği de be
lirtilmelidir. Kıbrıs, Türkiye için 
120 bin Türk'ün yanında, İskende
run’a 40 mü gibi yakın bir mesafe 
gösterdiği için, stratejik ehemmiyet 
arzeder.
CENTO, DEMİRPERDE 
HAREKÂTINI 
DURDURABİLECEK Mİ?

Cento toplantısının yapıldığı şu 
günlerde, şüphesiz en önemli mese
le demirperde harekâtının durduru
lup durdurulamayacağı meselesidir. 
Bir kere komünist hareketler Şeyh 
Mucibbür Rahman’dan başlayarak, 
Kıbrıs’ta A KEL partisi İle kenetlen 
miş, Orta-Doğu’da ise üslenmiştir. 
Demirperde devamlı taarruz halinde 
dir ve bu taarruzlar NATO, CENTO 

(Devamı 13'te)
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TOS öğretmenler Sendikası t TÖS) aidıy* 
ia anılan bir öğretmen teşekkülü vardır. Pekçok 
vatansever öğretmen bir teşkilâta kayıtlı olmak 
hevesiyle, farkında olmayarak kendisini TÖS’ün 
içerisinde bulmuştur. TÖS üyelerinin hemen 
feepsi, idareci mevkiinde olanlar hariç, aynı he
vesle TÖS’e kayıtlıdır.

MÜH kültürün, milli ahlâkın, millî eğitimin 
ve millet ideolojisinin öğreticileri ve yayıcıları 
*âan öğretmenlerimizi, çeşitli haklar vaadi ile, 
gayri millî ideolojilerin tutsağı haline getirmek 
İsteyen TÖS’ün içyüzü bilinmelidir. $u soruların 
cevabı doğru olarak verilirse, TÖS’ün gerçek 
mahiyeti anlaşılacaktır. TÖS niçin kurulmuştur? 
Kurucuları kimlerdir? İdare edenlerin ideolojik 
karakteri nedir? Kimlerin telkini ile kurulmuş
tur? Kimlerle işbirliği halindedir? öğretmenlik 
mesleği ve öğretmenle alâkası ne derecedir? 
Kimlere yardım yapmaktadır? Beynelmilel teş
kilâtlarla münasebeti nedir?.. İşte bu sorulara 
verilecek doğru cevaplar TÖS’ün gerçek yönünü 
açığa çıkaracaktır.

TÖS’ÜN KURULUŞU VE
KURULUŞ SEBEBİ
TÖS kurulmadan önce Türkiye Öğretmen 

Dernekleri Millî Federasyonu (TÖDMF) isimli 
teşkilât, TÖS’ün vazifesini yapmaktaydı, öğret
menler arasında mataryalist kültürü, sol fikriya
tı yaymakla vazifeli olan bu teşkilâtın faaliyet
leri kâfi gelmiyordu. Bir dernekler federasyonu 
olması hasebiyle, anarşi hareketlerine girmesi 
mümkün değildi. Devletin temellerini sarsmak, 
eğitim yuvalarımızı işlemek hale getirmek, üni
versitelerde Yahudi ve mason profesörlerin ye
tiştirdiği komünist eşkiyalann anarşi hareketle- 
fini orta dereceli okullarda devam ettirmek için 
bir militan öğretmenler grubuna ihtiyaç vardı. 
Bu düşünceyledir ki, Fakir Baykurt 1964 yılın
da Bulgaristan’a gider. Bulgaristan onun haya
lindeki ülkedir. Onun yegâne örneğidir. Bulga
ristan’da komünist devlet yöneticileriyle etraf
lıca konuşur. Bulgaristan Kültür Ataşesine akıl 
danışır. Bulgaristan seyahatinin dönüşü, derhal 
faaliyete geçer. Zira birtakım faaliyet şekilleri 
kararlaştırılmıştır. TÖS’ün kurulması da, karar
laştırılan bu faaliyetler arasındadır.

Nihayet 624 sayılı Devlet Personeli Sendi
kaları Kanunundan istifade ile TÖS kurulur. Fa
kir Baykurt’un Bulgaristan ve Macaristan dönü
şünden sonra 8 Temmuz 1965’te kurulan TÖS’ün 
nasıl kurulduğunu kendi kalemlerinden okuya
lım :

«Bildiğiniz gibi daha önce Öğretmen Der
neklerinde ve onların üst kuruluşu olan TÖDMF9 
da temsil edilip gelen öğretmenlerimiz, TÖDMF 
tarafından hazırlanan bir tüzükle ve gene 
TÖDMF tarafından çağırılan 92 temsilcinin An
kara’da toplanmasıyla 8 Temmuz 1965’te kurul
du.» (1)

Kendilerinin de belirttiği gibi Türkiye Öğret-

Bîr Bulgari

Bulgaristan Komünist Partisinin direktifleriy
se TÖS’ü torna ve Yorgi Karamuz’un yetiştirme- 
û  FeMr Baykurt. Halesi ÎÖ8 gcsel tagtaudm

menler Sendikası, Türk öğretmenini temsil et
mekten uzaktır. Zira öğretmenlerin teşebbüsleri 
Üe kurulmuş ve yine o öğretmenlerimizin tayin 
edeceği veya seçeceği kimselerle idare edilen 
bir teşkilât değildir. TÖDMF’na hâkim bir grup 
ne idüğü belli kimsenin karan ile seçilen 92 ma
lûm şahsın bir araya gelerek kurmuş olduğu bir 
teşkilâttır.

İLK KURUCULARI
TÖS’ün ideolojik karakterini anlamak, kime 

hizmet gayesiyle kurulmuş olduğunu bilmek 
için kurucularını tanımak lâzımdır. Bu tanıma 
onların fizikî görünüşünü bilmek değil, ideolo
jik karakterlerini bilmektir. Şimdi TÖS’ün ku
rucularını görelim.

İlk Yürütme Kurulu üyeleri şunlardır: Fa
kir Baykurt Genel Başkan, Dursun Kut, Dursun 
Akçam muhasip, Feyzullah Ertuğrul ve. Hayret
tin Uysal’dır. Sonra Dursun Akçam yurt dışına 
gitmiş. Hayrettin Uysal Milletvekili seçilmiş. 
Dursun Kut rahatsızlanmış. Ve Hayrettin Uy- 
sal’ın yerine yedekten gelen Tahsin Saraç işle
rinin çokluğu sebebiyle çekilmişlerdir. Yürütme 
Kurulu, Fakir Baykurt, Aydın Aydemir, Sadret- 
tin Eyüboğlu, Feyzullah Ertuğrul ve Mehmet 
Emiralioğlu’nun ellerinde kalmıştır.

Yönetim Kurulu: Talip Apaydın, Mehmet 
Özgüçlü, İ. Safa Güner, Veli Demiroz, Maksut 
Doğan, Behzat Ay, Mustafa Şanlı, Refat Özkan, 
Süleyman Kandemir ve Mevlüt Kaplan’dan mey
dana gelmiştir.

Denetleme Kurulunda ise; Mahmut Işık, Ah
met Kaman ve Kâzım Eke. Onur Kurulunda da; 
Rauf İnan, İ. Hakkı Kaytanlı ve H. Hüseyin Say
gılı yer almıştır.

Halen Fakir Baykurt’un başkanlığını yaptı
ğı bu teşkilâtın, bugüne kadar diğer mevkilerin
de de esas itibariyle bir değişiklik olmamıştır. 
Belirli bir kumpanya, Yönetim Kurulunu, Yürüt 
me Kurulunu v.s.’yi inhisarında bulundurmuş
tur. TÖS idareci mevkilerine vatansever öğret
menlerin gelmesi mümkün olmamıştır. TÖS’ün 
yönetici mevkiinde bugüne kadar vazife alan 
adamlar, çeşitli yayın organlarında veya çevre
lerinde solun borozancıbaşılığını yapmış adam 
lardır.

TÖS KİMLERİN TELKİNİ İLE
KURULMUŞTUR?
Bilindiği gibi, TÖS’ün kurulduğu andaki ve 

halen Genel Başkanı olan Fakir Baykurt bir köy 
enstitüsü mezunudur. Daha Gönen Köy Ensti
tüsünde talebe iken, bu günler için özel olarak ye 
tiştirilmiş. 1946 - 47 yıllarında Gönen köy ens- 
tüsünde öğretmenlik yapan, Romanya asıllı 
YORGİ KARAMUZ adlı komünistin en sevdiği 
talebesidir. Yorgi Karamuz’a komünist diyoruz. 
Bu bir iftira değildir. Mahkeme karan ile sabit
tir. Fakir Baykurt’un sevgilisi (!) hocası Kara- 
muz, İsparta Asliye Ceza Mahkemesince sekiz 
ay oniki gü nhapis cezasına mahkûm edilmiştir. 
Suçu nedir diye şüphe. eden varsa söyleyelim: 
İsparta ve çevresinde, Romanya’dan aldığı direk
tifler gereğince komünist faaliyeti yürütmesidir.

Fakir Baykurt’un talebelik hayatında sık 
sık komünist hocası Yorgi Karamuz’un evine 
gittiği, orada hücre çalışması yaptığı, kendisinin 
maddî, manevî ihtiyaçlarının Yorgi tarafından 
karşılandığı, Yorgi’nin mahkûmiyetine sebep 
olan şahitliğini yapan TAHİR CANDANOĞLU 
tarafından mahkeme huzurunda ifade edilmiş
tir. Eğitimini bir komünistin kontrolünde yapan 
bir kişiden farklı bir düşünce beklenemez. Do» 
İayısiyle Fakir Baykurt’un hangi ideolojinin 
temsilcisi olduğunu, kime hizmet edebileceğini 
okuyuculanmız takdir etsinler.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, TÖS kurul
madan önce Bulgar Ataşesiyle TÖS kuruculan 
srasznda görüşmeler yapılmıştı*. Komünist Bul

gar Kültür Ataşesinin emirleriyle ve maddi ‘yar
dımlarıyla TÖS kurulabilmiştir. Fakir, bunu giz
leme lüzumunu dahi hissetmemiştir. Ancak, mil
letin reaksiyonlarından çekinerek ve vatansever 
öğretmenleri aldatamayacağını düşünerek buna 
bir kılıf geçirmeyi ihmal etmemiştir. Alınan pa
raların, kitaplarının telif hakkı olduğunu ispata 
çalışıyor. Ama kendinden başka kimseyi kandı
ramayacaktır. Velev ki kendi kitaplarının tel’if 
hakkı olsun. Bir komünist devletin Kültür Ata
şesi, Fakir’in eserlerine niçin tel’if hakkı verir? 
Niçin eser yazdırır? Yoksa bu bahane, çalman 
minareye bir kılıf mıdır? Bu millet nice para 
ile satılanlan hesaba çekti. Milletin kanı ile ko
ruduğu vatanı ve ulvî emanetlerini pis mideleri
ni şişirmek için satanlardan soracağı hesap olur 
elbet

FAKİR BAYKURT, ÜCRETİNİN
KARŞILIĞI KOMÜNİZMİ ÖVÜYOR
Daha önce de söylettiğimiz gibi, Fakir Bay

kurt 1964 yılında Bulgaristan’a davet edildi. Ken
disine yeni direktifler verileceği için büyük te
zahüratlarla karşılandı. Fiatı ne ise kesin olarak 
bilemiyoruz. Onu da cebine sıkıştırdılar. Tekrar 
Türkiye’ye yollandı. Ücretinin karşılığı bellidir. 
TÖS’ü kurmak, bu teşkilât vasıtasıyla öğretmen
ler arasında komünizmi yaymak, geliştirmek ve 
militan öğretmen yetiştirmekir. Bu arada Bulga
ristan’daki komünist hayatı görmüş birisi olarak 
onu propaganda etmektir Hemen Türkiye’ye dö
ner dönmez bu vazifeyi deruhte etti. Doğan Av- 
eıoğlu’nun meşhur kapitalist ve Yahudi dostu 
Vehbi Koç’un kızı tarafından finanse • edilen 
YÖN dergisinde hatıralannı neşretti

Herkesin bildiği gibi Bulgaristan bugün, 
Rus kontrolü altında bulunan demirperde geri
sindeki komünist ülkelerden birisidir. Komünizm 
her ülkeye bir başka isimle sokulmaya çalışılır. 
Bazan sosyalizm, bazan halk cumhuriyeti, bazan 
halk demokrasisi v.s. Fakir Baykurt denen kira
lık adam da Bulgaristan’daki İdareye Halk De- 
moksaslsi diye methiyeler diziyor. «Burası geçen 
lerde yirmibir yaşına basan Halk Demokrasisi 
Bulgaristan’dı.» (2)

Bir insan para ile satılacak kadar ucuz olur
sa, başka birşey görmüyor. Görmediği gibi dü
şünmeye bile fırsat bulamıyor. Komünist ülke
lere hayranlığını şöyle belirtiyor: «Altımızdaki 
asfalt biraz dardı. Ama «Yağ dök, yala» kadar 
temiz ve kınşıksızdı.» (3)

Bir komünist ülkeyi methedebilmek için bu 
kadar eften püften meselelere kadar düşmek an
cak köle ruhlu ve önceden satılmış parti düşün
cesinden sapmasına imkân olmayan Rus yazarla- 
nnin işidir. Ve bizim Rumen yetiştirmesi de 
böyle seviyesiz bir temayülün peşindedir.

Daha devam ediyor. Bulgaristan’daki komü
nist rejimi övüyor. «Bütün bu gelişmeler 9 Ey
lül 1944 anayasasının ve ondan sonra yapılan 
plânlann ürünüdür.» (4)

«1944’ten beri yapılan ülkücü çalışmalar» 
köylerin okul, yol, sağlık, mesken, kooperatifleş
me, sulama, elektrik gibi bütün işlerini yoluna 
koymuş. Bana anlatılanlan gözlerimle görmek is
tiyorum.» (5)

Şimdi soralım Fakir’e. Bulgaristan’ın yollan 
yalanacak kadar güzel, en ücra köylere kadar 
yol, su, elektrik, okul v.s. bütün ihtiyaçlar en 
mükemmel şekilde yapılmış. Kısacası insanın ya
şaması için her türlü şartlar müsait. O halde 
Bulgaristan’dan, Yugoslavya’dan, Türkistan’dan 
hergün yüzlerce insan Türkiye’ye ütica ediyor. 
Bu ülkelerin hepsi senin söylediğin Halk De
mokrasisi veya Halk Cumhuriyeti ile idare edil
mekte. Bunların bir kısmı evini baritini, çocu
ğunu, karısını, kocasını terkediyor. Bu kadar çi
leye katlanıyorlar. Sadece oradaki rejimden kur-



itan Seyahati

tıuaDume* ıçm. uaiü Demokrasisi aeaıgıii *u 
münizm iletinden kurtulup, namuslu yaşamak 
İçin Bu insanıann ızdırabını nasıl anlatacaksın? 
Bunıan izah edecek kelimen var mıdır? Ama siz- 
terde bunlara rastlanmaz. Namus, ahlâk, din, 
aile kelimeleri sizin lüğâtten çıkarılmıştır. Onun 
için bu sorulara cevap veremezsiniz. Bari fiatı- 
nızı millete açıklayın da değerinizi de Öğrensin
ler. Senin, Bulgaristan’daki şu kadar insanın ız- 
dırabını bir kenara itip ağababalarınızın işlerini 
övmen, üstadın Doğan Avcıoğlu’nun, binlerce 
Müslüman — Türk’ün üzerine kan ve ateşle zu
lüm makinası kurulmuş Türkistan hakkında 
«Türkistan Batılı bir ülke oldu» demesine ben* 
ziyor.

TÖDMF VE TÖS
TÖS kurulduktan bir sene sonra, kendisini 

doğuran TÖDMF yöneticileri ile araları açıldı. 
Maddî menfaatlerinde ve Türkiye’nin içinde bu 
lunduğu durum gereğince yapılacak hareketler
de anlaşamadıkları için, ihtilâl başgösterdi. Tek
rar anlaşmak için görüşmeler, aracılıklar sık sık 
tekrarlandı. Fakat öğretmen menfaatlerinden da
ha çok kendi meniaatierinı düşünen sözde öğret
men liderleri, menfaatleri paylaşamadılar. TÖS* 
cüler, federasyonun tamamen feshini istiyordu. 
Federasyoncular böyıe bir teklifin asla kabul edi
lemeyeceğini ileri sürüyorlardı Eğer TÖDMF 
feshedilirse TÖS’ün üye sayısı dolayısıyla bütçe 
si daha zenginleşecekti. Böylece komünizme or 
tam hazırlayacak olan anarşi hareketlerinin hız
landırılmasında vazife alacak militanlar Fakir 
Baykurt ve avanesinin daha iyi kontrolüne gire 
çekti. Fakat TÖDMF’nun feshi ise onun idareci 
lerinin kasalarına zarar veriyordu. Öğretmenle
rin ceplerinden çekip aldıkları paralar başkala
rına gideceği için birtürlü razı olmadılar. Bunu 
hoş görmek lâzımdır. Çünkü bu mataryalizmin 
icabıdır. Menfaatin bittiği yerde dostluk ve ar 
kadaşlık da biter.

KÖY ENSTİTÜLERİ İLE ALÂKASI
Köy enstitüleri, milletimizin, geçmişinde 

nefretle andığı, bir eğitim yuvasıdır Ahiâk mef
humunun tamamen ortadan kalktığı, millî değer 
terimizin ayaklar altında çiğnendiği, bayrağımı 
zm yerine paçavraların asıldığı bir yuvadır. İşte 
bugün TÖS’ü idare edenler buralardan yetişmiş 
insanlardır. Ve hâlâ böyle batakhaneleri, millet 
düşmanlığmıp karargâhlarını özlemektedirler. 
Köylümüzün elinden zorla alınan yavrular, bura
larda komünist eğitimle yetiştirildi. Milletin her 
türlü değerlerine düşman olan, ahlâksızlığı, ken
disine rehber kabu) eden hainler bugün öğret 
menlerimizi aldatmaya çalışıyorlar. Belki dün, 
gözü kapalı, eli, ayağı bağlı, söz hürriyeti elin
den alınmış milletimizin evlâtlarını şefinizin de 
baskılarıyla köy enstitülerine doldurdunuz. Ah
lâkını yıkıp, namuslarını bir Rum Palikaryasın
dan daha adice payümal ettiniz. Fakat bugün 
milletimiz uyanmıştır. Kendisine hazırlanan tu
takları farketmektedir. Öğretmeniyle, öğrenci
liyle, köylüsüyle, topyekûn millî mücadelenin 
saflarındadır.

TÖS’ün gerçek niyetinin ve öğretmenlere, 
dolayısıyla milletin temiz evlâtlarına hazırladığı 
kalleşçe plânlar bilinmelidir. Bunun bilinmesi 
İçin TÖS’ün ideallerinin, beraber çalıştığı teşki
lâtların, yardım yaptığı ve yardım aldığı yerle
rin bilinmesi şarttır. Sırayla bunlan açıklayalım.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN İÇYÜZÜ
Bilindiği gibi, Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 

tarihinde kuruldu. O zamanlar hükümet, mille
tin bir daha gelmemesi için Allah’a dua ettiği 
Millî Şef (!) istipdadı altında bulunuyordu. Biz 
İHirada İnönü diktatörlüğünden bahsetmeyeceğim. 
Sadece kopillerinin şimdi onu da beğenmeyen, 
b o l anarşi hareketlerinin filizlenmesi IgSıı k> 
arlanan Turalardan kısaca bahsedecek ’

TOS’cüler her 17 Nisanda Köy Enstitüleri
ni anma toplantıları tertiplemektedirler Bugün 
kendilerinin açıkça yaşayamadıkları, fakat özıe- 
mini çektikleri Köy Enstitülerdeki komünist 
hayatı heyecanla anlatırlar. Ve buna bir maske- 
geçirerek devrimcilik adını verirler. TÖS’lü ida
reciler, Köy Enstitülerini anma toplantılarını 
şöyle tasvir ediyor:

«Halka dönük eğitim çalışmalarımızda Köy 
Enstitüleri de üstünde durduğumuz konulardan 
birisi olmuştur. Halk düşmanlarının kısa sürede 
harekele geçerek yıktığı bu kuramların yurt ger
çeklerimizdeki yeri, önemi, hizmetleri, yıkılma
larından doğan boşluklar çeşitli toplantılarda 
enine boyuna tartışılmış, birtakım doğruların 
açıklanmasında somut örnekler olmuştur. Yılın 
her 17 Nisanında düzenlediğimiz Köy Enstitü
lerini kutlama toplantıları, tüm devrimci çevre
lerden, büyük ilgi ve destek görmüştür. Aynı 
biçimde yurdun her yerine yayılan şubelerimiz 
de ayn ayn törenler düzenlemişler, Köy Ensti
tüleri dinamizmini, bütün canlılığı ile, yaşat
mışlardır.» (6)

Köy Enstitülerinde halka dönük eğitim di 
ye bahsettikleri ve hâlâ üniversitelerde komü 
nist militanların çığırtkanlığım yaptığı eğitim 
şeklini köy enstitüsü dergilerinden okuyalım

«Arkadaşlar, köle olarak yaşayan köylüyü 
kurtarmak bize kalmıştır. Biz bu memleketi kur
tarmak için aşağı tabakayı teşkil edecek köylü 
ye bağırmakla iş çıkaramayız. Bunun için yapa
cağımız iş, hükümeti devirerek yerine geçmek, 
şehrin apartman sahibi ile nemli »eminde ve 
toprak altında yaşayanın hakkını eşit etmektir. 
Bunun yerine getirilmesi için yegâne çare, ko 
münisttİğin ilân edilmesidir.» (7)

Bunu, köy enstitülerinin idarecileri kendi 
çıkardıkları dergilerinde yazmaktadırlar. Halka 
dönük eğitimin, köylü ve işçi haklarının ne de
mek olduğu kesinlikle anlatılmaktadır. Türkiye’ 
yi kurtarmanın devrimcilik maskesi altındaki is
minin de ne olduğu ortadadır. TÖS Başkanmın; 
«Köy Enstitüleri dinamizmini bütün canlılığı ile 
yaratmışlardır» sözünü de bir köy enstitüsünde 
işlenen cinayetle açıklayalım: Düziçi Köy Ens 
ütüsünde Türk Bayrağındaki AY — YILDIZ ye- 
rine orak — çekiç çizilmiştir. Gene aynı ensti
tüde bayrağımız kirletilerek toprağa gömülmüş
tür. Onun yerine (affedersiniz) kanlı kadın ki- 
lotu asılmıştır. Köy Enstitüsü şeflerinin karış
tırdığı meranetlikleri ve yaptıkları namussuzluk 
arı, Haruniye halkından sormak lâzımdır.

İşte TÖS’cülerin ve buna benzer ilerici (!) 
teşkilâtların devrimcilik sıfatının ne mânâya 
geldiğini hareketleri ispatlamıştır. Dün köy Ens
titülerine Al Bayrağımız yerine orak — çekiçli 
kızıl paçavra asanlar, bugün Beyazıt Kulesine ası
yorlar. Sayın TÖS yöneticileri de yoldaşlarının 
yaptığı bu hareketleri alkışlıyorlar. Şimdi* tek 
gayeleri ve bütün faaliyetlerinin nihaî hedefi 
bütün okullarımıza kızıl paçavra asmaktır. Bunu 
açıkça ifade etmekten korkan bu adamlar, bu 
tip hareketleri fiilen desteklemekle niyetlerini 
^izleyemiyorlar.

Türkiye Gizli Komünist Partisinin tavsiye 
ve öncülükleriyle kurulmuş olan köy enstitüleri 
komünist ülkelerce desteklenmiştir. Bunların en 
hızlılarından, Moskova’da münteşir, ihtilâlci ga
zete OGONYEK de köy enstitülerine methiyeler 
dizmiştir. TÖS, köy enstitülerinin komünist ül
kelerce takdir edilişini iftiharla söylüyor «Ulu
sal kalkınma plönında ilköğretim konusuna ge
lince uluslararası değeri kanıtlanmış Türk nalı 
Köy Enstitülerine önemle ve öncelikle jer ver* 
inek, kaçınılmış bir sorunlulukturj» <8) Bura
daki «Uluslararası* kelimesinden kasıt, hiç $üp» 

M komünist ülkelerdir.
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8) İlk İki Yılda TÖS. 1967. Shf: 135
9) İleri Gaaetesl. Namık Aya s

v  ̂ (Devamı 13't«)
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— TÖS’ün eski başkanlarmdan Feyzullah Ertuğ- 
rul. Öğretmenleri, sapık ideolojilerini iktidara 
getirmek için militan olarak kullanmak isteyen
lerin başında gelir

KÖY ENSTİTÜLERİNDE TGlk*
AZALAR1 DERS VERİYOR
Hasanoğlan Köy Enstitüsünde profesyonel 

ihtilâlci yetiştirmek için bir de yüksek kısım 
kurulmuştur. Bu kısımda hem tatbikat yapmak, 
hem de eleman yetiştirmek maksadıyla sicilli 
komünistler ders vermiştir. Bunlardan halen 
Türkiye Gizli Komünist Partisi (TGKP) Sekre
teri Zeki Baştımar (Takma ismiyle Yakup De
mir), (Bu komünist, Moskova’daki son Komü
nist Partileri Kongresine Türkiye’yi temsilen 
gitmiştir.) Bunun yanında Haşan AU Ediz bera
berce edebiyat alanında köy enstitülerinde ça 
lışma yapmışlardır

O zamanlar Bursa Hapishanesinde yatmakta 
olan Yahudi çocuğu, Moskof şairi Nazım Hik 
metof’un şiirleri hararetle ders konusu yapılmış 
tır Vedat Nedim Tör, güzel sanatlar teşvikçisi 
rolünde komünizmi empoze etmiştir Bunlardan 
başka Moskof ajanı Sabahaddin Ali, Pertev Naili 
Boratav, Sabahaddin Eyüboğlu, komünist aile 
nizamına önderlik eden sözde kan koca Meli 
ha ve Niyazi Berkes, İsrail’in Golde Meir’ine 
benzemek isteyen halen TİP’in Genel Başkan) 
Behice Boran Hatko Ankara’dan sık sık Haşan 
oğlan yüksek kısmına ders vermek için getiril 
rniştir

KOMÜNİST ENTERNASYONAL’İN 
AHLÂK ANLAYIŞI VE KÖY 
ENSTİTÜLERİ
Komünist ahlâk anlayışını, Köy Enstitüleri

nin durumuna bakarak rahatlıkla anlayabiliriz. 
Bunun için köy enstitülerinin kurucusu ve o za 
manın Maarif Vekili Hasa n Ali Yücel’in sözle 
rine bakalım. Haşan Ali, Konya’ya gelir ve bü
tün gayretlerinin boşa gittiğini görür Bu mil
letin komünizme kat’iyyen rağbet etmeyeceğini 
anlar Fakat iliklerine kadar işlenmiş olan na
mus düşmanlığını gizleyemez. Bir öğretmene ay 
nen şöyle diyor :

«Konya’yı gezdim. Şehirde bir taassup ifade
si var. Öğretmenler vazifelerini yapmamışlar. 
Genç kızlan, delikanlılan, bölük bölük en ke
nar sokaklarda, meydanlarda, caddelerde dolaş- 
tınnız; kollarını, bacaklarını açınız. Bu taassubu 
bu memleketten kaldnnız.» (9)
- Bu namus düşmanı, ırz düşmanı köpek bu

gün gebermiştir Fakat onun çömezleri aynı ifa
deleri tekrarlamaktan duramıyorlar. Milyonlarca 
şehidimizin uğrunda kanını döktüğü din, vatan, 
namus ve ahlâkımıza dil uzatıyorlar.

TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, TÖS 2. 
Olağan Genel Kurul Toplantısında (7 Temmuz 
1969 — Kayseri) yaptığı açış konuşmasında, Ha
şan Ali'yi geride bırakacak şekilde şöyle diyor: 
«Kız, erkek kolkola, bugüne kadar alışık olma
dığımız bir savaş türünün örneğini veriyorlar* 
Sokaklarda barikat kuruyorlar.»



Millet Komünizmi Tepeleyecek 
Tedbirleri Ümidle Bekliyor

! IS 3
«Türkiye Komünist Partisi, işçi ve köylülerin silahlandırılmasını ve burjuva mu- f 

I hafızlığını meslek edinmiş orduların lâğvmı ve onların yerine işçi ve köylü milisle- { 
I rinin konulmasını ve erlere subaylarını seçmek hakkının verilmesini talep eder» |  
I Türkiye Komünist Partisi Tüzüğü Madde 10.! ı
7 tllltllllllllllfllllltllltlllll...................

Asırların devletini kuran aziz ceddimizin
kanlan pahasına bize emanet ettiği mübarek va*
tan topraklarının son parçası da büyük tehlike
lerle karşı karşıya getirilmiştir. Artan düşman 
tecavüzleri karşısında millet ve devlet varlığı 
tehlikeye düşmüş, Sıkıyönetim gerekçesinde ve 
Meclis konuşmalarında ifade edildiği üzere, par 
çalanmanın, kardeş kavgasının ve beynelmilel
millet düşmanlarının ve içimizdeki ajanlarının
körüklediği bir iç harbin eşiğine getirilmiştir. 
Ve memleket kısa devrelerle daha seneyi bile 
tamamlamadan iki defa olağanüstü bir hal olan 
Sıkıyönetim idaresine girmiştir.

Bir Anayasa müessesesi oian ve millet var* 
lığının ve bütünlüğünün mevcut ve muhtemel 
tehlikeler karşısında korunması esasına dayanan 
sıkıyöntim ilânı bize bir yıl içinde iki defa 
şunu ispatlamıştır: Vatanı ve milletin bütünlü
ğü inkârı kabil olmayacak şekild? tehlikededir 
ve âcil tedbirlerin her ne pahasına olursa olsun 
alınması zarurîdir. Meselenin vehameti işin cid
diye alınmasını gerefctiımektedir. Milletin ısrar
la sürüklenmek istediği badirelerin cesur ve 
inanmış mili! kadrolarla milletçe elele vererek 
bertaraf edilmesi en hayat! bîr mecburiyet ol« 
muştur.

Yayın hayatımıza başladığımızdan bu yana 
kadar, milletin iman, ahlâk, kültür, tarih ve 
menfaatlerini ilgilendiren her milli dâvayı cesa
retle savunan Yeniden Millî Mücadele Mecmua
sı, bugün Sıkıyönetime esas olan meşum tehli
keleri daha ilk sayısında şöylece ifade etmişti:

«Bugün milletimizin korkunç bir buhran içi
ne düştüğünü herkes söylemektedir. Ne yazık ki

milletin içinde yüzdüğü buhran son derece ba* 
sit sebeplere bağlanmaktadır. İçinde yüzdüğü
müz buhran, ne sebepsizdir» ne da küçüktür. Ke
limenin tam mânâsıyla yuvarlandığımız buhran 
korkunçtur. Millet düşmanlarının, milletimizi 
köleleştirmek için sürdürdükler! sınırsız harp 
bizi tam bir esaretin içine yuvarlanmak istemek* 
tedır.» Y. Millî Mücadele 3 Şubat 1070 sayfa 3«

Biz, aradan geçen bunca zamanın ve doğan 
hadiselerin, yazdıklarımızı tekzip etmesini bü
tün samimiyetimizle temenni ederdik. Maalesef 
gözle görülenler bizi teyid etmiştir.

Şimdi mesele nedir?
Geçmiş iktidarların ve hadiselerin bu mec

raya dökülmesiyle az veya çok, kasten veya İh- 
malen mesuliyet olanların, bunun hesabını sor
makla vazifeli makamlara, tarihe ve maşeri vic
dana havale etmek ve şimdi istikbali garanti al
tına almanın çarelerini aramaktır,

BİR HATIRLATMA
Her aklıselim açıkça kabul eder ki, sağlam 

tedavinin esası isabetli ve kesin teşhistir. Aynı 
zamanda verilecek ilâcın yan tesirlerinin olma 
m&3idır. Teşhis yanlış olursa, tedavi de öylece 
sakat olacaktır.

Bilinmelidir ki, Sıkıyönetime esas oian va
tan bölme faaliyetleri, devleti yıkmaya, orduya 
kurşun sıkmaya, adam kaçırmaya, yamyamvari 
işkencelere kadar varan komünist tecavüzleri 
ekonomik bir temele dayanmamaktadır Geçmiş 
hükümet başkamnın söylediği gibi, demokrasi
nin bünyesinden doğan az veya çok diğer mem
leketlerde de görülen olağan hadiseler değildir. 
Şikâyetçi olduğumuz durumlar tamamiyle ideo

lojiktir ve ideolojik maksatlarla icra edilmekte* 
dir. Ve bu kesin gerçektir. Zira bu işin teorisi 
buna âmirdir. Lenin’e göre «Maksat» mevcut 
devleti ıslâh değil» tasfiye etmektir.» Hadiseleri 
ekonomik sebeplere bağlamak bir tahlil yanlışlı* 
ğı olur.

Yine mevcut ve muhtemel tehlikeler basit 
zabıta vakıaları kalıbı içinde mütealâ edilmeme» 
İldir. Aksi halde devleti ve milleti korumak 
güçleşecek, millet en kritik bir döneminde ters 
pozisyonda yakalanacaktır. 16 Haziran kanlı a« 
paklanması bu hususta gerekli tecrübe muhase
belerini verecektir.

Meclis konuşmalarında da ifade edildiği gi
bi, geçmiş hükümet, Sıkıyönetim ilânını Anaya* 
sanın 124'üncü maddesinin ayaklanma hükmüne 
dayandırmış ve fakat olaylar Toplantı ve Yürü
yüşler Kanununa muhalefet olarak tavsif edil
miştir.

Bu durumdan cüret alan komünistler, Sıkı* 
yönetim mahkemelerinde yapmadıkları namus» 
suzluk kalmadığı gibi, mahkeme koridorlarında;

Çizmeli, kamçılı beyler
Çarkıma kıracağız.
Güvendiğiniz iktidan
Bir gün mutlaka yıkacağız. Herzesini ye* 

mekten de geri durmamışlardır. Sıkıyönetim 
kalktıktan sonra ise komünist basının ve yar
dakçılarının orduya ve millî güçlere karşı yö
nelttikleri tecavüzler ise halâ hafızalardadır.

Müessif olayların bize hatırlattığı bu durum 
lar muvacehesinde devletin milliliğini koru
manın» vatan bütünlüğünü muhafaza etmenin 
ve bu hususta alınacak her türlü millî istika- 
metteki köklü tedbirlerin millet indinde tasvip 
göreceği meydandadır. Ve bütün milliyetçiler bu 
mahiyetteki kararların sonuna kadar destekleyi
cisi olacaklardır.

ALINACAK TEDBİRLER NELERDİR?

Alınması icap eden zarurî tedbirler elbette 
ki mevcut tehlikelerin kaynağını kurutucu, mil
letin her türlü kargaşalıktan, kardeş kavgasın
dan ve iç harpten koruyucu mahiyette ve kali
tede olmalıdır. Bu meyanda şunlar sıralanabilir:

Madem ki bütün şirretlikler ve tecavüzler 
İdeolojik maksatlarla tezgâhlanmakta ve plân- 
lanmaktadır, o halde bu tecavüzlere ışık tutan 
kültür kaynakları tez elden kurutulmalıdır. Bü
tün milletin gözü önünde adî cinayetler işleyen
ler, çocuk kaçıranlar, orduva kursun sıkanlar,

ü o m ü n is t  İh tilâ l T e k n iğ i
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KOMÜNİST TAHRİKİNİN 
NETİCELERİNDEN 

3) ASKERİN SİPERLERİ TERKİ
Propagandalar, Rus ordusunda disip

lini de yıkarken, zaten mevcut olan harp 
ve asker kaçaklarının sayısını görülmemiş 
hızla artırıyordu. Aşağıdaki olaylar, bu iğ 
renç yuvarlanışı ortaya koymaktadır.

Askerlerin cepheden kaçmalarını, ihti 
lâli yaşamış gazetecilerden Claude Anetin 
ağzından dinleyelim:

«öğrendiğime göre; kışlalardaki du
rum yürekler acısı. Askerin büyük bir kıs 
mı birliklerinden kaçmış. Bir daha da geri 
gelmiyorlarmış. Coğu köylerine gitmiş... 
Kışlalarda kalanlar ise tam bir anarşi ve 
başıbozukluk içindeymiş...»

«Bir akşam gazetesi ordudan kaçanla
rın sayılan için kaygı veren bir rakam ya
yınladı. Ludz kesiminde yalnız geçen haf
ta içinde, orduya geri dönen kaçak sayısı 
yirmibeş bin, ya dönmeyenler? Bu rakam 
cephe boyunca genişletilince kaçak sayısı 
üçyüz bine vükselîvor. Düşünmekten bile 
ürküyor insan...» (12)

«Hâlâ, her gün, alayların kaçak erleri 
ne çağrılan duyuluyor, orduya dönün, dİ* 
ye. Ama, durumun ağırlığına en güzel ör
nek, Geçici Hükümetin çağnsı: Hükümet, 
kaçaklara, orduya dönmeleri emrini veri* 
yor ve bir tarih gösteriyor bunun için. Ne
dir bu tarih?. Emir 1/4 Nisanda çıkmış. Or 
duya dönmek için verilen tarih ise 15/28 
Mayıs. Arada altı hafta. Kaçaklık armağa
nı bu. Cephedeki erler orduyu bırakıp gi
den arkadaşlanna tatil verildiğini duyun* 
ca ne diyecekler?

Petrograd garnizonu iki yüz elli bin erin 
den başka, bir de bu gönüllü misafirlerle 
kaynaşıyor.» (13)

Aynı hali, komünist gazeteci M. Re- 
ed’de anlatıyor. Tabiî ballandıra ballandı
ra:

«Bu arada askerler banş sorununu 
cepheden kaçarak kendi başlarına çözüyor
lar (!) köylüler büyük çiftlikleri yakıyorlar, 
malikâneleri zaptediyorlar. İşçiler grev ve 
sabotailar yapıyorlardı...» (14)

«Binlerce kilometre uzayan cephe bo
yunca Rus ordusundaki mllvonlarca asker

denizler gibi dalgalanıyor, başkente heyet 
üstüne heyet gönderiyor, «Banş! Banş» di 
ye bağırıyordu.

Kışlalarda, fabrikalarda, köşe başların 
da sonsuz sayıda asker konuşup duruyor, 
hepsi de savaşa bir son verilmesini istiyor, 
eğer hükümet banş için enerjik çıkışlar 
yapmayacak olursa ordunun siperi bırakıp 
eve döneceğini haykıra haykıra söylüyor.» 
(15)

Durum gittikçe de kanştı. Yüzblnler- 
ce asker cepheden kaçıyor, geniş, başı boş 
dalgalar halinde ülkenin dört bir yanma 
dağılıyordu... Tambov ve Tver hükümet» 
terinin köylüleri malikâneleri yakıyor. De* 
rebeylerini öldürüyorlardı. Moskova’da, O* 
desa’da ve Don kömür madenlerinde büyük 
grevler ve lokavtlar oluyordu.» (16)

İşte Moskova, Pekin, Küba güdümlü 
vatan hainlerinin sosyalizm, bağımsızlık ve 
işçi haklan siperine sığınarak Türk ordu
suna ye millete hazırlamak istedikleri son 
budur.
(12) Claude Anet. Günü Gününe Rus İhti

lâli. S: 121.
(13) a.g.e. S: 140.
(14) Dünyayı Sarsan On Gün, M, Reed 

S: 26.
(15) a.g.e. S: 40
(16) a.g.e. S: 44, -
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banka soyanlar bu türlü kötü alışkanlıklarını 
doğuştan beraberinde getirmemişlerdir. Zihnî 
yapılarını bu istikamette şekillendiren kültürler 
vardır, müesseseler vardır. Şimdi şikâyetçi oldu
ğumuz kızıl caniler bu tezgâhların imâl ettiği 
Kus ve Çin mallandır. Bunlar devlet eliyle ezil- 
melidir. Ateşin olduğunu kabul etmek ve fakat 
onun yakmayacağı hususundaki gafleti ateş af
fetmez ve kendisine dokunan eli mutlaka yakar.

Bunun gibi komünizmin yeşermesi hususun
da Türk — Rus kültür anlaşmasıyla her türlü 
zemin hazırlanır, gerilla kitapları, devlet ve ordu 
aleyhinde yüzlerce neşriyatla vitrinler donatılır
sa hiç şüphe edilmesin ki bu kitapları okuyanlar 
bizce deli veya çılgın olarak tavsif edilse bile 
bizi bu raddeye getirirler. İlim şunu amirdir ki, 
ferdin davranışlarına müessir olan şey temessül 
ettiği kültürdür. Bu kültür ortadan kaldırılma
dan anarşinin kaynağını kurutmak mümkün de
ğildir. Aşağıdaki satırlar bu izahların ışığında 
ibretle okunmalıdır:

«Şiddete dayanan devrim olmaksızın, burju
va devlet yerine (mevcut devlet yerine) prole
ter devleti (komünist devlet) geçirmek imkân
sızdır. Proleter devletin kurulması ise bütün 
devletin yok olmasıyla mümkündür» Lenin, 
Devlet ve İhtilâl Shf. 32.

«Proletaryanın iktidarı ele alması demek, 
burjuva iktidarının zorla atılması, kapitalist dev
let cihazının tahribi ve bunun proletarya ihtilâ
linin yeni organlarıyla yerine konması demek
tir.» Sovyet Rusya Çin’de Shf. 301.

Soygunları teşvik eden, silâhlı tecavüzlere 
cevaz veren ve bunların nasıl icra edildiğini 
anlatan komünist doğmaları ise şöyledir:

«Bizi ilgilendiren şey silâhlı mücadeledir. 
Bu mücadele fertler ve küçük gruplar tarafın
dan yönetilir. Silâhlı mücadele birbirinden fark
lı iki amaç güder. Birincisi, bu çarpılma bazı 
kimseleri ordudaki ve polisteki şefleri, astlan öl
dürme amacındadır. Müsadere edilen paraların 
bir parçası parti hâzinesine alınır, bir parçası 
bir ayaklanma hazırlama ve silâhlandırma özel 
amacı için, bir kısmı da sözünü ettiğimiz müca
delede dövüşen kişilerin geçimi için hazırlanır, 
proleterya Gazete«i, 13 Ekim 1906, Nüsha 5.

. Bir kültür kafada yük olsun diye öğrenil
mez. 20’nci Yüzyılda herşeyin pratik gayelerle ve 
menfaatçi düşüncelerle değerlendirildiği bir or
tamda elbette ki yukarıdaki ifadeler de pratik 
bir gaye için, yani münderacatıyla amel etmek 
İçin öğrenilebilir. İşte alınması icap eden birinci 
tedbir, bütün komünist eserlerin toplatılması, 
neşrinin yasaklanması ve Türk — Rus anlaşma

sının ilga edilmesi olmalıdır.
Bu hususta alınacak bir başka tedbir şudur; 

Bugün demokrasinin imkânlarından istifade e- 
den komünizm ve vatan bölücüler devlet haya
tına sızmıştır. Hattâ Parlamentoya kadar girmiş
tir ve bazı köşebaşlarını kapmıştır. Adliyeleri- 
mizde bazı yüksek mahkemelerimizde, üniversite 
kadrosunda, TRT’de ve pekçok devlet müessese- 
sinde bunların hâkimiyeti vardır. Miîiet hayatı-

militana İm m t

vlctor serge...

— Güvenlik Kuvvetlerine «av köpeği» diye hi
tap edildiği klişesini gördüğünüz bu kitapta ay
nen şöyle denmektedir:

«Biz emekçilere üçüncü bir çözüm yolu öne
riyoruz: Cinayet aletini ele almak ve onu yapan
lara karşı kullanmak. Rus bolşevikleri bu yüz
den, daha 1915 den itibaren «emperyalist savaş
ları iç savaşa dönüştürmek gerek» diyorlardı.

Makinalı tüfek için söylediklerimizin hepsi
ni devlete ve onun baskı araçları hapishanelere, 
mahkemelere, polise ve güvenlik teşkilâtlarına 
uygulamak mümkündür. Devrimci silahların se
çiminden sorumlu değildir.» Shf. 90.

Yukarıdaki ifadelerin tatbikatı 16 Haziran 
olaylan ve ODTÜ hadiseleridir. Bu kitap halen 
piyasada satılmaktadır. Havretî.

Yunus Emre’yi Anmak 
Kimlere Kaldı?

na kasteden bu hainler, bulundukları mevkiler
den uzaklaştırılmalı ve bunların memur olma 
hakkı ellerinden alınmalıdır. Bu meselede her 
müessesenin her icraatı ayrı ayrı elden geçiri
lebilir, şahısların ideolojik durumları kontrol edi
lebilir.

Bölücülüğü teşvik eden, komünizmi propa
ganda eden Cumhuriyet, Akşam, Ant, Devrim, 
Aydınlık gibi gazeteler tamamen kapatılmalı, 
kuruldukları gazete köşelerinden millete hakaret 
yağdıran ve Türk Adliyesinin mahkûm ettiği ko
münistlerin yazı yazma, dernek kurma ve siya
sî faaliyetlere iştirak hakkı ellerinden alınmalı
dır.

TRT’ye millî bir hüviyet verilmeli ve mil
let lehine taraflılığı temin edilmelidir. TRT bah- 
solunan tehlikeler istikametinde yayınlar yapma
lı, programlar hazırlamalı ve milleti bu yönüyle 
yetiştirmelidir.

Devlet ve belediye tiyatroları, hattâ özel ti 
yatrolar, sinemalar birkaç kişiye kitap eden va
sıta olmaktan çıkmalı, milleti şuurlandıracak, 
kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek tarzda mil
lî eserler temsil etmeli ve devlet bunu vazife 
bilmelidir.

Devlet, millî bütünlüğümüzü korumak, 
komünizmin vahşetini anlatmak için kon
feranslar verdirmeli, haftalar tertip etmeli, halk 
eğitim merkezleriyle millet eğitilmelidir. Bu hu
susta dökümanter filmler ve resim sergileri gös
termelidir.

141 ve 142’nci maddeler göstermelik hüküm
ler olmaktan çıkmalı ve uygulanır vaziyete geti
rilmelidir. Hâkimlerin bu hususta yetişmeleri 
temin edilmelidir. Ve icabında ihtisas mahke
meleri kurulmalıdır. Komünist profesörlerin bi
lirkişilik haklan ellerinden alınmalıdır.

Milleti ayakta, tutmanın yolunu millî kültü
rü ihyâ etmek olduğu iyice bilinmeli ve devlet 
bunu mutlak gerçekleştirmelidir.

Türkiye’de açıktan açığa Moskova’nın ve Pe- 
kin’in özlemini duyan, onların memleketimiz ü- 
zerinde hâkimiyet kurması için faaliyet gösteren 
TİP, TÖS, DEV — GENÇ, DOĞU KÜLTÜR 
OCAKLARI, TÜRK HUKUK KURUMU, ÜNAS 
gibi bütün maskeli teşkilâtlar kapatılmalıdır.

Yukanda misal kabilinden sıraladığımız as
garî tedbirler alınmadıkça anarşinin kaynağı ku
rutulamaz. Kurutulduğu ve kökü kazındığı zan- 
nedilse bile, yine bir müddet sonra tekrar hort
lar. Geçmiş tecrübeler bize ders olmalıdır.

Tarihi, tekerrür diye tarif ederler, ibret alı
nırsa hiç de tekerrür etmez. Gerisini mesuller
den bekliyoruz.

Millet olarak manevî yapımızın teşek
külünde ön ayak olan büyük halk kahra
manları vardır. Onlar halkın hafızasında 
silinmez şekilde iz bırakmışlardır. Bu kah
ramanlar hafızalarımızda ve şuurumuzda 
zindeliğini ne kadar muhafaza ederse, fert 
ve cemiyet olarak değerlerimize o derece 
sahibiz demektir.

Milletçe sevilen, her yıl yadedüen bir' 
büyük şair ve müslüman da Yunus Emre’ 
dir. Yunus Emre için UNESCO’ya bağlı 125 
ülkede anma törenleri tertip edileceği ga
zetelere intikâl eden haberler arasındadır. 
Yunus’un 125 ülkede amlması elbette se
vinilecek bir haberdir. Türk büyüklerinin 
İslâm dünyası için bile yabancı olduğu yir
minci asırda Yunus Emre’nin 125 dünya 
ülkesinde tanıtılması bizim hesabımıza bir 
utanç vesilesidir. Çünkü kendi büyükleri
mize sahip çıkmadıf«mız, onları tarihin sis 
li sayfalarına gömdüğümüz, onlan genç 
nesillere örnek insan olarak takdim etme
diğimizden elbette yarın mesul tutulacağız.

Yalnız memleketimizde yıllardan beri 
bazı kötü niyetli şahısların ve grupların 
Yunus Emre’yi kendi inhisarlarına alma

gayretinin seöebı ağır ağır ortaya çıkma
ya başladı. Onlara göre Yunus Emre şiî-ba- 
tınî karması bir şairden öte bir şey değil
dir. Şiirlerinde bu sapık düşünceyi propa- 
panda eden Nesîmî ve Niyazi Mısrî gibi 
bozguncu şairlerle aynı kefeye konan Yu
nus bu tasniflerden elbette memnun de
ğildir. Ve o gerçeğin şaşmaz ölçüsünden 
geçirildiğinde anlaşılacaktır ki, sünnî bir 
İslâm büyüğüdür. Halk tarafından sevilen, 
kendilerine rağbet gösterilen her büyüğü 
bektâşî gösterme gayreti yeni bir taktik 
olmayıp tâ Osmanlı İmparatorluğu zama
nından kalma bir fesatçılık örneğidir. Yu
nus Emre’yi yer yer anlatan Bektaşî Me- 
nakıpnameleri onu ileri bir şiî ve bektaşî 
olarak takdime yeltenmişlerdir. Yunus 
bektaşî veya alevî gösterilince Yunus’a iti
bar eden, onun fikir ve hareketlerine hür
met duyanlar da, onun bu yüksek liyaka
tinin bektaşilikten geldiği kanaatine yük
seleceklerdir. Bu şeni oyundan asırlarca 
istifade edilmiştir.

Ama milletin temiz hafızasında Yunus 
Emre ne şiîdir. ne de batmîdir.' O, millet 
çe sevilen, her toplantıda şiirler^ ve İlâhî

leri okunan, tertemiz, riyasız yakarışları
na iştirak edilip ağlanan bir sünnî İslâm 
büyüğüdür. Aşağıdaki beyitler onun han
gi fikre hizmet ettiğinin açık ifadesidir. 

Müslümanım diyen kişi şartı nedir bilse 
gerek
Tanrının buyruğun dutup beş vakit na
maz kılsa gerek

(Devamı 13’te)

NE SÖYLERLER
NE BİR HABER VERİRLER

Yalancı dünyaya konup göçenler 
Ne söylerler ne bir haber verirler 
Üzerinde türlü otlar bitenler 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 
Kimisinin üstünde biter otlar 
Kiminin başında sıra serviler 
Kimi masum kimi güzel yiğitler 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 
Toprağa garkolmuş nazik tenleri 
Söylemeden kalmış datlu dilleri 
Gelin duadan unutman bunlan 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 
Yunus der ki, gör takdirin işleri 
Dökülmüştür kirpikleri, kaşları 
Başlan ucunda heee taşlan 
Ne söylerler ne bir haber verirler.

Yunus EMRE
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Köy Enstitüsü Mezonu 
Biı Öğretmen Anlatıyor

mm

O r h a n  G a z i  İ l k o k u l u  Ö ğ r e t m e n i

MEHME'M âSy

MUSTUK’la M \

Röportaj
Köy Enstitüleri, milletimizi yok- 

etmek, millet evlâtlarını millî ideal- 
erden ayırmak ve yabancı kültür
lerin tutsağı yapmak için kurulmuş 
bir tuzaktı...

Asırlık düşmanlarımızın içimizde 
deki ajanlar vasıtasıyla kurduğu 
sayısız tuzaklarda® sadece birisi...

Binlerce masum ve mazlum millet 
evlâdı bu tuzakların kurbanı oldu. 
Şeflik devrinin diktatörleri, körpe 
yavrulan zorla ailelerinin elinden 
alıp, sürüler gibi bu okullara doldur 
muşlar ve sistemli bir beyin yıkama 
ameliyesinden sonra kendilerine 
kul-köle yapmışlardı.

Köy Enstitüsü mezunlan arasında 
millet ideolojisinden ayrılmamış 
kimseleri görmek pek az mümkün..

îşte biz bunlardan bir tanesini bul 
duk. Köy Enstitülerinde işlenen ci
nayetleri, bizzat yaşayan birisinden 
dinledik. Kendisiyle konuştuğumuz 
kimse, Düziçi (Adana) ve İvriz (K. 
Ereğlisi) Köy enstitülerinde, kızıl 
komünistlerin korkunç telkinlerine 
karşı kendisini koruyabilen, emekli
liğine üç sene gibi kısa bir zaman 
kalmış olmasına rağmen milletin 
kurtuluş mücadelesine gönül veren 
Mehmet Muştuk isimli bir öğret
men...

Mehmet Mustuk’u okulda bulama
yınca evinden aradık. Ve evinde o- 
nu Y.M. MÜCADELE mecmuasının 
«köy enstitüleri» ile ilgili yazısını 
okur halde bulduk. Bizi gayet iyi 
karşılayan Mehmet beyle kısa bir 
sohbetten sonra esas mevzuya geç
tik ve sorularımızı sıralamaya başla
dık. Biz sorulan sormaya başlama
dan önce O:

— Köy Enstitüsünden mezun bir 
öğretmen olarak benim de bu mev
zuda söyleyeceklerim vardı. Bana bu 
imkânı verdiniz. Allah sizden razı 
olsun, dedi, teşekkür ettik ve ilk 
soruyu sorduk:

— Mehmet bey, Köy Enstitüsünde 
hangi yıllar bulundunuz?

— Kuruluşunun (1940) üçüncü yi 
lında Düziçi Köy Enstitüsüne kay
doldum. Dördüncü sınıfa kadar bu
rada bulundum. Geriye kalan sınıf
ları da tvriz’de okudum. Ve okulu 
Ivriz’de bitirdim.

— Köy Enstitüsüne ne gibi şeyler 
düşünerek girdiniz? Ve daha sonra 
düşündüklerinizi orada bulabildiniz 
mi?

Bu sualimiz karşısında Mehmet 
beyin gözleri bir noktaya takıldı. 
Alnı kırıştı. Bir müddet öylece dü
şündü. Galiba geçmişteki hatıralan 
zihninde canlanmıştı. Bize döndü ve 
cevap verdi:

— Ne yazık ki, bu okula büyük li
mitlerle girdiğim halde aradığımı as 
la bulamadım. Bilakis tersini gör« 
düm. Milletime hizmet aşkıyla gir* 
diğim okul, meğerki millete ihanet- 
le doluymuş.

— Bunlardan en çok dikkatinizi çe 
ken birisini anlatır mısınız?

— Enstitüye ilk gittiğim yıllama 
idi Bir İstiklâl Marşı merasiminden 
sonra, okul müdürü Lütfi Dağlar 
şöyle bir konuşma yaptı: «Çocuklar, 
bugünlerde kulağıma bazı haberler 
geliyor. Aranızda sevişme işi oluyor 
muş (Enstitüde kız öğrenciler de 
vaıdi) Bunlar aranızda devam et
sin. Mezun olduktan sonra bize ha
ber verin. Biz sizi evlendiririz» de
mişti. Beynimden vurulmuş gibi sar 
sildim. Bu şehitler diyarında neler 
cereyan ediyormuş da, haberimiz ol 
muyormuş. Müdürün sözleri bendeki 
huzursuzluğun başlangıcı oldu. Önü
me gelene çatıyor, münakaşa ediyor 
dum. Fakat uşak ruhlu oku] idareci 
lerinin ve öğretmenlerinin ahlâksız
lığı teşvik etmeleri karşısında benim 
çıkışlarım boğulmaya mahkum olu
yordu.

— Peki Mehmet bey, okulda yapı
lan bu iğrenç faaliyetlere mani ol
mak isteyen idareci veya öğretmen 
hiç mi yoktu?

— Ne gezer... İdarecilerin tama
mı ahlâksızlığı teşvik ettikleri gibi 
bizzat kendileri de yapıyorlardı. Öğ
retmenlerden ise bir yahut en çok 
iki tanesi karşı çıkıyor, fakat hiç te
sirli olamıyorlardı.

— İdarecilerin ve öğretmenlerin 
bu tutumlarını misallendirir misi
niz?

Mehmet Muştuk başını kaldırdı. 
Düşünmeye başladı. Zihninden ge
çen sayısız hatıralardan birini seç
miş olacak herhaldeki konuşmaya 
başladı:

— Kankoca iki öğretmenimiz var
dı. C. ve R. (İsimleri bizde mahfuz, 
gerekirse açıklayacağız). Her ikisi 
de talebelere devamlı telkin yapar
lardı. R.T. kısa bir etekle, çorapsız 
olarak yatakhaneleri dolaşırdı. Aynı 
kıyafetle ranzalarda tam erkek tale 
belerin karşısında edepsizce oturur.

talebelere takılır ve lâf atardı. C.T. 
kansı ile bütün talebelerin gözü ö- 
nünde sevişirdi. Bunu bizzat gözle 
rimle gördüm. Bu, talebelere sîzler 
de aynısını yapmakta serbestsiniz de 
mekten başka bir şey değildi.

— Bu hadiseler hiç idareye ak
setmedi değil mi Mehmet bey?

— Tabi... Tabi... Hiç hırsız, hır
sızı muhakeme eder mi? Okul ida
resi de aynı durumda idi. İdareye 
zorla intikâl ettirilen bazı hadiseler 
ise çok kolay yollarla geçiştiriliyor
du. Meselâ vatanperver bir öğretme 
nimiz, bir gün kız ve erkek iki ta
lebeyi yatakhanede suçüstü yakala
dı ve idareye verdi. Ama idare evir 
di çevirdi, en sonunda her iki tale
beyi de okuldan mezun etti. Yine 
müdür Lütfi Dağlar zamanında idL 
Aynı öğretmenimiz İki kişiyi dahi 
yakaladı ve idareye verdi. Bu defa 
idare ceza bile vermek lüzumunu 
duymadı. Daha neler, neler... Bir 
defa aynı tuvaletlere girilebiliyordu. 
Sınıflarda aynı sıralarda oturuluyor 
du. Yemekhane de aynı durumda I* 
di. Ormana hep beraber gidilirdi. 
Talebeler serbest bırakılırdı. Yalnız 
başına kalan talebeler ağaçlar ara» 
smda, kızlı erkekli kaybolur gider
lerdi öyle şeyler gördüm ki, bun- 
lan anlatmaya haya duygularım mü
saade etmez. En hafifinden, birbiri
ne avret mahallerini göstermekten 
çekinmeyen talebeler vardı.

Mehmet bey başım önüne eğdi. 
Yüzü kızarmıştı.

— Bildiğiniz gibi bu okullan mil
letçe ne olduklan pek iyi bilinen 
H. Ali Yücel ve t. Hakkı Tonguç aç 
mışlardı. Okulun kuruculan olarak 
bunlar hiç sizin okula da geldiler 
mi?

sa olsun, her gelişlerinde kaldıklan 
bütün günler müddetçe şereflerine 
içki sofraları hazırlanırdı. İşın en a- 
cı tarafı bu herifler kafa çekerler
ken bunlara okulun en güzel kızla* 
n  hizmet ederdi Gerek HA. Yücel, 
gerek L H. Tonguç ve gerekse di
ğerlerinin her gelişlerinde bu güzel 
kız talebelerle yattıklan yaygın bir 
kanaat olarak okulda söylenir durur 
du. Ah! O hainler ah!.

Mehmet bey hiddetlenmişti Titri
yordu. Devam etti:

— Talebelere içki içmeyi bile mec 
bur kıldılar. Ama hamdolsun ki Al
lah bana nasip etmedi

— Sizi oldukça meşgul ettik Meh
met bey. İsterseniz biz müsaade is...

__ Yok. Yok. Öyle bir şey aklını
za gelmesin. İnanınız ki, hatırladık 
ça gayri milli sisteme karşı olan ki
nim kat kat artıyor. Buyrun devam 
edelim.

— Peki öyleyse, Mehmet bey. öğ
retmenleriniz sınıflarda komünizmi 
açıktan açığa mı propaganda eder
lerdi? Yoksa başka usuller mi uygu
larlardı?

— Bu mevzuda öğretmenler çok 
kurnazca ve şuurlu davranırlardı. Öğ 
retmenlerin ve idarecilerin ilk plân 
da yapmak istedikleri şey, talebele
ri inanç ve ideallerinden sıyırmak o* 
luyordu. Pervasızca -hâşâ- Allah in
kâr edilir, namazla, oruçla, cami ile 
alay edilirdi Bu telkinlere idarece 
meşru ve aleni hale getirilen ahlâk
sızlık da eklenince talebeler tama
men dejenere oluyordu, öğretmen
ler bundan sonra talebelen bir se
çime tabi tutarlardı. En çok bozula
nı, en ahlâksız ve bunun yanında en 
zeki olanlan seçer ve husus! yerle
re götürürler, orada eğitime tabi tu
tar ve kızıl bir komünist olarak ye
tiştirirlerdi

— Şunu da öğrenmek istiyoruz 
Mehmet bey... Düziçi Köy Enstitü
sünde şerefli bayrağımız indirilerek 
yerine orak çekiçü Moskof bayrağı 
asılnuj İndirilen Türk Bayrağı ise 
daha sonra çalılıklar arasında yırtıl
mış ve üzerine insan pisliği sürül
müş bir vaziyette bulunmuştu gali
ba. Ne dersiniz?

— Evet, bütün bu dedikleriniz ol
du. Bu hadise herkesçe biliniyor. 
Ben ise bu mevzuda şunu söyliye- 
yim: Okullarda öğretmenlerden baş 
ka bu de ustalar vardı. Bunların ta
mamı yetiştirilmiş komünistlerdi 
Bizzat tarih öğretmeninden işittim. 
Bu ustalardan bir, yahut bir kaçı 
hususen Rusya’dan gelmişler. Bay
rak asma işi, ya bu ustalar, yahut 
bumann yetiştirdiği komünist tale
beler veyahut da bazı öğretmenler 
tarafından yapılmıştır.

— Son olarak Mehmet bey mille
timizin durumu ve Türkiye’de de
vam eden mücadele hakkındaki ka
naatinizi öğrenebilir miyiz?

— Allaha hamdolsun çok ümitli ve 
heyecanlıyım. Şu an milletimiz tari
hi bir karar vermiştir. Yapılan bü
tün tecavüz ve taarruzlara rağmen, 
ölmemiş bilâkis, şerefle yaşama yo
lunu seçmiştir. İnanıyorum ki mil
letimiz kurtulacaktır inşaallah...

Mehmet Muştuk beye tekrar te
şekkür ettik? Müsaade isteyerek o» 
nu mecmuasıyla başbaşa bıraktık. Ve 
ayrıldık...

— Hem de pek çok defa, ya ken
dileri gelir ya da kendileri gibi a- 
damlar gönderirlerdi Hangileri olur

— Köy Enstitülerinde envayı türlü ihanetin baştertipçiM Orak-ÇektçÜ 
paçavra asma hadisesinin baş mesulü İsmail Hakkı Tonguç görülüyor.
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TÖS’ÜM KURULUSU
iı>.*; İsrail SuDite il’da)

Bvet, Fakıı Baykurt doğru söylüyor. Şimdi
ye kadar bizim milletimiz daima millet düşman
larına karşı savaşmıştır. Komünizm hayranlan 
ve biralık ajanları barınamamıştır. Fakat bugün 
Masonların koltuğunda şımaran uşaklar, mille
tin evlâtlarına karşı savaşıyor. Ve milletin kür
sülerinde bunlara alkış tutuluyor. Evet, cibilli
yeti bizce mâlûm fikir fakiri, senin söylediğin 
savaş şekilleri ve ahlâksızlık nümuneleri Mos
kova’da, Çin’de, Küba’da, Bulgaristan’da yani 
komünist ülkelerde yapılan hareketlerdir. Bu 
milletten olanlar, milletin ızdırabmı paylaşırlar, 
onun evlâtlanna kurşun sıkmaz.

Hasanoglan Köy Enstitüsünde idareciler, öğ
retmeninden öğrencisine kadar, kadın * erkek 
herkesin, mevcut hamamda beraberce çırılçıplak 
yıkanma âdetini ihdas ettiler. Buna riayet etme
yenler ise cezalandırıldı. Bu hareketleri mille 
timiz, tarih boyunca nefretle anacaktır. Bunlan 
yapanlan da kat’iyyen affetmeyecektir.

Köy Enstitülerinde yapılan komünist faali' 
yetleri gizleyebilmek için TÖS’cüler ne diyor: 
«Nitekim 25 yıl önce binlerce köylü kızı Köy 
Enstitülerine alınmış, oralarda okutulup öğret
men olarak yetiştirilmiştir.» (10) Halbuki köy 
Enstitülerinde öğretmenden ziyade daha başka 
meslek sahipleri yetiştirilmeye gayret gösteril
miştir Kızlara içki meclislerinde şakilik yaptı
rılmış komünist dünya cenneti (!) özlemi ile 
hayvan haralarını andırır biçimde, insan harala
rı kurulmak istenmiştir. Birkaç misal verelim.

Hasanoğlan Köy Enstitüsünde yapılan bir 
tahkikatta ele geçirilen bazı vesikalarda şöyle 
yazıyor. Bunlar enstitü hocalarının kalemleriyle 
yazılmıştır.

«Komünist rejim insanı her yönden tatmin 
edicidir. Meselâ şurada yüksek kısımda 28 genç 
kız var. Bunlann hepsi çocuk yapacak çağa gel
mişlerdir. Öyle ise bunlann kısır durması, ço
cuk yapmaması memlekete zarardır. Bir de nü
fusun artması için tedbirler alıyoruz diyorlar. 
Ve fazla çocuk yapan ana ve babalara ikramiye
ler veriyoruz diyorlar. Eğer şu rejimimiz düzgün 
olsa« komünizmi kabul etsek, buradaki bu kadar 
genç erkek de boş yere harcanmaz. Ortaokul se
viyesini aşan, lise, öğretmen okulu ve üniversi
telerdeki bir sürü genç kız da havai yere israf 
olup gitmez. Hükümet bir tertibat alsa olmaz 
mı?» Tahsil hayatında hapsedilen enerjiler, kafa
lardaki gibi tenasül cihazlanndakiler de faaliye
te geçse, bu da bir nizam dahilinde olsa, kızlar 
için bu bir yüz kızartıcı mesele değil, iftihar 
duygusu olsa... doğacak çocuklan ana ve baba* 
lar kaygu duymadan hükümet doğum evlerinde 
toplasa, ana olacak kız yalnız 9 aylık zahmetten 
başka birşey için tasa çekmese, alimallah birkaç 
seneye kalmaz bütün boş topraklar hep işlemeye 
başlar. Memleket de nüfus azlığından duyduğu 
eksikliği gidermiş olur. Amma bu kafalann ye
rine bizler kaim olmadıkça bu işler hallolmaz. 
Çünkü başta medrese ve imam — hatip kafalan 
iş görüyor.» (11)

İşte bu fikirler ve konuşmalar, Fakir Bay- 
kurt’un kızlanmızı öğretmen yaptılar dediği mü* 
esseselerde cereyan ediyor. Belki sizin kızlan- 
nız ve kanlarınız bu okullara gidebilir. Ve ora
larda öğretmen olabilir. Ama bu millet kızlan- 
nı ve kanlarını umumhanelerden çıkarmadı Bu 
milletin evlâtlan zaniye çocuğu değildir. Hay-

bu .ievcuttur. Ama hayvanlan geride hb
r&kacak kadar adileşen bu küstahlar bakın da
ha neler söylüyor: «Aile kutsiyeti bir saçmadan 
başka birşey değildir. Senin kann, benim kanm 
diye tabiat birşey ayırt etmemiştir. Bu, insan 
egoizmasınm ortaya çıkardığı birşeydir. Bunlan 
ortadan kaldıracak eleman biziz.» (12)

Yine Hasanoğlan Köy Enstitüsünde öğret
menlik yapmış olan bir komünist, bakın yüzü 
dahi kızarmadan nasıl konuşuyor: «Arkadaş, ben 
evliyim, kanm var. Ben ona izin vermişimdir* 
Kendim burada rahat durmayıp kendimi tatmin 
ediyorum. O niçin beni beklesin? Kendini tat
min ettirmek içiş köyünden herhangi bir deli
kanlıyı gösii tuttuğunda hiç çekinmeden tatmin 
etmesini temin etmifimdir.» (13)

Daha ziyade kan - koca olarak köy enstitü
lerinde öğretmenlik yapmış olan haysiyetsizler, 
hep bu fikirlerin tatbikatını pratik eğitim ola
rak uygulamışlardır. Kanlarını erkek talebelerin 
yatak odalanna gönderip, kendileri kızların oda- 
lanna giren namus düşmandan, derslerde hep bu 
mevzulan konu edinmişlerdir. Bunun adına da 
«Halka dönük eğitim diyorlar. «Devrim için 
eğitim» diyorlar. TÖS bunu şöyle belirtiyor : 
«Asıl önemli yanı Enstitülerin devrimci yanıdır. 
Bu gerçeğin bazı çevrelerce iyi bilinmediği, yan
lış değerlendirildiği gözden kaçmamaktadır. Biz 
burada Köy Enstitülerinin devrimci niteliği ti
lerinde durmayı devrimci eylem için gerekli 
görmekteyiz.» (14)

Köy Enstitüleri zamanındaki yazılara ve ko
münistlerin konuşmalarına bakılırsa, bugünkü 
yavrularından daha cesaretli oldukları anlaşılı
yor. Bari açıktan açığa komünizm ismiyle pro 
paganda ediyorlar. Fakat bugünkü hainler illa 
da bir kılıfa sokmayı faydalı görüyorlar. Bu, 
bunlann korkaklığının yanında emirlere itaat
kâr, sadık köpek olduklarını ortaya koyuyor. 
Çünkü her komünist partileri kongrelerinde es
ki tecrübelere dayanılarak, yeni taktikler bulu
yorlar. Bizimkiler de aidıklan emirleri aynen 
tatbik etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Ben 
komünistim demiyor da sosyalistim diyor. Bütün 
dünya komünist olacaktır demiyor da, bütün 
dünya sosyalist olacaktır diyor. Köy Enstitüle
rinde aynen şöyle deniyordu : «Madem ki biz in- 
sanlann daima İlerlediğine kaniiz, binaenaleyh 
insanlar ilerledikçe kötü itiyatlan atacak, iyileri 
benimsemeye çalışacaktır. Öyle ise en son da; 
Vatan ve sınır kavgalannın atılarak aile ve mül
kiyet diye birşeyin tanınmadığı bütün insanlann 
eşit olarak yaşamaya çalıştıktan bir merkezdir. 
Ve insanlan bu ideale kavuşturacak yegâne re
jim de komünizmdir.» (15)

Bu ifadeye kendi akimca ilmi (!) bir hüvi
yet vererek Fakir Baykurt aynen şöyle diyor: 
«Dünyada bir mevshn değişikliğinin tam eşiğin
de bulunmaktayız. Dünya bugünkü üretim biçi
minden, daha ileri bir üretim biçimine geçecek
tir. Köleciliğe kıyasla derebeylik* derebeyliğe kı
yasla kapitalizm, kapitalizme kıyasla sosyalizm 
birer iler! üretim biçimidirler. Eskiyen, dönemi
ni dolduran gider, yenisi gelir. Bütün bilimlerin 
anası olan tarihin kuralı budur. Bağımsızlıkçı, 
demokratik ve uyandırılmış halkın özgür kara- 
nna dayanan sosyalizme açık olan anayasamıza 
kızanlar; «Türkiye sosyalist olacaktır» denildiği 
zaman cin ifrit kesilenler, boş yere çırpınmak
tadırlar. Onlann dediği değil, tarihin dediği Ma-

valisi olacaktır.» (16)
Hani bir söz vardır: «Aç tavuk rüyasında 

dan görür» derler. Bizim Fakir Baykurt’un ve 
onun üstadlannın hayali de bunun gibidir. De
deleri Yahudi Kari Marx’m tarif ettiği diyelek* 
tik materyalizm ve tarihî materyalizmi bir sa
kız gibi çiğneyip duruyorlar. Birer zan ve safsa 
tadan ibaret olan hu düşünceler şimdiye kadar 
kaç kişiye kendisini kabul ettirmiş ve şimdide* 
sonra da kabul ettirecek? Ama dünyadaki bü 
tün insanlar normal düşünceye sahip değildir 
Bunlar arasında pekçok akıl hastası vardır. Bun
lann Fakir Baykurt yanında yer alması ve ko
münizm hayali ile yaşaması gayet normaldir, iş
te bunun için bütün TÖS’cüleri suçlamak hatâ
dır. Başta belirttiğimiz gibi TÖS azalannın bü
yük ekseriyeti bir teşkilâta kayıtlı olmak heve
siyle TÖS’e kayıtlıdırlar. Ki bunlar TÖS’ün ge
leceğinin sağlam ellere geçmesi İçin bir fırsat
tır. öğretmenlerimizden beklenen en doğru ha
reket budur.
10) Devrimci öğretmenlerin Savaşı. 1969. Sahi 

fe: 100
11) Neden Köy Enstitüleri Değil. Yücel Hacal 

oğlu. 1962. «Köy Enstitüleri ve Komünizm 
Konusunda da Vesikalar Konuşuyor» başlık
lı, Ali Uygur imzalı bölüm. Sahife: 34 - 35

12) Neden Köy Enstitüleri Değil Sahife: 36
13) Neden Köy Enstitüleri Değil. Sahife: 35
14) Devrimci Öğretmenlerin Savaşı. 1969. Sahi 

fe: 135
15) Neden Köy Enstitüleri Değil. Yücel Hacal- 

oğlu. 1962 «Köy Enstitüleri ve Komünizm 
Konusunda da Vesikalar Konuşuyor» başlık 
lı, Ali Uygur imzalı bölüm. Sahife * 33

16) TÖS 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Açış 
Konuşması (Fakir Baykurt) 7 Temmuz 1969

Devamı Var

Yunus Emre
Baştarafı 11 de

Her kim müsltiman olmadı, beş vakit 
namaz kılmadı

Bilin miislttman olmaya« ol tamuya 
(cehenneme) girse gerek

Şimdi bir gönli açık sünni müslüman 
hani?
Bu ifadeler Yunus Emre’nin açık şekil

de sünnî bir Türk şairi olduğunu gösteri
yor. Fakat bektaşî menakıbnameleri onun 
şiirleri arasına olmadık saçma fikirler 
taşıyan mısra ve beyitler sokup, onun şi
ir ve İlâhilerinin saf ehl-i sünnet inancı
na leke sürmek istemiştir. Ayrıca Türki’ 
ye’de tekke edebiyatı çevresinde toplan
mış şair bulunduğundan her Yunus mah- 
lâslı şairin şiiri Yunus Emre’ye maledil- 
miştir. Bunlann içinde şiî Yunuslar bile 
tesbit edildiğine göre bu karışmış şiirle
rin son derece büyük bir dikkatle tasni
fi icabeder.

Neşredilmiş olan Yunus Emre divan
ları bu noktaya dikkat etmeyip Divan şi
şirmeyi başan diye telkine yeltenmişlerdir.

Şimdi işi neticeye bağlarken, Yunus i- 
çin UNESKO’ya bağlı ülkelerde tertiple
nen anma törenlerinden de endişe etmek 
icabedecektir. Çünkü Yunus Emre’yi ede
biyat kitaplarımızda bile vanlış tanıtan
lar elbette onu bütün dünyaya gerçek

vanlann bite dişileriyle olan münasebetlerinde çaktır. Yalnız Türkiye değil, bütün dünya sos* yüzüyle çıkarmazlar.
................................................................................................................................................... .

CENTO
(Baştarafı Sahife 7'de) 

ve diğer anti-komünist paktlarla dur 
durulamamaktadır.

Lenin, Asya kıtası üzerindeki gö
rüş ve direktiflerim «Batılı devlet
lerin Asya’daki hudutsuz insan gü
cü deposu ve tabii kaynaklan komü

nist hakimiyetine alınmalıdır.» tar
zında prensipleştirir. îşte bu pren- 
sibe bağlı kalındığından dolayıdır ki, 
komünizm Pakistan’da, Pekin’de, Or 
tadoğu’da ve Kıbrıs’ta kısa zamanda 
netice alabilmiştir. Şüphesiz Ameri
ka ve İngiltere’ye hakim beynelmi
lel yahudiliğin gerek Asya ve gerek 
se Afrika’da ekonomik yönden çok 
çıkarları vardır Yakın tarih, bu iki 
ülke politikasının yahudiliğin kendi 
menfaatleri istikametinde kullanma 
sı neticesi demirperde harekâtı kaı

şısmda gerilediğini, komünizmin dip 
lomatik taarruzları karşısında tutu
namadığını gösteriyor.

İstikbaldeki bir Türk • Yunan har 
binden en kârlı çıkacak ülke, Sov- 
yetler Birliği olacaktır. Bu yüzden 
CENTO’nun Yunan hükümetine ve 
Makarios’a baskı yapması temenni 
edilir. Herhalde Kıbrıs’ta vukubula 
cak katliamlara Türkiye’nin müda
halesi, 1965 teki kadar cılız olmaya
caktır.

Bir III. Dünya harbinin kıvılcım

saçtığı Ortadoğu hakkında CENTO 
hangi yönde karar alacaktır? Bilmi
yoruz. Ancak Mısır ve Golde Meir*e 
anlaşmaları İçin baskı yapılacağı dü 
şünülebilir.

Toplantı esnasında İngiliz Dışişle
ri Bakanı Dougles Home’un Yahya 
Ham tenkitleri herhalde iyi olmaya
cak. Toplantıya iştirak eden Pakis
tan delegesini rencide edecektir. Ve 
en Önemlisi toplantının sinirli bir 
atmosfer içinde geçmesi, diğer me
selelere el atılmasını önleyecektir.

A
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[KAĞITTAN KAPLAN» YALANI
Amerika'nın büyük dergile

rinden biri olan «Life» son
sayısında Başkan Nixon ile
Mao arasında yakın bir gele
cekte önemli bir görüşmenin 
yapılacağını haber vermiştir.

Life'e bu konuyla ilgili bir 
yazı yazan Mao’nun yakın dos
tu ve Amerikalı bir gazeteci 
olan Edgar Snow şöyle de
mektedir: «Nixon’u Pekin’de 
görmek isteyen Mao, Çin ile 
ABD arasında meseleler ancak 
Nixon ile halledilebilir demiş
tir. Bu münasebetler, efkârı u- 
mumiyeye aksetmemekle bera 
ber yıllardan beri devam et
mekteydi. Mesela geçen yıl Be 
yaz Saray, Amerika’nın Asya 
siyaseti hakkmdaki düşüncele
rini Çin’e iletmiştir.»

Öte yandan aynı dergide ya
san Hugh Sidey şöyle demek-

tedir: «Başkan Nixon*un ölme
den önceki en büyük arzusu 
Çin’i ziyaret edip Mao ile bir 
masaya oturabilmektir.» Bütün 
bunlardan başka Amerika Baş
kam Nixon’un talimatı üzeri
ne kurulan 50 üyeli hususî bir 
komisyon, Çin Halk Cumhuri
yetinin Birleşmiş Milletlere ka 
bul edilmesini İsrarla teklif et 
miştir.

Amerikalı diplomat yahudi 
Averell Harriman ise kendisiy 
le yapılan bir röportajda, iki 
süper devletin (Çin ve ABD) 
bir arada yaşayabileceklerini 
ileri sürmüştür. Harriman'a gö 
re yakın zamanda Doğu * Batı 
dengesinde Rusya’nın yerini 
Çin alacaktır.

Dünya politikasında bu çok 
önemli taktikler değişirken ba 
zı kimseler Amerika Çin ya

lanlaşmasına! sebeplerini hâ- | 
lâ çözemedikleri için şaşkınlık i 
içindedirler Yerli komünistler | 
ise hayal kırıklığına uğramış- | 
lardır. Zira geçen yıllarda Tür \ 
kiye’deki komünistler, Rusya’ | 
yı ABD ile işbirliği yapmakla | 
suçlarken, Çin de Rusya'ya \ 
şiddetle karşı çıkarak Ameri- | 
ka için «Kâğıttan Kaplan» sö- | 
zünü İsrarla dilinden düşürme = 
miştir. .Ne var ki Çin dün pro i 
testo ettiği davranışları bugün | 
kendisi göstererek anî bir te- | 
nakuza düşmüştür. Bu olaylar- i 
dan sonra yerli komünistlerin | 
de dilleri boğazlarına tıkandı, i 
Amerika Çin yakınlaşmasını çö | 
zecek anahtarı biz verelim: Ka | 
pitalizm de, komünizm de ger f 
çek emperyalizmin (Beynelmi- \ 
lel sion emperyalizminin) deği i 
şik iki yüzüdür.

HİNT OKYANUSUNDA 
RUS HARB GEMİLERİ
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Sosyalizm Ntimeyrî’nin 
Başım Yiyor

Geçen hafta Moskova ya bir 
ziyaret yapan Sudan Devlet 
Başkanı General Cafer En Nu 
meyıi Rusya ile İlişkilerini ar
tırmaya çalışmıştır. Bu yakın 
laşmadan cesaret alan komü
nistler Türkiye'de olduğu gibi 
¿sabotajlara Sudan’da girişmiş 
bulunuyorlar. Numeyrî ise, 
Karmakta yaptığı bir konuşma 
da komünistlerin sabotajlarına 
temas ederek millî kuruluşlara 
komünistlerin sızmalarına kar 
şı uyanık olunmasını istemiş
tir. Yine Cafer En-Numeyrî 
Moskova dönüşünde Sudan’da 
ki komünistlere karşı hüküme
tin aldığı tedbirlerin sürdürü
leceğini söylemiştir. Numeyrî 
komünizm ya da sabotajcılık 
sebebiyle tutuklanan devlet 
memurlarının görevlerine der
hal son verileceğini açıklamış* 
tır.

Numeyrî alacağını söylediği 
tedbirlerle komünizme karşı 
olmada hızlı görülüyor. Mos-

kovayla da temasım kesmeyen 
İslâmî sosyalizm (!) maskesi 
altında materyalist kültürün 
Sudan’da yerleşmesini temin 
eden Numeyrî’nin hızı çabuk 
kesileceğe benziyor. Rusya’nın 
mutemet adamlığını yapmak 
bizzat Rus silahlarıyla darbe 
yapıp iktidara gelmek, sosya- 
lizmin propagandisti durumun 
da bulunmak, sonra da komü
nizmin önüne geçmek hangi 
akim kân iştir. Atı alan Üskü 
dan geçmiştir. Numeyrî ve 
avanesi komünizmin önüne ge 
çemez. Numeyrî Rusya’nın pa 
ralelinde hareket etmenin ce
zasını ağır çekecektir. Pakis
tan’da Mucibur Rahman’ın, I- 
rak’ta komünist Gazi’nin, Su
dan’da Numeyrînin durumun
dan ibret alınmalıdır. Komü
nizme mani olmanın yegâne 
şartı haklı ideolojinin huzur 
dolu sünesine dönmektir. Su
dan’ı da, bütün dünyayı da ay 
m yol, emperyalizmin baskısın 
dan kurtaracaktır

Milletler Komünizme Karsı 
Zorla da Olsa Uyanıyor

Seylan Hükümeti, yönetimi 
ele geçirme gayretinde olan 
komünistlere karşı «çok sert» 
tedbirlerin alındığını ve bütün 
komünistlerin yakın zamanda 
imha edileceğini açıklamıştır. 
Bilindiği gibi ülkedeki komü
nistler, Bandaranaike idaresi
ne karşı isyan ederek gerilla 
eylemlerine girişmişlerdi. Sey 
lan’daki çok sayıda basın or
ganı da ihtilâlci komünistleri 
destekliyordu. Fakat komü
nistlerin en önemli teşkilâtı 
olan Halk Kurtuluş Cephesi
nin yayın organı «Halkın Kur 
tuluşu» isimli gazeteyle birlik 
te sekiz adet yayın organı hü
kümet tarafından kapatılmış
tır.

Öte yandan Başbakan Banda 
ranaike, ülke içinde büyük ka 
rışıklıklara sebep olan Che 
Guevaracı komünistlerin kafi

leler halinde teslim olmaya 
başladıklarını açıklamıştır.

Bundan önce Bandaranaike 
bir radyo konuşmasında ko
münistlere karşı büyük bir as 
kerî saldırıya girişileceğini be 
iirterek komünistlere teslim 
olmalarını duyurmuştu. Asker! 
bölge komutanı da UPİ ajansı 
na verdiği bir demeçte dağlar 
daki bütün gerillanın toptan 
yokedileceğini belirtmiştir.

Böylece beynelmilel komü
nizm Seylan'da büyük bir boz 
guna uğratılacak ve ülkeden 
komünizmin kökü kurutuia- 
caktır. Eğer, Bandaranaike, ön 
ce yaptığı tedbirsizliklere de
vam etmezse ve komünistlere 
yem olacak hareketleri bir ta
rafa bırakırsa. Bu Seylân’ın 
kurtuluşa doğru gitmesine ve- 
sile olur.

Güney Doğu Asya Anlaşması 
Teşkilâtı (SEATO) tarafından 
hazırlanan bir raporda Rusya’
nın Hint Okyanusuna sızmasın
da endişe edilmektedir.

Ötedenberi yaygın bir ata
sözü vardır. «Hint Okyanusu 
dünyanın kilididir. Hint Okya
nusuna hakim olan dünyaya ha
kim olur» Gerek SEATO’nun 
ve gerek Rusya’nın Hint Okya
nusu üzerinde hassasiyetle dur
maları buranın önemini göste
riyor.

SEATO raporunda Rusya’nın 
Hint Okyanusunda hakimiyet 
kurma isteğinin komünist yayıl 

ma politikasına uygun olduğu 
aynı zamanda. K. Çin’in etkisi
ni yok etmek gibi gayeler ta- 
şdığı belirtilmiştir.

Rusya’nın raporda belirtilen 
gayelere ulaşabilmek için sağ
lam hareketlere giriştiğinden 
bahsedilmektedir. Ruslar’ın Kı- 
zıldeniz’in güney kesiminde bu 
lunan Socotra Adası’nda büyük 
tüneller kazmakta oldukları ve 
bu adayı bir nevi «Cebelitarık 
Kalesi» haline getirmek istedik 
lerini daha önceki sayılarımız
da belirtmiştik: Raporda Sü
veyş Kanalının halen kanal ol
ması sebebiyle Rusya’nın böl
gede deniz üsleri veya tesisleri 
elde etmek isteğine de işaret 
edilmiştir. Ayrıca 1970 yılı 
Temmuz ayında, Afganistan ü 
zerinden geçen Rusya'yı Pakis
tan yolu ile Hint Okyanusuna 
bağlayan stratejik bir karayolu 
nun yapımının tamamlandığına 
da temas edilmiştir.

Bütün bunlara karşı SEATO-

nun askeri danışmaları bölge* 
lerindeki komünist faaliyetleri 
ni etkili şekilde karşılamak İ* 
çin SEATO’nun askeri durumu 
nu koruması ve geliştirilmesini 
tavsiye etmektedirler.

Biz du tavsiyelerin nasır altı 
edileceğinden eminiz. Beynel
milel yahudilik adına tertiple 
nen oyunlar şimdiye kadar ni
ce halis niyetleri kül etmiştir. 
Komünizmi durdurmak için fa
aliyet gösterenler komünizmin 
Beynelmilel Yayudiliğin maşa 
sistemi olduğunu unutmamala 
n aynı zamanda masonların k 
rar meclislerine sızmamalarına 
dikkat etmeleri.

Rus Uzmanları Nelerle Uğraşır?
Rusya Dağlı bulunç ugu ide

oloji icabı bütün dünyayı ha
kimiyeti altına almaK ister. 
Rusya’nın yayılma stratejisi, 
zarurî olarak Türkive oen ge
çer. Türkiye jeopolitik strate
jik ve jeoekonomik yönden 
dünyanın en mühim noktasın
dadır.

Rusya Türkiye üzerindeki 
emellerini gerçekleştirmek i- 
çin politik ve psikolojik taar
ruzlarda bulunmaktadır.

1933 yılına kadar rejimi kök 
leştirmek için Türkiye’ye kar
şı güler yüzlü bir politika ta
kip eden Rusya, 1933 den son 
ra Boğazlar üzerinde hak id
dia ederek tehditkâr bir poli
tika ile Türkiye’ye taarruz et
miştir. Ancak şiddetle birşey 
elde edemeyeceğini anlayınca, 
tekrar dostluk maskesini tak
mış ve sırıtarak Türk hârici
yesini tesir altına almaya baş 
lamıştır.

İstikrarlı bir politikası bu
lunmayan Türk hâriciyesi Rus 
ya’nm kat! politik taarruzları 
karşısında renk değiştirmek
tedir.

îşte Rusya, son olarak takip 
ettiği bu tehlikeli siyasetini 
başarabilmek için ekonomik 
münasebetler yoluyla Türkiye’ 
ye girmeyi becerdi. Komü
nizm bir memlekette emelleri 
ni gerçekleştirebilmek için:

1 — İçerden elde ettikleri 
ajanları vasıtasıyla bir takım 
tedhiş hareketlerine girişerek 
iktidarı yıpratmaya, yıldırma
ya ve ihtilâl ortamı hazırla
maya,

2 — Kitlenin komünist ko
münist harekete karşı tepkisi 
ni izale etmek için komüniz
mi masum göstererek milletin 
iradesini zayıflatmaya çalışır.

Türkiye’de TİP, TÖS, Dev- 
Genç ve DİSK yıldırma ve ted 
hiş hareketlerini yürütürler
ken sistemli bir şekilde komü 
nizmi masum göstermek sure
tiyle milletin iradesini felce 
uğratmaya gayret gösteriliyor.

İşte Rusya, bu neticeyi de 
Türkiye’nin 8 yerindeki Rus 
tesislerinde faaliyet gösteren 
Rus teknisyenleri vasıtasıyla 
elde etmektedir. Türkiye’nin 
stratejik noktalarını ihtiva e- 
den Ali Ağa Petrol Rafinerisi, 
Bandırma Sülfirik Asit Fabri
kası, Artvin Lif Levha Fabri
kası, Arpaçay barajı, Seyit Ö- 
mer Elektrik hattı, İstanbul 
metrosu, İskenderun Demir Çe 
lik tesisi ve Seydişehir Ali- 
minyum tesislerinde çalışan 
90’ı aşkın Rus uzmanı ve yüz
lerce teknisyen Rusya namına 
ajanlık ve casusluk yapmakta 
dır Zira Rusya ideolojik bir 
devlettir. Rus devletinin her

memuru dolayısıyla onun ide* 
olojik karakterine uygun ha
reket edecektir.

Rusya’nın Türkiye’deki tek
nisyen ve uzman adı altında 
faaliyet gösteren casuslarına 
gönderdiği direkti! takip ettiği 
politikaya aynen uygundur.

Bilhassa Kus tesislerinden 
Seydişehir’de bulunan alimin- 
yum fabrikasında çalışan Kus 
mühendis, uzman ve teknisyen 
ler çalışma yerinde ve halkın 
içerisinde çok tehlikeli propa
gandalara girişmektedirler

«Rusya’da hayatın müreffeh 
olduğu, Türkiye’de ise henüz 
işçinin köylünün, hayat seviye 
sinin düşük olduğu, Türkiye 
halkının çok kozmopolit, dini 
hürriyetleri kısıtlanmış, kendi 
örf ve adetlerinin yaşanılmadı* 
ğı halbuki Rusya’da herkesin 
çok mazbut bir ahlâka sahip 
olduğu, dini ibadetlerini çok 
serbest olarak icra ettikleri, 
örf ve adetlerin yaşandığı» şek 
linde çok zehirli, halkın irade- 
sini tüketici, cürütücü ve yıp
ratıcı bir propaganda yaparak 
komünist hayatı, Rusya’yı gü* 
zel, tehlikesiz ve müreffeh gö« 
tererek halkın komünizm aley 
hindeki hislerini yok etmek 
cihetine gitmektedirler Mesul 
lerin dikkat nazarlarına arzo* 
lunur.
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Anadolu’da Milli Heyecan
KEMERDE MİLLİ MÜCA&ELE 
Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam, 

Burdur’un Kemer nahiyesinde Bur* 
dur M. K. Birliği tarafından bir kon
ferans verilmiştir, Sabri Çakaloğlu* 
mm kısa bir takdiminden sonra Nu
ri Eryıldız ve Af yo© M. Birliği Sek
reteri Süleyman Köse konuşmuşlar
dır. Konuşmalarda, tarih boyunca 
millet düşmanlarının ihanetlerinden.

MİLLETİM
UYAN

milletimin yapılan zulümlerden bah 
şeditmiş, bugün de millet hayatını 
tehdit eden tehlikeler: Komünistle
rin köylüyü ve işçiyi istismarları, 
dinimizin hor görüldüğü, milli de
ğerlerimizin alaya alındığı, milletin

lopyekûn bir yokoiuşa sürüklenmek 
istendği anlatılarak, kurtuluş yollan 
gösterilmiştir. Millî Mücadelenin ma
hiyeti belirtilmiş, millet topyekûn 
bir uyanışa davet edilmiştir. Millet, 
konuşmacıları coşkun tezahüratla 
bağrıaa basmıştır.

KARAPINAR’DA 
ÇANAKKALE GECESİ 
Mücadele Birliğinin «Din Görevli 

leri» nin daveti ile Karapınar'da 
yaptığı «Çanakkale Şehitlerini Anma 
Gecesi» muhteşem olmuştur.

Gecenin heyecanlı konuşmalarını 
M. B. Genel Merkezinden Ünal Öl
mez ve Selim Ersoy yapmışlardır. 
Mücadele Birliğinin metodlu ve şu 
urlu faaliyetlerini candan benimse
yen büyük bir dinleyici kitlesinin 
bulunduğu bu toplantıda, dün dev
letimizi yıkan beynelmilel masonluk 
ve ajanları, i. Cihan Harbine hazır
lıksız olarak zorla sokulan milleti
mizin Çanakkale Harbindeki feda 
kârlığı anlatılmış, şehidlerimizin ha 
¿ıraları dile getirilmiştir.

Toplantının sonunda bir de «San
caklar Düşmeyecek» piyesi oynan
mıştır ki, millet Çanakkale'nin âdeta 
yeniden destanlaştığını sanmıştır, 

BÜYÜK DEVLETİN BÜYÜK 
MİMARİ K. SİNAN ANILDI 
17 Nisan 1071 Cumartesi günü Kon 

ya Mimarlık Mühendislik Yüksek 
Okulu Talebe Cemiyetinin tertip et
miş olduğu Mimar Kocaslnan’ı an
ma gecesi tahminlerin üstünde ol
muştur. Gecenin yapıldığı kitaplık 
salonu tamamen dolduktan başka, 
dinleyicilerden birçoğu da ayakta 
takip etmiştir.

Açılış konuşmasını Cemiyet Baş

kaıu Celâleddin Derin yapmıştır. Da* 
ha sonra Koca Sinan'ın hayatı işlen- 
miştir. Osman Ser bu konuşmasında 
özetle: «Koca Sinan’ın inancını ve 
kültürünü bilmeden onu ve eserle
rim anlamak mümkün değildir. Zi
ra, sanat: İdeolojinin estetik hüviyet 
kazanmasıdır. İdeoloji bilinmeden 
onun hayattaki ölmez damgaları o» 
lan eserlerini anlamak mümkün de 
ğildir» demiştir.

Daha sonra şehrimizin orta dere
celi okullarından temsilciler, Cemi
yet Başkamsa hediyeler vermişler* 
dir.

Son konuşmayı yapan İsmail Sağ, 
kısaca: «Bir milletin vatanı, verdiği 
can, döktüğü kan ve yaptığı eser
lerle tapuladığı topraktır. Milyon
larca şehidimizin oluk oluk akan ka
nı, Koca Sinan’ın yaptığı şaheserler 
bu mübarek vatan topraklarım ebe
diden tapulamıştır» diye konuşmuş 
tur.

Programın sonunda Koca Sinan 
şiiri okunmuş ve «Sancaklar Düş
meyecek» piyesi oynanmıştır. 

KARATAY LİSESİNDE 
MALAZGİRD GECESİ 
Konya’nın Karatay Lisesi de Ana- 

dolu Fatihi Sultan Alpaslan Gazi’yi 
ve onuıi kumandasında kazanılan 
Malazgird zaferini anmıştır. Bu ge
cede de Anadolu’nun fethi, Malaz
gird zaferiyle Müslüman — Türk’ün 
Anadoluya ayak bastığından itibaren 
devam eden bütün beynelmilel Hris- 
tiyanlığın ve Yahudiliğin milletimizi 
imhaya yönelen plânları, tarih boyu 
Haçlı seferleri anlatılmıştır. Asırlar
dır Haçlı seferlerine yenilmek bil
meyen bir azim ve imanla karşı ko
yan devletimizin yıkılışı vatan top
raklarımızın parçalanışı üzerinde de 
durularak, milletimizin millet, din ve 
vatan düşmanlarına karşı yeniden 
başlattığı milli mücadelede gene 
muzaffer olacağı belirtilmiştir.

Yudum Yudum
| VHO Genel Müdürlüğünün bir rapo

runda gebelerin sigara içmesi ile meyda
na gelecek zararlar bildirilmiştir. 8000 ge
be kadında yapılan incelemeler sonucu, 
vakitsiz, ya da ölü doğum vakıalarının si
gara içenlerde iki misli fazla olduğunu 
göstermiştir. Sigara içen anaların çocuk
ları 2-3 ay daha erken doğmakta ve or 
talama kiloları da 240 gr, daha az olmak
tadır,

Y ° junday Times gazetesi Ocak ayın
da toplanan İngiltere Kraliyet Doktorlar 
Kongresine sunulmuş bir raporu yayınla
mıştır. Bu raporda da günde 24 sigara ve- 

‘ ya karşılığı pipo veya puro içenlerin kan
iş ser, kalp hastalıkları, ülsere yüksek tan-
; siyon ve, mesane hastalıklarına yakalanma

lan ihtimalinin dokuzda bir olduğu belir- 
i Ölmekte, sigara içenlerin içmeyenlere o-

ranla bronşite yakalanma ihtimalinin çok 
daha yüksek olduğu ifade edümektedir.

! Sigaranın insan vücudunda meydana 
getirdiği» bu tip tahriplerin artık iyice an
laşılması sebebiyle Ocak 1971 tarihinden 
itibaren Amerika’da radyo ve televizyonlar 
da sigara reklâmı yapmak yasaklanmıştır, 

i Ayrıca tütün imalatçıları sigara paketleri
üzerine «sağlık için zararlıdır» kaydı koya
caklardır. Sigara endüstrisi hükümetin bu 

| isteklerini şimdiden tanımıştır.
Sigaranın zararları hakkında yukarıda

ki ifadeleri teyid edecek çok neşriyat ya- 
pümıştır. Fakat bütün bu uyarmalara rağ
men sigara tüketiminde azalma olmadığı

'mmmmmmmmmmmmmmmmmm ■ m ı —
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Çekilen Zehir
gibi bilâkis artmıştır.

Kâinatta akıl ve idrak sahibi tek var
lık insan olmasına rağmen hareketleri iti
bariyle en kompleks ve en anlaşılmaz ola
nı da yine insandır. Akıl insana iyiyi kötü
den, faydalı olanı muzirden ayırma imkânı 
verir... Ve fakat buna rağmen insan elin
de böyle bir imkân bulunduğu halde kötü
yü, çirkini ve zararlı olanı tercih eder.

îşte sigara iptüası böyle bir tezattır. 
Sigara içen herkes sigara kullanmaktan şi
kâyetçidir. Durumundan memnun olan hiç 
kimse de yoktur. Orta dereceli okullarımız 
da sigara içmeyi önlemek için çeşitli çare
lere başvurulur. Yeşilay Cemiyeti kötü alış 
kanlıklara mani olmak için haftalar tertip 
eder, sayısız masraf yapar. Bütün bu çır
pınmalar neticede boşa çıkar ve her geçen 
gün memleketimizde de sigara istihlâki ar 
tar. Hem de filitreli cinsinden olanı, Çatla
rı yükseldikçe müptelâları da çoğalmakta
dır.

Diğer bütün kötü alışkanlıklar gibi si
gara iptilası da sağlam ve sıhhatli bir nes
lin yetişmesini engellemektedir. Hele genç 
yaşta bu işe başlayanlarda bir takım ka
rakter noksanlıkları görülmektedir. Ekseri
ya büyüklere saygı ve hürmetsizlik, ukalâ
lık, kendini beğenmişlik, tavsiye dinleme
me gibi bir takım noksanlıklar bu türlü 
alışkanlıklara kendini kaptırmış küçükler
de çok görülen bir durumdur. Çoğu zaman 
bu durum irade zaafiyetine sebebiyet ver
mekte ve fertlerde kararsızlık ve sabırsız

lık başgöster inektedir.
İşin neresinden baküırsa bakılsın bir 

anormalliğin olduğu muhakkaktır. Her ne
vi kötü alışkanlıkların önüne geçmek, genç 
leri bu istikamette yetiştirmek, şahsiyet 
kazanmalarını temin etmek bir cemiyetin 
istikbali bakımından zarurî olsa gerektir. 
Aksi halde gençliği dejenere etmek ve mil 
letin sıhhatini bozmak için fırsat kollayan 
beynelmilel millet düşmanlarına açık ver
miş olunur.

Yahudi protokollerinde bu hususta şöy 
le denilmektedir: «Şu kadar ki halkın dü
şünerek yolundan dönmesine meydan ve
rilmemesi icap edeceğinden onları kumar, 
eğlence ve sefahat yerlerinde vevahut ge
nelevlerde oyalamak ve bu suretle mukar
rer olan yolu takip etmelerini teminat al
tına almak bir zaruret olacaktır.»

İşte düşmanın plânı budur. Aksiyle 
amel oluna!.

TAVZİH :
Geçen sayımızın 12. sayfasında Adana Lise

si ile ilgili bir haber çıkmıştı. Bu haberde bazı 
satır karışmaları olmuş ve hadise yanlış akset
miştir. Doğrusu şu şekildedir:

«Okulun duvarlarına Dev-Genç’li militanlar 
tarafından «Sosyalist Türkiye», «Yaşasın Türki
ye Halk Kurtuluş Ordusu» v e. gibi sloganlar ya
zılmış, durum disipline aksetmiş, fakat neticede 
hi$bir şey yapılmamıştır. Acaba neden? Aynı 
sloganlar okul pansiyon binasında da bağıra ba
ğıra söylenmiştir. Bu ise cezalandırılmıştır. İld 

suç arasında zerre kadar fark var mıdır?»
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Komünist Partisi Direktifi 
ve TÖS’ün Beyanatı

Y E N İ D E N 'M İ L L l

Mücadele
İdeolojiler kavgasından akisler

İlim Adamlarının Feryadı: 
İdeolojik Buhran Yok Oluşu Hazırlıyor

Beşeri hadiselerin sebepleri 
esas itibariyle ideolojiktir. 
Ferdin hayatında görülen her 
davranış, normal veya anor
mal olsun bili bir ideolojinin 
mahsulüdür. Farklı ideolojiler 
den birinin düşünce hayatımı
zı etkilemesi davranış şeklinde 
tezahür eder. İçtima! olayları 
maddî temellere dayama gay
retleri bugün artık iflas etmiş 
durumdadır. Tıp, psikoloji ve 
sosyoloji sahasında bir çok oto 
riterlerin vardıkları netice bu 
dur. Şimdi bunlara birkaç mi
sal verelim:
•  Aynı zamanda pedegog psi 
kolog ve teolog olan Batı Ber 
ünü Dr. Klaus Thomas yaptığı 
istatistiklerde intihar eden bü
tün Hastaların manevi bir 
buhıan sonunda böyle bir yola 
başvurduğunu belirtmiştir. Bu 
hastaların yüzde 52,22 sinin 
psikopat, yüzde 23,35 inin ne- 
urotik (asabi), ancak yüzde 
2,76 sının da maddî bir hasta
lıkla mâlul olduğu müşahade 
edilmiştir. Bu müşahadeden 
sonra Dr. Thomas intiharların; 
düşünce, his, hayal alemini et
kileyen gayri maddî sebepler
den olduğu hükmüne varmış
tır.
•  Yakın zamanda bir mecmu
ada şöyle bir haber intişar e  
diyordu: «Fransa’da 10 gün i* 
Cinde 7. defa olarak bir! daha 
kendini yakmıştır. Buda rahip 
terinden ilham alarak kendin! 
yakan Fransızın 7' yaşında bir 
ihtiyar olduğu belirtilmiştir.»

Bu intiharın sebebi tama
men ideolojiktir. Zira hatırla
nacağı üzere Hint felsefesi ba
tıl bir inanca dayanır Bu da 
insanın, yemeden, içmeden, uy 
kudan vazgeçmek, yahut da 
intihar etmek suretiyle tanny 
la birleşeceği görüşüne daya*

nır. İşte Budistler böyle mer
halelerden geçerek «Nirvana» 
ile birleşmeye çalışırlar, ölüle 
rini yakarlar. Fransalı ihtiya
rın tesirinde kaldığı ideoloji 
böyle bir ideolojidir
•  Nürnberg’deki «zehirlenme
ler enformasyon merkezlenin
2 yıl önce yayınladığı bir ra
porda, intiharların maddî sı
kıntılar yüzünden değil psiko
lojik buhranlar sebebiyle vu- 
kubulmakta olduğu belirtil
mektedir. Raporda aile hayatı 
m doğru temellere dayama
yan, kadın erkek münasebetle
rini iyi ayarlamayan materya
list sistemin cemiyeti baş dön 
dürücü bir ahlâk ve seks buh
ranına sürüklediği ve netice
de de bunun intiharla sonuç
landığı belirtilmektedir. Avru- 
payı böyle bir buhranın içine 
atan temel sistem Judeo-Grek 
menşeli materyalist düşünce
nin içtimai hayata tatbikinden 
doğmuyor mu?

İnsanı tahnp eden amilleri 
can sıkıntısı, üzüntü, kararsız 
lık, aşağılık kompleksi gibi 
faktörlerdir Bu türlü beyin 
hastalıklarına müptelâ kimse
ler derin bir ruhî deprasyonun 
içindedirler. Geceleri birkaç 
kadeh atarak yahut da bir si
gara yakarak sözde istirahat 
ederler. Halbuki böylelerinin 
yaptığı kendi varlığını bile bile 
tahrip etmekten başka birşey 
değildir. Böylece ferdin ideolo 
jik yapısı, onu sıkıntıdan kur
tarmak için gayri İnsanî davra 
nışlara iterken, bir de bakar
sınız ki, maddî yapıyla birlik 
te çöküp gitmiştir
•  Bugünkü pekçok batı âlimi 
Freud, Darvin, Stalin gibi a* 
damların akıl hastası oldukla 
n üzerinde müttefiktirler

Bunlardan Freud, belirtildi

ğine göre, şaşkın, batıl itikad 
lara inanan aptal bir adammış. 
Aynı zamanda Freud’un 3 yaş 
larında annesini tamamen çıp
lak gördüğü, bir defasında da 
anne ve babasının yatak odası 
na girmeye çalışırken babası 
tarafından dışan atıldığı belir 
tilmekte. Herşeyl seksle izah 
eden Freud işte bu tip bir &> 
kıl hastasıdır. Ve imal ettiği 
zihin çarpıklıkları cemiyeti bu 
gün bu hale getirmiştir.
•  Daha önceleri Allah’a inan 
mayan romancı AJ. Cronin in 
sanı «biyolojik bir makina» 
şeklinde izah ederken gördüğü 
ve hissettiği bir çok vakayı 
laboratuar terimiyle izah ede 
meyince dehşete düşmüştür.» 
Bir defasında bir hasta ölür
ken yanımdan bir şeyin geç» 
tiğini hissettim, fakat göreme 
dim, bunun o zamana kadar i- 
nanamadığım «ruh» olduğuna 
hükmettim» demiştir 

Demek ki kesin realiteleri 
bir müddet sonra herkes ka
bul etmek zorunda kalıyor. 
Sol ideolojilerin tahlil metod- 
lan hadiseleri izahta kifayet 
etmeyince, «İlmi sağın dina
mik tahlil metodu» olan «bü
tün hadiselerin sebebi ideoloji 
ler kavgasıdır» kanuniyetl im 
dada yetişiyor.

12 Mart muhtırasından son
ra kurulan koalisyon hükümeti 
ne karşı sol cephede iki tak
tik uygulandı. Bunlardan biri 
yeni hükümeti ortak cepheye 
alma taktiğiydi. Bu cümleden 
olarak pek çok aşın solcu ka
lemşor Erim’e direktifler ver 
meye çalışıyordu. Anarşinin 
baş mesulü ihtilâlci komünist
ler ise yeni hükümete karşı 
şiddetli bir mücadele açarak 
kısa zamanda yıpratma sevda
sına düştüler.

Geçen hafta içinde bir bildi 
rl yayınlayan tiksen (Türkiye 
İlkokul öğretmenleri Sendika
sı), yeni hükümetin anarşi e* 
laylannın önüne geçmek için 
almayı düşündüğü tedbirleri 
şiddetle protesto ederken şöy
le diyordu: «Yeni kanunlara 
▼e bazı maddelerin cezalarının 
ağırlaştırılmasına, hükümetin 
«olağanüstü» tedbirlerle dona
tılmasına lüzum yoktur». İlk- 
Sen aynı zamanda anayasada 
anraşiyi önleyecek bir şekilde 
yapılacak olan değişiktfğe kar 
şı, protesto mitingleri ve gös
teriler yapacağını d& belirt 
miştir.

Öte yandan Sosyalist Genç
lik örgütü. Erim kabinesinin 
Anayasaya ters düştüğünü id- 
dia ederken, M Ali Aybar da 
yeni hükümetin alacağı tedbir 
leri yermiştir Sosyalist Genç
lik Örgütü. Erim’in aşın sa 
ğın (!) çalışmalarına göz yum 
duğunu Heri sürmüştür. An 
cak gerçekler meydandadır.

Türkiye’de banka soyan, a 
dam kaçıran, sabotajlara giri
şen, silah kaçakçılığı yürüten 
ve Komünist Halk Ordusu ku 
rarak ihtilâl denemelerine gi 
rişenler sağcılar mı? Elbette 
hayır. Buhranları ortadan kal
dırmayı gaye edinen tedbirle
re karşı çıkanlar sağcılar mı? 
Hayır

Barolar Birliği ve Üniversite 
Asistanları Sendikası (ÜNAS)
da yayınladıkları bildirilerde 
tedbir taşanlarına ve olağan
üstü mahkemelere karşı çık
mışlar, bu taşanlarla ve kuru
lacak olağanüstü mahkemeler
le Türkiye’de faşist bîr devre 
açılmıştır., demişlerdir

TÖS (Türkiye Öğretmenler 
Sendikası) ise yayınladığı bildi 
ride« Erim hükümet ile Süley

man Demirci hükümeti arasın* 
da düşündükleri ve uyguladı)? 
lan bakımdan hiç bir fark yol 
tur.» demiştir.

Ancak bütün bunlann üstün 
de Sofya Radyosu 27 Nisan 
1971 tarihindeki öğle yayının
da (saat 12,15) Türkiye Ko» 
münist Partisinin Bulgar Ko
münist Partisine sunduğu ra
poru okumuş ve «yeni hükü
met değişikliği bir oyundur, 
Demirel hükümetiyle reform 
hükümeti hareket ve tatbikat 
bakımından hiç bir farklılık 
göstermemektedirler» demiştir 
Bunun manası nedir? Demek 
ki Türkiye’de Erim hükümeti* 
ne şiddetle karşı çıkan İ& 
Sen, Barolar Birliği, ÜN AS, 
SGÖ ve bilhassa TÖS gibi mas 
keli kızıl teşkilâtlar Türkiye 
Gizli Komünist Partisinin su 
yüzü teşkilâtlandır. TGKP İst 
doğrudan doğruya beyndmi» 
lel komünizmden talimat al
maktadır.

Memleketin selâmeti için 
TÖS, DİSK, DEV-GENÇ ve 
TİP gibi bütün maske teşki« 
lâtlan kapatılmalı ve TGKP1 
nîn faaliyetine dur denilmeli 
dir.

ABD’yi Kimler 
Yönetiyor?

Birkaç yıl önce Amerika 
Temsilciler Meclisinde açıkla« 
mada bulunan Dışişleri Bakan 
lığı Müsteşar yardımcılarından 
Marvin Gentile, ABD mecli
sinde çok sayıda cinsi sapık 
memurun yer aldığını açıkla
mıştır. Bakanlıkta çalışacak 
memur adaylanna sorulan so 
rular arasında: «Şimdiye ka» 
dar hiç homoseksüel davranış* 
larda bulundunuz mu?» şeklin 
de bir soru yer almaktadır İm 
tihana giren adayların büyük 
bir çoğunluğu bu soruya te
reddütsüz «evet» demiştir Bu 
gün ABD Bakanlığı bu cins! 
sapıklarla doludur. Amerika’ 
nm dış politikasında böyle 
kimselerin Teyleri alınmakta
dır. Bir milletin idarecileri 
böyle olursa millet neden hay 
vanlar gibi yaşamasın.

Rusya’nın ve Çin’in
*

Yem Moda Casusluğu

Rusya’nın komünist dünya ihtilâli 
için çeşitli taktikler uygulamakta 
olduğu artık herkes tarafından bilin 
mektedir.

Öğrenci gruplan ve Sovyet diplo
matları beynelmilel komünist hare 
ketlerinde en aktif rolü icra etmiş 
lerdir.

Mesela Meksika’da 15 Mart tari
hinde bir «Komünist gerilla akade 
misi» ve hükümete karşı bu komp 
lo ortaya çıkarıldı. Seylan'da ise ko 
münist «Halk Kurtuluş Cephesinin 
düzenlediği darbe teşebbüsüne karşı 
«olağanüstü hal» ilân edildi

Meksika’dan sınır dışı edilen be§ 
diplomat’dan bin olan DİMİTRÎ Dİ- 
AKONOV, KGB (Sovyet istihbarat 
Teşkilâtı )mn Latin Amerika Hezi- 
dentleri başkamdir DİMİTRÎ DİA- 
KONOV, casusluk yaptığı için 1959 
de Arjantin’den, 1963 de Brezilya 
dan kovulmuştu.

Moskova’daki LUMUMBA üniversi 
tesi, istihbarat, sabotaj, tedhiş, şe- 
hir ve köy gerillacılığı mevmlarıorte

Dinlerce komünist yetiştirmektedir. 
Nitekim Seylan'da ihtilâl teşebbüsü 
öncüsü ve komünist halk kurtuluş 
cephesi lideri WİJEWEERA, LU 
MUMBA üniversitesinde eğitim gör
dükten sonra Seyıan a gelmiş ve dar 
be plânlarını hazırlamıştır

WİJEW EERA'nın en büyük yar» 
dımcısı T.G KAL YANANDA da, Sov 
yetlerle çok yakın ilişkilerde bulun
muştur Kolombo’dakı Kuzey Kore 
sefarethanesinde tercümanlık yap
mıştır. Ve kendisi aktif bir Sovyet 
taraftarıdır. Seylan’daki, Ruslar ta
rafından kurulan «Gerilla akademi
lerinin topyekün gerilla savaşı için 
kurulduğu ortaya çıkmıştır.

Seylan ve Meksika’daki hadiseler 
fuarındaki benzerlik bir tesadüf ola

maz. Her ülkedeki komünist hareket 
ler Sovyet diplomatlan tarafından i 
dare edilmektedir.

Bugün pek çok sayıda Hintli genç 
Meksika ve SeylanlI komünist tedhiş 
çi, sabotajcı ve espiyoncuianm yetiş 
tiren LUMUMBA üniversitesinde e  
ğitim görmektedir.

Bombay’da vazifesine devam et
mekte olan Sovyet Konsolosu NİKO» 
LAY AKSENOF, usta bir sabotaj uz 
manidir ve MeksikalIların kovduğu 
beş diplomat arasındadır.

Seylan ve Meksika’daki olaylar, 
Sovyet Rusya’nın kiralık ajan, pro* 
pagandist ve beşinci kollan vasıta
sıyla ne kadar ustaca çalıştığını gös 
termiştir.

Türkiye'mizde komünist tahrik ve

tahrip hareketlerinin odak merkezle 
rinden birisidir Jeopolitik ve stra 
tejik ehemmiyeti yüzünden, Rusya 
Türkiye’ye çok fazla önem vermek 
tedir. Bu sebeple Sovyet diplomatla 
rınm, kaideten, en önemü vazifele 
ri casusluk yapmaktır. Türkiye, bu 
nun misalim geçmişte GRUP Yakov 
misaliyle görmüştür Grup Yakov. 
1944-45 yıllarında Moskova’dan Tür 
kiye'deki ermem azınlığı teşkilâtla 
mak vazifesiyle gönderilmiş, diploma' 
tik statüsüyle kabili mümkün olma 
yan faaüyetierde bulunmuştur.

Çin ile diplomatik ilişkilerin ku 
rulduğu şu günlerde, ikind bir be
layı daha başımıza dolamış oluyo
ruz. Çin de, ilişki kurduğu ülkelere 
gönderdi kalabalık bir diplomat top
luluğuyla boş durmayacaktır. Yetiş
tirilmiş birer ajan olan bu diplomat 
lar, komünist hareketlerinin baş yo 
neticileri arasında bulunacaklardır. 
Milletini ve vatanım sevenlerin uya 
nık buiunmalan gereken bir dönem 
deyi?


