ANAYASA
milli İdeallerin sembolü
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Gömülü Çoban dan Seçmeler
HIÇKIRIK VAR
| Kafkasya’dan, Trakya’dan, Türkistan’dan feryadım
i Parça parça yüreğim, ciğerimi dağladım,
I Ben bu îman yolunda zincirlere bağlandım.
Herkes hür bu dünyada yalnız esir biz varız,
Ümid ümid çırpınır, gamlı gamlı ağlarız...
İ Çınlardı üç kıtada atımızın nal sesi,
î Biz yaktık Moskova’da hürriyet meş’alesi,
İ Hakkı getirdik dile, sustu batılın sesi,

Böyle Giderse Köyümüzde

f

25 İle 40 Yaş Arasında

Asırlardır tarihe şan verir nam alırız....
Tahtalangiray Han’ın şanlı torunlarıyız...

EY TÜRK.

Bir Ferd Kalmayacaktır
Millî hayatım ızın İktisadî, si
yasî ve sosyal çalkantılar için
de bulunduğu bir sirada aklımı
2a şöyle bir soru geliyor: Biz
geçm işte ne idik, şim di ne ol
duk? Gelecekte ne olacağız?
Millî ızdırabı yaşayan b ir mil
le t evladı olarak bu sorulara ce
vap vermemiz gerekm ektedir.
Biz üç kıta yedi deniz haki
m i cigangir bir m illettik. Av
ru p a'ya el açmıyorduk. K ralla
r a taç giydiriyorduk. Yabancı
devletlerin k ralları bizim yar
dım larım ızla hürriyete kavuşu
yordu. Bugün ise biz onlara el
açıyoruz.
Türkiye'de iş sahası bulam a
yan kardeşlem iz, h er
tü rlü
m ahrum iyete, vatan ve m illet
h asretine katlanarak A vrupa’
ya çalışmaya gitm ektedir.
Bizim köyümüz Ajıadolu’nun
en ücra küşesinde 260 hane ci
varında bir köydür.
Köyden
-bir kısım işçi bulma kurum u va
sıtasıyla, bir kısmı da tu rist oîa ra k iş bulm ak için A vrupa’
ya çalışmaya gittiler. H ergün
de gitm ektedirler. A vrupa'ya
gidenlerin sayısı 180’in
üze

rindedir. B ir evden iki üç k ar
deş birden gitm ektedir. Böyle
devam ederse köyümüzde 25
yaş ile 40 yaş arasında b îr fert
kalm ayacaktır. Avrupaya giden
kardeşlerim izden şüphesiz ki
A vrupa devletlerinin menfaatla rı var. E ğer m e n faatlan ol
m asa götürm ezler.
Köyümüzde çiftçilik yapan
A hm et Ağa ancak senelik ge
lirin in dörtte birin i
karşıla
m aktadır. İhtiyacının tö rtte üÇünü ise gurbet illerinde çalı
şarak karşılam aktadır.
Köylümüz İstanbul'a gelmek
te, iş bulam ayınca da seyyar
satıcılık yapm aktadır!
B inbir güçlük içinde gece
gündüz dem eden köle gibi ça
lışır. Ü stelik bir de belediyeler
yakalar. 30—40 lira ceza alır.
H albuki onun günlük kazancı
30—40 liranın çok altındadır.
Köylü bu şa rtlar altında çı
k ar yol olarak A vrupaya git
meyi kafasına kor. A vrupaya
gitm emesi söylendiği zaman da
«Ben geçimimi sağlayabilmem
için senenin büyük b ir kısm ı
nı kurbette geçiriyorum . Böy
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Mehmed’in torunları! Kulak verin ki rüzgar,
Kırım kafkas ve Kıbrıs faciasıyla titrer
Yıkık mezar taşlan intikam diye inler,
Alevlendirdiğin kin hiç bir zaman sönmesin.
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Hainler unuttursa tarihler gizlese de
imdat çığlıklarım hür dünya duymasa da
Kararlıyız bu hesap sorulacak mutlaka
Kararlı mücadele bundan böyle durmasın.
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Bütün gözler hep size ümidimiz Allah’a
Çelik zırhlı duvarla dur deyiniz barbara
Bükülmez bileğiniz hunhar kaba kollara
Parlatılan «Yıldız»a Allah zeval vermesin,

İ

Hilmi Semerci
1. H. O.
TRABZON

SAYFA: 2

Ey Türk! Yedi deniz fetheylediğin,
Cihana sığmayan iman nerede?
Zalimin alnına çelikleştiğin,
Mazluma yumşayan vicdan nerede?...

le giderse benim sütünü yedi
ğim ineğime bile vergi kona
cak. Ben o zaman hiç köye var
mamam lazım. Geçimimi kolay
kolay tem in edemeyeceğim Bel
ki de hasta olsam doktor pa
rası bile bulamıyacağım. Ama
A lmanyaya gidersem bu çile
den b ir parça olsun k u rtu lu 
rum . Z ira orada üç sene çalış
mış olsam aldığım p ara b ir iş
için serm aye olabilir. Değilse
başka çıkar yol yok. Biz banka
m ı soyalım dilençilik mi yapa
lım b u n lar revam ıdır. Yine en
iyisi şerefle çalışmak şerefle
yaşam aktır.» der.
Köylü b ir parça k ar tem i
ni için m alım İstanbul'a geti
r ir satm ak ister. Ama nerd e
m alı daha halde iken çü rü tü 
lü r mahvolur.

Malazgirt, Kosova, Mohaç, Çaldıran,
Düşündükçe yedi düvel, çıldıran,
Meydanları akın akm dolduran,
Tarihler dolusu destan nerede?...

KİM SÖKECEK?
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Göğsümüzden lav alan istiklâl volkanını,
Parmaklıkla zabtetmek, buna hiç imkân var mı?
Bir çmar gövdesiyle köküyle, budağıyla,
Sökülüp atılmaı, bir yahudi aklıyla
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Utanın parmaklıkla gölgelenen hür yüzden.
Hür yaşama arzusu sökülmez göğsümüzden.
Sökülmez, dalga dalga bağrımızda bu iman,
Sökülmez, ölse vücut, bu fikir hiçbir zaman...
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OTAĞ
Y ine bunların yanında gün
den güne yapılan zam lar köylü
nün kam buruna kam bur ekler.
Köylü daha çik çalışma ve ka
zanma m ecburiyetiyle
karşı
karşıya kalm akla b erab er yine
üm idsizlikler ve yolsuzluklar
onu bırakmaz.
Şu artık b ir gerçek oluyor
ki h er gün yenilenen zam lar
m illeti insanca ve huzur için
de yaşam adan koparm akta k u r
tuluşum uz yerine gerilem ekte
ve boğucu bu h ran lara ve yıpra
tıcı yok edici ıstarp lara yuvar
lam akta rol alm aktadır. Mil
le t iktisadi buhranım ızın baş
m esulü yahudi vurgunlarının,
önlenm esini m illî servet soy
guncusu hainlerin yakalanm a
sını k u rtu lu ş yolu beklerken
sını k u rtuluş yolu olarak bek
lerk en zam ların ağırlığıyla daha çok sefalete düçar olmakta
dır.
T ürkiye5de gayri m illi kuv
v etlerin ihaneti m illetin haya
tın ı hayli yıpratm ıştır. Ve bu
böyle devam etm ektedir. Bu
nu teyid eden bizim kendi kö
süm üzden b ir işçinin
itirafı
şöyledir:
îk i yahudi o rtak
olm uşlar
d ö rt atölye kurm uşlar. Benim
h aftalığım 130 lirad ır. Atölye-

YAYINLARININ

B.Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve Komünizmin
ihfinet planlarını ifşa adan kitabı
tıktı;
MİLLET DÜŞMANLARININ
İHANET PLÂNLARI! t.ig .ı.r)
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V S T A D R E S : V ila y e t H a n e n üst k a t

C a g a lo ğ lu / İST.

BEKLENİN

K İTA i l

de plastik kapak yaparım. Sa
bah saat 8’den gece 21’e kadar
çalışırım. Kapağın bir tanesin
den bana üç kuruş verirler.
Ben fazla kazanmak için fazla
çalıştığım halde hafta sonun
da benim hak etm iş olduğum
p aradan kesmek isterler. H afta
sonunda işçilerin gördüğü m u
am eleyi dilenciler bile görm e
m iştir. G elir giderden aniıyan
işçileri işten atarlar. Ben hak
kım ı istediğim çoğu zaman be
ni işten atm akla te h d iit ed e r
ler. K endileri İstan b u l'u n en
lüks yerlerinde sefa sü rerler.
Biz ise esir gibi yaşarız. B ir
fırsatın ı bulsam tem en A vupa’ya giderim.»
Gayri m illî un su rların
bu

nevi ihanetleri yanında zam
la r m illeti daha çok ümidsizliğe sürülüyor. Ben İnanı
yorum ki zam lar kurtuluşu te
min etm eyecektir. Baştan fakir
leşmemizin ve servetimizin za
yıflam asının m üsebbibi
olan
v u rg u n lan ve alçakça soygun
ları önlem ek en doğru yoldur.
M illet olarak m esulerden bu
m eselelere titizlikle eğilm eleri
ni isteriz. Değilse tarih e gö
mülm eğe mahkum durum a düş
m üş olacağız.
E ğer T ürkiyede Millî B ir po
liiika uygulanırsa o zaman ızd ırap lan m ız d in er m illet hu
zura kavuşur.
MUSTAFA ÇINARLI
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Anayasa Ve Demokrasi

Milletin iman, ahlâk, kültür
tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasî
MİLLİ DÂVA MECMUASI
YIL: 2 SAYI: 79
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,ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç
•
Devamlı Yazı Kadromuz
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Başbakan bay N ihat Erim , hazırlam ış ol
duğu Anayasa değişikliği
tasarısını p artilerin
tetkikine arzetm iş bulunuyor. Bu son tasarı, da
ha önce basına in tik al etm iş olana nazaran bir
hayli değişik.. T ürkiye’de Anayasa değişikliğini
getekli kılan sebepler, hiç olmazsa b ir
kısım
çevrelerce kesin olarak belli gibi gözükmekte
dir. Bu çevrelere göre Anayasa, T ürkiye’de kızıl
ih tilâl hazırlığının sebep olduğu anarşiye
ve
krize, icranın m üdahalesine man! olucu m adde
le r taşıdığı ve m üessir b ir m illî ve sosyal kalkın
maya im kân verm ediği için değiştirilm elidir.
Şüphesiz ki, bir müessese, sosyal ihtiyaçları
karşılayam adığı nispette değiştirilm elidir.
Bu
b ir gerçektir. A ncak Anayasa, m illî ve sosyal
hayatı düzenleyen norm atif b ir kaynaktır. Uyul
ması gerekli tem el kaideleri ve varılm ası ge
rek li hedefleri gösterm ektedir. F ak at netice iti
bariyle b ir d irek tifler mecmuası ve nihayet bir
plândır. Anayasa icraya, teşriye ve kazaya yet
kiler verm ekte ve m esuliyetler yüklem ektedir.
Bu m esuliyetleri kavrayacak, yetkileri kullana
cak olan da, insandır.
Millî hayatın tanzim inde sadece b ir âlet ol
duğu besbelli bulunan A nayasa’ya kabahat yük
lemek, devlet adam ı m esuliyeti ile bağdaşmaz.
E n iptidaî A nayasaînın carî olduğu m em lekette
bile, devletin, m illetin ve vatanın varlığını yık
maya yönelmiş b ir ih an et hareketine, b ir saniye
m üsaade edilemez. Tam üç seneye yakın bir za
m an süresi içinde kızıl ihtilâl, kiralık kalemle
ri, k atü m ilitanları, satılık kürsü sim sarları ve
m illetin varlığına düşm an rotetifleriyle, m illete
ve devlete karşı açtığı ihanet savaşında ik tid ar
ların m üessir ve haklı cevabını bulam am ıştır.
A ksine, devleti yıkmağa yönelen bu ihanet ha
rek etin e kaderin cilvesi olarak T ürk m illetinin
başına m usallat olmuş birtakım politikacılar ça
nak tutm uşlardır. T ürk m illeti bunların kim ler
olduğunu bilm ektedir.
Ancak b u n lart belirtm ekten
maksadımızın
1961 A nayasasını eksiksiz ve kusursuz bir eser
olarak gösterm ek olduğu zannedilm em elidir. Yu
karıdaki ifadeleri, b ir kısım haris politikacıla
rın m esuliyetsizliklerini, ve korkunç gafletlerini,
A nayasa’nın kifayetsizliği perdesi arkasına giz*
lem e küstahlığını belirtm ek için yazıyoruz.
1961 Anayasası elbette eksik idi ve kusur
lu idi. Bu h er beşerî eserin ebedî zaafıdır. Ay
rıca 1961 Anayasası, onu hazırlayanların zihni
yeti ve zararlı inançlarının, b ir dereceye kad ar
da m ahsulü oldu. N itekim o Anayasayı hazırla
yan sözde ilim
adam larından birçoğu bugün
m illetin, hakkında hüküm verdiği m ücrim lerdir.
Sözde ilim adam ları (!) 1961 Anayasasını, m illî
iradenin m eşru tem silcisi Meclis’in yetkilerini
daraltan b ir yığın sözde m u h tar müessese ile dolt, durdulat.
A nayasa ve k an unlar vardı ama, T ürkiye’de
kanunlara itaati, vatandaşlığın asgarî gereği ola
rak kabul ettirecek makam, hem en hem en yok
tu. TRT’si gayri millî basını, tiyatroları, sinema
ları, millî ekonomiyi yıkan b ir sürü teşekkülü
h ü rriy et yerine, anarşinin zehirli bataklığını arı
yorlardı.
Maksat, icrayı b ir m ahalle m uhtarlığı gücü
n e indirm ekti. A nayasa’nın hazırlanm asına hâ
kim olan b ir düşünce A P iktidarını, şikâyet et
tik leri bütün icraatına im kân veren kaynağını
1924 Anayasası olduğu kanaatinin hâkim bulun
duğu 1961’lerde, gücü azalmış b ir icraya zemin
hazırlıyordu. Bu 1961 A nayasasının şimdi dü
zeltilmeye çalışılan büyük eksiğidir.

Ayrıca, 1961 Anayasası, 1924 anayasasına
benzer şekilde tem el p ren sip ler vaz edem em iş
tir. M illiyetçilik ve onun hukuk ifadesi olan hâ
kim iyet prensibi kasten b ir tarafa atılm ıştır.
B unlar 1961 Anayasası hakkında ilk akla ge
len tem el eksikliklerdir. Şüphesiz, Anayasa po
zitif b ir hükuk kaynağıdır. Bütün kanunların uy
ması gerekli olan em ir ve nehiyleri m uhtevidir.
Ve h e r hukuk müessesesi gibi insanın ve toplu
m un ihtiyaçlarını ebedî
hakikatlerin ışığında
çözmeye çalışır. Ebedî h ak ik atler sabittir. F ak at
topluv ve insan değişir ve gelişir.
Ekonomik,
sosyal ve moral gelişme yeni ihtiyaçları da be
raberinde getirir. B unları düzenlemek için hu
kukun ve hukuk m üessseselerinin de gelişmesi
gerekir. Bu gelişmeye ayak uyduram ayan huku
kî, siyasî ve sosyal bütün m üesseseler de çöker.
Toplum un gelişmesi, bu gelişme istikam e
tin e uyan yeni tezleri gerektirir. Bu tezler, top
lum un gelişm esine ve ihtiyaçlarına uydukları
nispette, bugün kamuoyu dedikleri efkârı umumiyeyi şiddetle te sir altına alırlar. Ve idealler
efkârı umumiye halini alınca eskim iş müessseseleri silkip atar.
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Bu silkiniş ve ilerleyiş iki şekilde olabilir.
Ya toplum un m üesseseleri, yeni
gelişm elere
ayak uyduracak kadar, yenileşm eye m ü saittir.
Y ahut ilerlem enin bütün yollarını tıkayacak ka
d ar köhnedir. E ğer toplum un m üesseseleri, top
lum un ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayacak ve
gelişecek şekilde bulunuyorsa toplum yeni m ües
seseler! dem okratik b ir usulle kurar. Aksi hal
de toplum ile eskim iş m üesseselerin devamını
dileyenler arasında çarpışm a durdurulam az ve
baskının derecesine göre, toplum m ücadelesinin
en kanlı şekilere bürünm esi de m üm kündür.
Bay N ihat Erim , efkârı umumiyeyi Anaya
sanın en büyük garantisi olarak görm ektedir.
Bu ifadeye katılm ak m üm kündür. Ancak efkâ
r ı umum iyenin ne olup ne olmadığını kesin ola
rak belli etm ek şartıyla... E fkârı umumiye b ir
fik rin veya fikirlerin, tek tek fertlerd en ayrı ola
rak, toplum tarafından m ukaddes ve hayatî ola
ra k kabul edilm esi dem ektir. Ancak efkârı um u
miye kendiliğinden doğmaz. Sosyal, ekonomik,
siyasî ve m oral gelişm enin ortaya koyduğu şa rt
lar, ihtiyaçlar, problem ler ve duygular, sadece
efkârı umumiyenin doğuşu için gerekli vasatı
hazırlar. Toplumda beliren hayaller, duygular,
insiyaklar toplum şuurunun m efhum ları haline
gelm ek için, b ir sentez faaliyetini gerektirir. Bu
nu ise fert yapar. Sonra bu ideal topluma tak
dim edilir. Bu ideal, toplum un sosyal, ekonomok ve moral gelişmesinin ortaya koyduğu prob
lem lere doğru b ir çözüm yolu getiriyor ve ebe
dî hakikatlerin, o toplum un m eselelerinde beli
ren tezahürü oluyorsa, m utlaka, efkârı um um i
ye haline gelecektir. E fkârı umumiye ise, top
lum un ilerlem esinde, yeni m üesseselerin kurul
masında toplum a yol göstrir.
Toplumumuzun var veya yok oluş
mese
lesiyle karşı karşıya bulunduğu kaos devresin
den, eski yüceliğine yapıcı, dem okratik, güçlü,
m illiyetçi ve ileri b ir Türkiye safhasına geçişte
m uhtaç bulunduğu şey . <* tam b ir demokrasi»
dir.
Millî varlığımızı korum ak için, devletimizi
korum ak için, mukaddesatımızı
korumak için,
gerçekleri korum ak için ve millî dem okrasiyi
kurm ak için h ü rriy ete m uhtaç bulunuyoruz.
Millî vasıf taşımaya lâyık p artilerin bu g er
çeği unutm ayacağını umarız.

Yeniden Milli M ücadele
SAYFA: 3

hıücadele cizrisinden

Anayasa
Demokratik sağcılığı
korumalıdır
M İLLETİNE BAĞLI İNSANLARIN
TEMEL VAZİFESİ
Milletimize şekil veren müesseseierin, kendisine göre düzenlediği, ka
nunların ve icraatın tem elini teşkil
eden anayasanın alacağı yeni şekil
üzerinde konuşm alar, yorum lar sü
rüp gidiyor. Şahsiyet ve inanç yok
sunu m illetle en ufak b ir alâka bağı
bulunm ayan çarpık fikirler, fırsatı
ganimet bilerek idare mekanizması ü
zerinde b ir baskı meydana getiribilmenin çabasını sürdürüyorlar.
H âdiseler ve fik irler üzerinde ters
ve kasıtlı yorum lar yapılm ak sure
tiyle m illetimizin m illî dayanak ve
endişesinin yıkılmaya çalışılm ası 1haneti, bütün hızıyla devam ettirili
yor. Yabancı kaynaklı ne kadar söz
de fikir, moda ve akım varsa hepsiin azgın b ir propogandası yapılmak
suretiyle, olaylara kendi m illî pers
pektifimizden bakm ak gerektiği duy
gusu yıkılıyor.
Millete onun ayrılmaz bir parçası
olması gereken aydın kitle, duygu
ve düşünceleri değiştirilm ek suretiy
le birbirlerine düşman kılm ıyor. Uy
durma olaylar icat etm ek veya basit
bir olayı sansasyonel bir hava içinde
aktarm ak suretiyle alabildiğine
iç
harp kundakçılığı yapılıyor. Böylece
farihin asil b ir milleti, yokluğun ka
ranlığına itilm ek isteniyor.
Bir kısım hainin ve iç harp kundak
fisinin bu şekilde, milleti parçalam a
ve yok etme gayretlerinin yanında,
milleti her şeyiyle korum a mukaddes
^örevini yüklenm iş bulunan bazı po

SAYFA: 4

litikacıların, bilerek veya bilm eyerek
devleti yıkma ihanetinde bulunanla
rın istism arına im kân veren davranış
la n , m illetim izi derin b ir üzüntüye
boğm aktadır.
İşte böyle b ir ortam da, devletini ve
m illetini korum ayı m ukaddes b ir ga
ye bilmiş, millî düşünce ve çıkarları
h er şeyin üstünde gören, millî Devle
tin, bütün haşm et ve heybetiyle yü
celtilm esi idealinin ızdıraplı gayreti
içinde bulunan kim seler olarak bazı
hatırlatm alarda bulunm ayı millî bir
görev biliyoruz. Ta ki hâdiselere doğ
ru teşh isler konsun. Milletimiz ger
çek yönleriyle bilinsin. Günü birlik
tedbirlerin peşinde değil, köklü ve isabetli kararların yanında olunsun.
M İLLETİ KARAKTERİZE EDEN
ÂMİL
Ayni inanç ve kültürün b ir araya
getirdiği; ideal, his ve hedef birliği
içinde bulunan, olaylar karşısında ay
nı ruh haletini gösteren fertle rin ifade ettiği topluluk ve mânâya m illet
denir. Millet, din, ve maddî şekil be
raberliğiyle birlikte ve onun çok ötesinde bir ideal birliğidir. B ir to p 
lum u mânâsız b ir sürü olm aktan k u r
tarıp onu m illet yapan ana unsur,
fertle rin sahip olduğu m üşterek ide
aller ve düşüncelerdir. Böyle olun
ca m illeti ideolojik b ir toparlanış olarak tanım layabiliriz.
SAĞ VE SOL İDEOLOJİLER
O halde ideoloji dedir?
İdeoloji, insan, cem iyet tanzim e yön
elen ve insanın problem lerine çare
bulmaya gayret eden düşüncedir. B ir

ideolojinin hayat ideolojisi olması için; o ideolojinin insanı tanım ası ge
rekir. İnsanın tanınm ası ise, madde
ve hayat ana düğüm ünün norm al olarak çözülüşüne bağlıdır. İdeoloji
ler, dokttinlerine göre tansif edilir
ler. Bu doktrin ya sağdır ya da sol.
Sağ doktrin madde, hayat ve insan
gerçeğini doğru olarak tesbit eden
doktrindir. Sol doktrin ise madde ve
hayat hakkında yanlış b ir düşünceyi
doktrinleştirir. D oktrinlerin bu tas
nifinden şu netice çıkar: İdeolojiler
de ikiye ayrılır: Sağ ideoloji, sol idejiler. Sağ İdeoloji, doktrinine
uy
gun olarak madde ve hayatın doğru
izahına dayanır. İnsan
bünyesinin
kanunlarıyla uyuşma halindedir. Sağ
ideoloji, insanın ve m ünâsebet ha
linde bulunduğu hayat ve kâinat var
lığının tesbit olduğu um um î kanun
ların bilgisidir. Sol ideoloji ise in
san fıtratın a aykırıdır. B ir ideoloji,
insan varlığının zarurî olarak ortayş
koyduğu kanun uyam ıyorsa; tesir al
tında tu ttu ğ u bütün insanların hayat
katili olur. İnsan yaratılışının zaru
retlerin e aykırı olan b ir
ideoloji,
b uhranların ve h er tü rlü ızdırabm
kaynağıdır. İdeolojilerin asıl ayırm a
kaynağıdır. İdeoloji ayırım ında am e
lî ölçü, onun insan yaratılışına uyup
uym am asıdır. İdeolojilerin asıl ayır
ma çizgisini, o ideoloji doktrininin
m adde ve hayatı izahı ve bilgi teo
risi teşkil eder. Sol ideolojinin ana
vasfı madd*, hayat veya tezahürle
rin d en birisini putlaştırm asıdır. İn 
san yaratılışının kanununa uymayan
sol ideoloji, tesiri altında tu ttu ğ u in
san ve cem iyette b u h ran lar doğurur.
İnsan fıtratın a karşı geliş, yavaş ya
vaş veya hızlı b ir şekilde cezalandı
rılır. İm an, düşünce ve ahlâk, asâletin i kaybeder. Irk tereddiye uğrar.

İnsan yapısının zaruretlerine uyuşma
halinde olmayan ideolojilerin mey
dana getirdikleri tah rib at bazan farkedilmeyecek kadar az olur. F akat
tah rib at b irik ir ve muayyen bir za
man sonra önüne geçilmez yıkım, bir
denbire başlar.
Görüldüğü gibi «sağ» ve «sob ayırımı, birçoklarının zannettiği
şe
kilde insan ve cem iyet m ünâsebetle
ri hakkm daki b ir anlayış farkına da
yanm am aktadır.
Servetin
su
veya
şu
tarz
da dağılması, ferdî hürriyetin şu ve
ya bu tarzda tanzim i dileği, b ir şah
sı solcu veya sağcı yapmaya yetmez.
Meselâ hürriyetin kapitalist ve komü
nistçe tefsiri, solcu ve sağcılık ayrı
m ının ciddî ve İlmî b ir ölçüsü ola
maz. Sistem lerin ve düşüncelerin sol
ve sağ olduğu ortaya koyan; onların
madde ve hayat anlayışı ile düşünce
m atodlarıdır.

Bu sebepten kom ünist çevrelerin
ısrarların a rağm en belirtm ek icap ed er ki, ne içinde yasadığımız kapi
talist sistem sağdır, ne
liberalizm
sağdır. Günümüzdeki sahte sağ-sol
ayrım larının m askesini indirm ekte
zaruret vardır. Çünkü üç kâğıtçılık
ta m aharet kazanmış hokkabazların
ve kom ünistlerin nazarında sağcılar,
işçiyi söm üren patronun, em peryaliz
m in ve irtica işbirliğinin kuyrukları
dır! Devcut düzenin bekçisidirler!
Bu itham lar gerçeklerin âdice ta h
rif edilişinden başka b ir mânâ ifade
etmez. Sol düşünce ve eylem, kendi
tarih i içinde incelenince sağa yam an
mak istenen aşağılık itham ların ger
çek sahibinin, bizzat sol olduğu mey
dana çıkar. Uzağa gitm eye ve ta rih i
karıştırm aya lüzum yok Şu son b ir
kaç sene içindeki, yurdumuzda mey-
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dana getirilen kom ünist hareketlere
bakmak, sol ve sağ hakkında bize
kesin bir fik ir verir. Şimdiye kadar
•her A llah’ın günü «Türkiye halk
ları» diye nutuk verenler solcular
dır. M illet ve m illiyeti burjuva uy
durması olarak dam galayanlar onlardır. Türkiyenin parçalanm asını plân
layanlar, Ayyıldızlı bayraklarım ızın
yerinde kızıl bayrakların dolgalanma
sınn özlemini duyanlar, Türkiyenin
bir Sovyet Cum huriyeti haline gel
mesinin heyecanlı arzulayıcısı bulu
nanlar... hep solculardır. Şerefli T ürk
ordusunu «Asalaklar» olarak damga
layıp «Burjuva ordusu» ve «Faşist
ler» diye niteleyenler onlardır. Ban
ka soyan, adam kaçıran m illeti ve
devleti milyonlara varan zararların içerisine atan onlardır. Alçakça ve
nâmussuzca b ir itham la «Amerikan
işbirlikçisi» ve «faşist» olarak
ta
nım ladıkları millî ordumuzu ve devletirimizi yıkacaklarını açıktan ilân
edenler ve bütün m illi m üesseseleri
karşılarına alanlar hep solculardır.
Peki, ya sağcılar ne yapm ıştır? Şe
refli T ürk ordusuna toz kondurm ak
tan, devletin yıkım hareketine her
şeyleriyle karşı çıkm aktan, Türkiye
nin varlığını söm üren Beynelmilel
Yahudilikle, uşağı masonlukla, Hristiyan misyonerliği ve komünizmle sa
vaşmaktan başka sağ T ürkiye’de ne
yapm aktadır?
GERÇEKLERİ GÖRELİM
Bugün Türkiyemizde iki kuvvetin
değişik şekillerde çarpıştığı bir ger
çektir. Bu kuvvetlerden birisi; devle
ti ve m illeti en aziz varlığı bilip onu hainlere boğdurm ak istemeyen
m illetin cephesi: diğeri ise devleti
mizin ebedî düşmanı olmuş Beynel
milel Y ahudilik ve onun içerimizdeki
kuyruğu durum unda olan komünizm
ve masonluk cephesi. Bu şer kuvvet
lerle m illetimiz arasında tarihim iz
boyunca görülen ölüm kalım savaşı
bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu
husus, tarih ve m illet şuuruna sahip
olan, m illetler ve inançlar münâse
betini iyi bilen, sosyal ve askerî kanuniyetlerin bilim ine vakıf olan ger
çek aydınlarca bilinen bir husustur.
Milletimizle onun düşm anlan arasın
da devam edip giden bu çarpışm ayı
sağ ve sol gurupların karşılıklı tah
riki olarak görm ek m illetin
hayat
ideallerinin bekçisi olan sağı da sol
ihanetiyle aynı paralelde gösterm ek,
gerçeği iğrenç b ir şekilde tah rif et
m ektir. Kavga yapıyorlar ve adliyeyi,
polisi meşgul ediyorlar diye hırsızla
ev sahibini; terazinin aynı kefesine
koymak akıl, insaf ve m illet sevgi
siyle bağdaşmaz.
KOMÜNİSTLERİN OYUNUNA
GELMEYELİM
Dünyanın h er yerinde aynı slogan
ları kullanan ve kom ünist devletin ku
rulm asm da aynı yol ve metodu uy
gulayan Beynelmilel komünizmin T ür
kiyedeki uçlan , şaşırtıcı ve yanıltıcı
neşriyatlarını alabildiğine devam et
tiriyorlar. Olaylara; «alt yapı-üst ya
pı» «devrim-karşı devrim» gibi slo
ganların ifade ettiği m ânânın arka
sında m arkxist izah tarzları getirm e
ye devam ediyorlar. Bugün m aalesef
birçoklanm n, dilinden düşürm edik
leri lâflar haline gelen bu düşünce
tarzlan kom ünist tefekkürün
yapı
taşlarıdır. Propaganda tekniğinde gö
rülen «Düşmanı teke irca etme» pren
sibini uygulayan kom ünistler, kendi
lerine, bu m etodu, üzerinde uygula
maya m üsait b ir adam olarak Dem irel’i seçm işlerdir. T ürkiye’de sağ
cıların teşvikçisi Demirelmiş! K ar
gaların bile güldüğü bu saçmalığa as

lında kendileri de inanm azlar. Dem irel gibi alt yapı-üst yapı sloganı
nı benimsemiş mason b ir sol düşün
cenin, sağcılıkla en ufak b ir alâkası
nın bulunm adığı vurdum duym az bir
politikacının iktid ard an düşünülm e
sine, ençok üzülenler gerçekte ko
m ünistler olm uştur. Çünkü en rah a t
çalışmaya onun iktidarsız iktidarı dev
resinde kavuşm uşlardır. K om ünistler
aslında kendi paralellerinde olan bir
D em irci’! boy hedefi olarak seçiyor
gözükmekle, bir mason olarak komü
nistlere çanak tutm ası sebebiyle m il
letçe zaten itib ar sahibi olamamış b ir
insanın, itibarını tam am en kaybetti
ği şu anda ve onun şahsında aydın
kitleyi sol düşünceye kanalize etm ek
gayesini gütm ektedirler. Ve bunda
da m aalesef yer yer muvaffak olduk
ları görülm ektedir.
SOL, ARKASINDA KOMÜNİZMİ
SAKLAYAN BİR MASKEDİR
Komünizm Türkiyede, kullanabildi
ği tarihten beri, yıkıcı faaliyetini hep
«sol» kelimesinin arkasında yürütm üş
tür. Orduya hücum unu, «sol» kelime
sinin arkasına saklanarak yapm ıştır.
Devlet kundakçılığını ve m illet yıkı
cılığını yine aynı kelim enin siperin
de yürütm üştür. Sol T ürkiye’de h er
zaman komünizmin maskesi olm uştur.
«Sol»
adı altında piyasaya sürülen neşriyat
yapılan
konuşm alar, girişilen «ey-

geçilmez b ir unsuru olacakmış! De
m okrasiyi de kendilerine göre
ve
tek taraflı fik irlerin aracısı olarak
ta rif eden ve empozeye kalkışan bu
adam lar ne dem ek istiyorlar?
Sol
ihanetinin, T ürkiye’yi nasıl b ir uçu
rum un kenarına getirdiği ve yakın
b ir geçmişte m illet olarak hangi buh
ran lı ortam lara sürüklendiğim iz kas
ten unutturulm ak isteniyor. Bu adam lar, sol teoriyle pratiğinin yani
M arksist düşünceyle ihtilâl hareke
tinin birbirinden
ayrılm ayacağını,
kom ünist şeflerce ayrılm am ası ge
rektiği tavsiyelerinin yapıldığını pek
âlâ bilirler. Ama şaşırtılm ış b ir kı
sım çevreleri de kandıracakları kan aatındadırlar.
M İLLETİN ENDİŞESİ
Bu konuda asıl bizi üzen ve m il
letim izi endişeye sevkeden
husus;
bugün için devletin dairesinde söz
sahibi olan bazı politikacılardı «sol»u
üm itlendiren beyanat ve
tavırları
nın, tıpkı 1960 dan sonraki politika
cıların, yanlış ifadeleriyle sebep ol
dukları buhranlı günlere m em leketi
te k ra r iteceği endişesidir.
Bu zevatın ağzından m anşete ge
çirilen b ey anatlann, «sol» takım ını
nasıl üm itlendirdiği ve bu beyanat
sahiplerinin nasıl kendi paralelleri
ne alınm ak istendiği m eydandadır.
M odern insanın sola açık olması lâ
zım geldiğini söyleyenler, solun (yu

lunan bütün slogan ve tem aları ne^
riy at ve eylem lerinde işleyen bu i
h anet şebekesi, bugün, Anayasanın
sosyal dem okrasiye açık
olacağını
ifade ettiği söylenen yetkiliye
ve
kendisini, memleketi, içinde bulun
duğu çıkmazdan k urtarsın diye ik
tidara getiren kahram an orduya şöy
le saldırıda bulunuyordu: «Ne paha
sına olursa olsun, tüm sosyal
de
m okratlar oynanan oyunlara
karşı
kavgalarını sonuna dek sürdürecek
lerdir. Ayrıca bugüne kadar devrim
edebiyatı yapıp bugün kurulacak iş
birlikçi hüküm etten yana çıkanlar
da bu kavgada hedeflerim iz arasın
dadır...» (2) «... F aşist bürokratla
rın yıllardır biriken ik tid ar
olma
hırsları, N ihat Erim
hüküm etiyle
gerçekleşm iştir. E rim hüküm eti, hâ
kim güçlerin iktidarıdır...» (3)
E ğer sosyal dem okrasiden, m ille
tin adaletle ve huzur içinde yaşatı
lacağı kastediliyorsa: m ezkûr fikir
akımının, beklenen m esut neticeyi
tem in ettiği hiç görülm em iştir. U nu
tulm asın ki, b ir slogan ve b ir h are
k et tarzı, muayyen b ir doktrin ve ideolojinin tezahür vasıtasından baş
ka b ir şey değildir, «sosyal demok
rasi» lâfı da, arkasında m ateryaliz
min iğrenç suratını gizleyen b ir al
datmacadan başka birşey değildir.
Şurası kati bir gerçektir ki sol, ka
pitalizm ve sosyalizm denem eleriy

— 21 Temmuz’da çalışmaya başlayan p artilerarası komisyon içlerinde bazı mızıkçılık yapanlar da bulunm asına rağ 
men çalışm alarına devam etm ektedir. M illet sabırla neti-ceyi beklem ektedir. Temennimiz alacak lan k ararın m illî
vicdanı zedelememesidir.
lem »ler, her zaman, arkalarında kıp
kızıl bir suratı saklam ıştır.
Zaten
Moskova’da yapılan kom ünist yazar
la r konferansında, dünyanın dört bu
cağından gelen kom ünist yazarlara;
«Memleketinizde kom ünist
partisi
nin kurulm asına çalışınız. Komünizm
kelim esini
kanunen
kullanmanız
m ümkün olmuyorsa sosyalizm (sol)
kelim esini kullanınız, o da imkânsız
olursa işçi haklarını tem in etm ek pa
ravanası arkasında faaliyette bulu
nunuz» şeklinde b ir talim atın veril
diği herkesçe bilinm ektedir.
T ürk
m illetinin ve onun m illî müesseselerinin komünizme iltifat
etm eye
cek kadar şuurlu oluşu karşısında
kom ünistler, «sol»u ilmî ve felsefî
b ir renge de b üründürerek ve mo
d ern insanin m utlaka ilgilenip kabul
lenm esi gerektiği b ir akımmış gibi
empozeye gayret etm ektedirler
M illete karşı senelerdir sürdürdü
ğü ihaneti artık en yüksek hukuk
kurum larm ca da görülerek kapatı
lan Rusya’nın yurdum uzdaki beşinci
kolu T İP ’in ardından, ağıtlar döşenircesine yazılar yazılmakta ve onun bıraktığı boşluğu
dolduracak
b ir sosyalist partin in kurulm ası ge
rektiği empoze edilm ektedir. Dönme
Abdi İpekçi ve M arksist
paçavra
«Ortam» dergisi, bu ihanetin öncü
lüğünü yapm aktadır. K urulacak sos
yalist parti, dem okratik hayatın vaı
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k an d a verilen izahların ışığı altın
da kapitalist ve sosyalist yönleriy
le) T ürkiye’de ve dünyada şim di
ye kadar sebep olduğu derin buh
ran lard an ve çıkmazdan
habersiz
m idirler? Beynelmilel
politikanın
ve propagandanın, dünya m illetleri
ni, ikisinden birisine girm eye mec
b u r bırakan hum m alı gayretleriyle
sanki sadece iki tan e sosyal, siyasî
ve İktisadî sistem varm ış gibi, sos
yalizm veya kapitalizm in
kucağına
kendimizi atmamız gerektiği hissine
kapılmamız, buhranın ve çıkmazla
rın içine yuvarlanm ayı şim diden ka
bullenmemiz dem ektir.
Yeni Anayasanın sosyal dem okra
siye açık olarak hazırlanacağını ifa
de ettiği söylenen b ir diğer yetkili
de «sosyal demokrasi» ihanetinin ne
mânâya geldiğini acaba
bilm ezler
mi? Sosyal dem okrasi, Lenin’in k ur
duğu ve Rusya’nın komünizme itili
şinde basam ak vazifesini
görm üş
b ir partinin adıdır. Kaldı ki Türkiye*
de sosyal dem okratik m ücadele ve
ren lerin eylem ve fik irleri meydan
dadır. K unılduğundan itib aren Sos
yal Demokrasi D ernekleri, b ir kızıl
anarşist çetesi olan Dev-Gençle h er
bakım dan b erab er olm uşlardır. (1)
Gerici, faşist, alt yapı-üst yapı, iş
birlikçi, devrim -karşı devrim
gibi
m em leketim izi komünizme yuvarla
manın b ire r m askesinden ib aret bu

le ve diğer fik rî ve sosyal tatb ik at
larıyla, tarih î boyunca hep anarşi
nin, buhranın hürriyetsizliğin, sömü
rünün, insanlık şeref ve haysiyeti
ni hiçe saymanın b ir âleti olm uştur.
Ve neticede m illetler, m illî varlıkla
rın ın çürüyüp önüne geçilmesi müm
kün olmayan felâketlerin içinde ta 
rih olup gittiklerini büyük b ir acıy
la yaşam ışlardır. Halen doğusu ve
batısıyla dünyanın büyük ihtilâçlar
geçirdiği ortadadır.
Hayat, madde
ve insanı gerçek yönleri ve zaruret
leriyle tanıyam ayan fikrî ve siyasî
sistem lerin, dünyanın en asil ve şe
refli varlığı olan insanı nasıl müta
lâa ettiği ve hürm ete lâyık yönleri
ni u n u ttu rarak hayatı nasıl mânâsı?
laştırdığı meydandadır. Bunun için
d ir ki bütün insanlık, asliyetine tek
ra r dönmenin, hürm ete lâyık b ir var
lık olduğu şuuruna kavuşup bu şu
urun tatb ik at haline geldiği sistem
de yaşamanın çırpınışı içinde bulun
m aktadır. Modern insanın geçirm ek
te olduğu felsefî, fikrî ve siyasî buh
ran ve onun büyük b ir arayış için
de olduğu açıktır. İnsanlığın bu ça
ba ve ızdırabına kayıtsız kalınamaz
ve cahilce b ir tutum la, başta kendi
m illetimiz olmak üzere insanlığı fe
lâk ete sürüklem ek gayesinde olan;
b ütün anlayış ve m üesseseleriyle bu
yönde kurulm uş bulunan siyasî ve
Sayfayı Çeviriniz

SAYFA: 5

Soygunlar Komünistlerin Yenide?
Taarruza Geçtiklerinin İfadesidir
Geçtiğimiz hafta biri İzm ir’de di
ğeri de İstanbul’da olmak üzere iki
büyük soyguna daha şahit olduk. 27
Temmuz salı günü İzm ir’den Deniz
li’ye para götüren Z iraat Bankası arabası çevrilip 4 milyon 300 bin li
ra soyulm uştur. Bundan iki
gün

fik rî sistem lerin meddahlığı ve yürütücülüğü yapılamaz.
Hiç mübalağa etm eden ve gerçe
ğin tam ifadesi olarak
söylüyoruz
ki, milletimizin kurtarılm ası ve yük
seltilm esi ancak kendi m illî ideolo
ji ve
sistemimizin
prensipleriyle
m üm kün olacaktır. Hayatı,
insanı
ve maddeyi kendi kanuniyetleri için
de düşünüp yorumlayan, ona göre
çözüm yolu ve prensipler vazeden
millî ideolojimiz İlmî sağ’m uyarıla
rına h er zaman muhtacız.
Sahte ve gerçekleri görm ekten uzak bir kısım sözde sağcının mânâsızlığı, gerçeğe giden yollan tıka
yan beynelmilel kuvvetlerin ve on
ların içerdeki ajanlarının çığırtkan
lığı ve kasıtlı izah tarzları, kendim i
ze ve asliyetimize bizleri küstürm e
m elidir.
DEMOKRATİK SAĞ’A KAPILAR
KAPANAMAZ
«Sol» adı altında toplanan ve bü
tü n beşerî buhranların sebebi olan
gayri ilmî ve gayri millî ideolojiler
ve onların tatbik ifadesi olan sis
tem lere karşı ne ile ve hangi ide
olojiyle duracağız? Bu ideoloji şüp
hesiz ki, yukarıda haklılığını izah et
tiğimiz ve m illetin bünyesinin sistem
leşmiş ifadesi olan ilmî Sağ’dır, Ve
onun, hiçbir tahrik ve anarşiye mey
dan1 verm eden yürütülen dem okra
tik mücadelesidir.
Dünyada halen mevcut bulunan si
yasî ve ekonomik sistem lere karşı
cihan çapında patlam a ve protesto
ların olduğu bir vakıadır. Tatm in ol
mayan ve m eselelerine çözüm yollan
arayan insanoğlu, yeni bir anlayı
şın hasretini çekm ektedir. O halde
T ürkiye’ye yeni b ir şekil verme gay
retlerin in bulunduğu şu
günlerde,
bu gerçekler gözden ırak edilemez.
Yanlış değerlendirm elerle
milletin
hayat ideal ve isteklerinin gelişme
sine mani olunamaz. Devleti ve mil
leti ölüm çukuruna iten
hainlerle
devlet ve m illet için can vermeye
hazır olan m illetimizin
çocukları
aynı paralelde m ütalaa edilemez.
Psikolojik bir hastalık olan aşağı
lık kompleksine kapılarak m illetin
düşm anı olan millet, ideoloji ve sis
tem lerden iktibaslarda bulunulamaz.
K urtuluş tah k ir edilen ve u n u tu 
lan tarihim izin kucağındaki
millî
m ü esseslerim izde ve onların, millî
b ir ruh ve şuurla yapılacak ıslâhı
harek etindedir Bu şerefli ve hayatî
vazifeyi deruhte etm iş dem okratik
Sağ hareket, anti dem okratik
bir
kısım davranışlarla kısıtlanm am alı
dır. Milletimizin,
kurtuluşu adına
mesul şahıslardan ve bütün aydınlar
dan beklediği de budur.
(1) Sosyal
Demokrasi ve S.D.D.F
Süreyya Koç.
(2) Cum huriyet. 22 Mart 1971. Sos
yal
Demokrasi D erneğinin
bildirisi.
(3) Cum huriyet. 25 Nisan 1971 Sos
yal D.D.F, Gene! Başkanı Nafiz
B ostancının konusması.

SAYFA: 6

sonra da Taksim ’de 300 bin liralık
m ücevherle birlikte 33 bin lira da
ha çalınm ıştır.
Bildirildiğine göre olay günü pa
rayı nakleden banka arabasında bu
lunan K adir Kaymaz, Aydın - İzmir
il hududunda arkalarından gelen Anadol m arka b ir arabadan silah se
siyle verilen işaretle tabancasını çı
karm ış ve arabayı
durdurm uştur.
Bundan sonra A nadol’dan inenlerin
de yardım iyle şoför Yalçın B erber
ile Tekin Asal ve Hüseyin Sarıca ad
lı m em urları iyice bağlayıp m orfin
le uyuşturarak parayı alıp kaçm ışlar
dır. Olaydan sonra derhal kovuştur
maya geçilmiş, şoför ve iki m em ur
la birlikte K adir Kaymaz’m yakın
ları ve mesai arkadaşları gözaltına
alınm ıştır;
Soyguncuların kim liklerinin
bir
kısm ı tesbit edilm ekle birlikte em ni
yetçe gizli tu tu lm ak tad ır.
Ancak
soygunun elebaşılarından olan F ah ri
A ral’ın Dev-Genç’li olması, öte yan
dan K adir Kaymaz’m babasının oğlu
için «o ideolojik olarak ailem izden 2
yıl önce koptu. Sonrasını bilmiyo
ruz» gibi sözler sarfetm esi
olayın
bundan öncekiler gibi b ir kom ünist
tertib i olduğunu ortaya
koym akta
dır. Ü stelik aranan kom ünistlerin İsrail Elçisini kaçıranların bazıları
da dahil olmak üzere - pek çoğu ya
kalanm am ıştır. B ütün bu ipuçları göz
leri başka hiç b ir iddiaya lüzum bı
rakm adan kom ünistlerin üzerine çe
virm iştir.
Olaydan sonra Ege ve Akdeniz sa
hilleri kontrol altına alınm ış ve gi
riş çıkışlar tesbit edilm iştir. Soygun
cuların, büyük b ir ihtim alle Eğede
ki Y unan A dalarına kaçmak isteye
cekleri veya kaçtıkları düşünülm ek
ted ir Bununla ilgili olarak T aner
m otorunun sahibi olan T aner
Metin ’in ifadesi de dikkate değer Ta
n er M etin’in belirttiğine göre
b ir
genç kendisine gelmiş ve m otoruyla
Sisam’a geçmek istediğini, bunun için istediği kadar para verebilece
ğini belirtm iş, m otor sahibi de an
cak pasaportla geçirebileceğini sÖy-

— Kom ünist h areketler, Kısa Dir geri çekilme devresinden sonra yeni
den başlam a istidadını gösterm ektedir. İzm ir’deki banka ve İstanbul’da
ki kuyum cu soygunu bunun ilk işaretleridir. Yalnız dikkat edilirse, ban
ka soygunu, banka personeliyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilm iştir.
Bu durum belki daha önceki banka soygunlanna da ışık tutacaktır. Re
sim, banka soyguncusu F ah ri A ral (solda) ve işbirliği yaptığı K adir Kay
maz (sağda) görülüyor.
leyince hem en ortadan kaybolmuş
tu r. D urum em niyete intikâl etm iş
tir.
Öte yandan güvenlik
kuvvetleri
İzm ir’de yeni kiralanan b ir evi kont
rol altına alarak, eve arka kapıdan
girm ek isteyen üç genci ellerindeki
valizlerle birlikte
yakalam ışlardır.
Ancak yakalanan -solcuların
Ancak yakalanan şahısların kim lik
leri ve olayla ilgileri hakkında res
mî b ir açıklama yapılm am ıştır.
İzm ir’deki soygun vakasından son
ra Perşem be günü de Taksim ’de b ir
kuyum cunun duvarı delinerek 300
bin liralık m ücevheratiyle
birlikte
33 bin lirası çalınmış; aynı gün b ir
evden de 10 bin liralık kıym etli eş
ya daha çalınm ıştır. Olay em niyete
intikâl etm iş fak at
soyguncuların
kim likleri hakkında herhangi
bir
tesbit ve açıklama yapılm am ıştır.
Ö rfiidarenin ilânından sonra kızıl
olaylar biraz durm uş iken
tek rar
ren k verm esi m illetle birlikte resm î
m akam ları da tedirgin etm iştir. F a
k at bu olaylar, sürpriz
sayılmaz.
Çünkü kom ünist h arekât h e r halü
kârda durmaz. Ancak renk ve şekil
değiştirir. Öte yandan Babıâli paçav

ralarm da hâlâ kom ünistleri masum
gösterm e gayretleri sürüp gitm ekte
dir. T ürkiye’de TİP, Dev-Genç, v.s.
gibi kızıl ihtilâl şirketlerinin dağıtıl
dığı b ir zamanda, bugünkü
d u ru 
mun aslî faili olan kom ünistleri hi
maye gayesiyle Türkiye için yeni b ir
sosyalist p arti gereklidir» gibi baş
lık lar atan gazeteler neşredilirken,
kom ünistler soyguna devam etmez
mi?
Soyulan toplam kıym etin değeri 5
milyon liraya yakındır. 5 milyon li
ra ise kuvvetli b ir bölüğü en mo
dern silahlarla teçhiz
edebilecek
b ir meblağdır. O halde kom ünistler
bundan sonra da faaliyetlerine de
vam edeceklerdir. Bunun için yaka
lanan kom ünistlerin cezası en kısa
zamanda ve hiç b ir
müsamahaya
meydan vermeksizin kesilm elidir. Zi
ra davanın uzaması kom ünistleri şı
m artm akta; bu hal ise onları yeni
olaylara sürüklem ektedir
Olaylar ancak kesin ve sert tedbir
ler almak ve suçluya cezasını göz
kırpm adan verm ekle
önlenecektir.
Yoksa vakit geçmiş olur. Zamanı bir
daha geriye getirm ek mümkün de
ğildir.
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Gomel - Zigna
Bu Defa Ne Yapacak
F ak ir m illetim izden topladık
la n zeytinyağlara m otor yağı
k atarak T ürkiye’nin
itibarını
dış ülkelerde sıfıra indiren ya
hudi Gomel-Zigna
şirketinin
sahipleri şimdi İzm ir Sıkıyö
netim m ahkem elerinde hesap
verm ektedir. Bugüne
kadar
bütün m illiyetçi basının fe r
yatlarına, İzmir 1. Sorgu ha
kimi gerçek vatansever A. Ve
dat A ltuna’nın bütün samimî
gayretlerine rağm en
hasıraltı edilmek istenen dâvâya b i
lindiği gibi halen İzmir Sıkı
yönetim m ahkem elerinde bakıl
m aktadır.
Zeytinyağı skandali sanıkla
rı olan Sami gomel ve ortak
ları b ir defa da İzm ir 3. Ağır

Ceza Mahkemesince döviz ka
çakçılığı suçu ile yargılanm ış
lardır. T ürkiye’den antika eş
ya kaçırarak bunları A vrupa’
da satan ve parasını İsviçrede
ki Diskont Bank adlı banka
daki 5612 num aralı
hesaba
yatıran yahudi
vurguncuları
nın 3. A ğır Ceza m ahkem esin
ce yurt dışına çıkm aları yasak
edilm iştir.
Ayrıca Balıkesir Milletvekil
lerinden Mevlüt Yılmaz
27
Temmuz günü A dalet Bakanı
na zeytinyağı skandali ile ilgi
li b ir m ektup
gönderm iştir.
Yılmaz Yahudi «Göm eller» fir
masının elinde daha 350 ton
m otor yağı ile karışık, zehirli

yağ bulunduğunu da açıklamış
tır.
Bir m illetvekilinden beklenen
vatanseverlik örneğini veren
Yılmaz, m ektubunda; «Ağır
ceza mahkemesi.
kanunlara
aykırı
gerekçesiyle ve yine
usul ve kanunlara aykırı b ir
kararla «Gomel-Zigna» şirketi
nin sanıklarına TCK’nun han
gi maddesine dayanarak b era
at kararı verm iştir? Bu konu
da Adalet Bakanlığı ta rafın 
dan ne pibi işlem
yapılm ış
tır?
Bu dâvâ A dalet Bakanlığı
na mal olduğundan Adalet Ba
kanlığı şimdiye kadar iade-i
m ahkem e için b ir işlem yap
mış m ıdır? Yoksa vbgkü vbgk
mızı iki paralık eden, dış tica
retim îzi sabote eden beynelm i
lel vurguncu yahu dilere özel
m uam ele mi
yapılm aktadır?
K anunlar bunlara tatb ik edil
m ekte midir?» dem iştir.
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MİLLİ MÜCADELE VE
TÜRK ORDUSU
Türkiye’de bundan 13 ay evvel,
bir isyan provası olan 15-16 Haziran
hadiseleri sırasında Bay Toker nere
de idi, bilmiyoruz. Bildiğimiz kayın
pederinin örfi idarenin hem en sona
erdirilm esi yolundaki
çırpınışları
dır. T ürkiye’yi kızıl bir ihtilâlin içi
ne itilirken görüpte, susamazdık. Va
tan, m illet ve devlet tehlikede iken
duramazdık. Zira vatanımız, banka
hesaplarının şiştiği yabancı
diyar
lar değildi. T ürk m illetini içine yu
varlanm ak üzere olduğu
karanlık
akibetten kurtarm ak üzere, teşkilât
lı ve tarafsız bir kudretin m üdahale
sine ihtiyaç vardı. Bu kuvvet T ürk
ordusu idi... Aynı zamanda polisten
sonra, ordunun haysiyeti ve şerefi
ni ayaklar altına almaya cüret eden,
Türk ordusuna faşistler diye saldı
ran köpekler ve onların babı adide
ki daha iğrenç o rtak lan Türk aske
rini iğrenç hücum ları ü e kahretm e
ye uğraşırken, h er zaman söylemek
le iftih ar duyacağımız «Yaşasın Or
dumuz» sözünü, o gün Türkiye’nin
tehlikeler içinde yüzen ufukları bo
yunca haykıracaktık. Ve haykırdık
da..* Bilesiniz bay Toker, T ürk ordu
su, madrabazlar, üç kâğıtçılar ta ra 
fından değil, m ukaddes vazifesini ifa edişi sırasında daima gerçek va
tanseverler tarafından bağırlara ba
sılacaktır. Ve m illetin semaya yükse
len hayır duasını alacaktır.
H er satırı iğrenç bir üçkâğıtçılık
dan ibaret olan, basitin basiti peri
şan tefrikada, bizim T ürk ordusunu
tıpkı paşa babanız gibi politik men
faatlere alet etm ek sevdasında oldu
ğumuzu yazıyorsunuz. Adi yalanları
nıza bir yenisini ilâve etm ekten baş
ka birşey yapmıyorsunuz.
Bay Toker sende çok iyi bilirsin
ki, T ürk ordusuna çengel atm a diye
tahrife çalıştığın yazı, sadece kendi
ni milliyetçi ve m üslüm an sanan ve
senin de çok iyi bildiğin hödüklere
hitaben yazılmıştı. Ve maksadı, Türk
ordusunu senin gibi kiralık kalem 
ler vasıtasiyle millî cepheye tahrik
im kânı veren, düşüncesiz davranış
ları mahkum etm ek için yazılmıştı.
Ve sen de çok iyi bilirsin ki, iş par
lam ento mücadelesine kalınca, bir
partinin başarı şansı, onun rakibi
nin CHP oluşu nisbetinde artar. Mil
lî bir partinin iktidara geçebilmesi
için, sadece senin paşa babanın mu
halef et gösterm esi yeter. Yani CHP
ve paşa baban, m illet
karşısında
daima avucunu yalar.
A nladın mı
beyzade, paşazade! İşte, bunun için,
m illetini seven hiç bir partinin ak
lından, T ürk ordusuna bir operet
ihtilâli yaptırm ak geçmez. Bu hayal
ler, senin paşa babanın eski hasta
lığı idi. İstersen ona sor. O sana an
latır. Ama kişi, alemi kendisi gibi
görürm üş, derler. H er halde herkesi
kendiniz gibi ihtilâl tahrikçisi «anı
yorsunuz.
Aşağıdaki satırlar, zerrenam us ve
zerre basireti kalmış olanların bile
kabul edeceği gerçekler
değil mi
dir? Biz bir takım enayilere, üç san
dalye uğruna, orduyu halka, halkı
orduya düşman kılabilecek ve senin
gibi cibilliyeti m alum
bulunanlara
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Millî M ücadele
ve Türk Ordusu
resm î jurnalcilik yaptırabilecek dav
ranışları o günden önlemeye çalıştı
ğımız için mi hain oluyoruz? Ey mü
cessem hiyanet!
M İLLÎ MÜCADELE
PARLEMENTO
Milli Mücadelemizin hedefi, bey
nelm ilel Yahudiliğin ve ortaklarının
devlet ve m illet hayatındaki tah ak 
küm ünü yıkmak, em peryalizme son
verm ek olmalıdır. H edef açık olarak
beyan edilmeden, halkın m ücadeleye
işjtiraki mümtkün değildir. A taları
mızın şerefli hayatına lâyık b ir yaşa
yışı hâkim kılm anın yolu; m illetim i
zi İktisadî, siyasî, İçtimaî ahlâkî, fik rî
b ir esaretin içine iten, Y ahudi em per
yalizmini ve yuvarlandığı kayr-i millî,
pitalist sistem i dem okratik yollarla
tasfiye olmalıdır.
Hedefi iyice beliren Millî Mücade
lenin zafer şartı ise; ehliyetli b ir kad
ronun halkı uyarm ası teşkilâtlam ası
ve mücadeleye sevketm esinden iba
rettir. Halkın büyük ekseriyetini m ü
cadeleye şevke demeyen b ir
kadro
liyakatsizdir.
P arlam ento ve parlem ento çalış
m aları ise; halkın uyandırılm âsı, ay
dınlatılm ası, teşkilâtlandırılm ası ve
mücadeleye şevki için ihm al edilmez
çalışma şekilleridir. Ancak parlem en
to çalışm alarının ehem m iyetini ne
küçüm sem ek ne de m übalağa etm ek
doğru değildir. *
M ücadelenin tüm ünü parlem ento
çalışm alarından ib aret zannetm ek ne
kadar zararlı ise, m ücadelede p arle
m ento çalışm alarından istifadeyi red
detm ek de es azından o kadar zararlı
dır.
Millî Mücadelemizde şu an b eliren
yanlışlık, bütün mücadeleyi p arti ça
lışması zannetm ek ve p arti çalışm a

sını da parlem ento m ücadelesine in
h isar ettirm ek gibi zararlı anlayışlare sebep olm aktadır.
BAŞLANGIÇTA PARLEMENTOLAR
VE BUGÜN
P arlem entolar, başlangıçta m onar
şilerde K ralların iktidarım halk veya
halkın b ir kısım nam ına tahdide ya
rayan m üzakere m eclislerinden iba
re t idiler. Şimdi parlem entolar m ü
zakere ve k ara r m eclislerinden iba
re ttirle r. H ukuken devlet nam ına ka
ra r alma selahiyetleri vardır. Millî
hakim iyet doktrininin en güçlü oldu
ğu devirlerde bile
daim a
ka*
ra r organı oldular ve sivil kaldılar.
Bugün ise m illî hakim iyet cereyan
ları eski hakim iyetini baybetm iş bu
lunm aktadır. P arlem en to lar zamanı
mızda te şrî vezifesini yapm aktadırlar.
İcra ve kaza işleri m eclisin dışındaki
m akam larca görülm ektedir. Demek
ki zamanımızda parlem ento yanında*
b ir basfe grubu olarak, yahut da dev
le t organı olarak beliren m üessese
ler y er alm aktadır. Parlem ento, h ü 
küm et, adliye, maliye, sendikalar, ba
sin ve ordu zamanımızda iktidarın
gerçek sahipleri olarak ayaktadırlar,
iyice h atırlan m alıd ır ki, düşm an sa
dece parlem ontada savaşm am aktadır.
B ütün devlet kadem elerinde çarpış
m aktadır.
REY EK SERİYETİN MANASI
P arlam entonun devlet içindeki yeri
iyice belirtildiğine göre; sadece parlem entoda rey ekseriyetim ele geçir
meyi hedef alan bir m ücadelenin ne
k adar kısır b ir m ücadele olduğu ilk
bakışta anlaşılır. Siyasî tarih p arle
m ento ekseriyetinin tek başına ele
alındığı takdirde hiç kıym eti olmadı
ğını gösterm ektedir. Ne yazık ki Türkiye’de b ir kısım sözde sağcı politi
kacılar parlem entoda ekseriyet elde

— 15-16 Haziran K om ünist ih tilâl provasında, işçiyle ordu ve polis kar
şı karşıya getirilip, kudurganca devlet kuvvetlerine saldınIdığı günlerde,
m illî mücadele m illetin hayat m üdafaasını y ü rü ten orduya hitaben «Ya
şasın Ordumuz» diye h ay k ın rk en , M.D.O. nufı gizli cunta yöneticisi İs
tiklâl H arbi kaçkınr şef, «Sıkıyönetim bitsin» diye yırtm ıyordu. Bugün
CHP’ye yeni b ir vurgun tem in ederim düşüncesinin zebûnu ve paşa ba
basının gayri resm i sözcüsü bay dam at da o gün sessizdi. K endisine h a
ber verelim ki, TRT değil, yahudi desteğiyle dünya rad y o lan borazanlı
ğına tevdi edilse, millet-ordu birliği parçalanm ayacak, m illetin hayat m ü
cadelesi, b u h raıd a n dindirecek, h ainleri kahredecektir.

edebilm ek, yahut sadece parlemenioya girebilm ek için doktrin ve metödJarm dan ferag at etm ektedirler.
PARLEM ENTOLARIN
VAZİFESİ
N E OLMALIDIR?
Bu mahzuru hatırladığım ıza göre,
Millî Mücadelemizde parlem onto ça
lışm alarının yerini kolaylıkla tayin
edebiliriz. Parlem entolar, halkın uyandınlm ası, aydınlatılm ası, teşkilât
lanm ası ve m ücadeleye şevki için bir
kürsü olarak kullanılm alıdır.
Millî
M ücadelemizde parlem entonun
ye
ri bundan bankası olamaz. Zira parlem entoda elde edilen ekseriyet ne olursa olsun, gayr i m illi Ju d eo G rek
m enşe’H kapitalist sistem m evcut ol
duğu sürece alınan k ararlar m illeti
buhrandan k urtarm a hususunda hiç
b ir m âna ifade etmez.
P arlem ento m ücadelesini haklı bir
doktrin, doğru b ir m etod ve üstün b ir
strateji ile yönetm eyen ve bütün m ü

cadele tek illerin in organik bütünlü
ğü içinde uygun yerine oturtam ayan
lar, elleriyle m ağlubiyetin tohum la
rın ı ekm ektedirler. Zira parlem ento
m ücadelesi, beynelm ilel Y ahudilikle
yapılması gerekli doktrin, V k ir
kuvvet m ücadesinin b ir şekline te 
kabül eder.
P arlem ento mücadelesini, Millî Müca
delede tek başına h e r derdi halleden
b ir âlet sananlar ancak ahm aklar olabilir.
P arlem ento ekseriyetlerinin organi
ze güçler ve ekseriyetle askerî güç
ler tarafından alaşağı edildiğini ha
tırlasak, parlem ento mücadelesinin
ancak doktrin, fik ir ve kuvvet müca
delesinde zarurî, fakat m uhdut bir
yer işgal ettiğini unutulm ayacak şekil
de öğrenm iş oluruz. B ir parlem ento
ekseriyetinin cezibesine kapılara^
halka masal anlata anlata bitirem e
yenler, harek etlerin in Mîllî Mücade
leye ne dereceye kadar faydalı oldu
ğunu düşünm elidirler.
PARLEMENTO MÜCADELESİ
Mili Mücadelemizde başarılı
b ir
parlem ento mücadelesinin verilebil
mesi; sadece parlem entonun ve parlem enter m ücadelenin Millî Mücadele
içindeki yerinin isabetle
seçilmesi
İle m üm kün değildir. Aynı zamanda
p arlem en ter m ücadelenin üstün b ir
stratejiy e göre yönetilm esi gerekli
dir. Mücadelemizin ilk hedefleri ve
sloganları; ancak doğru ve ü stün
b ir s tra te ji incelem esinin mahsulü ol
m alıdır. S trateji, bilindiği gibi, kuv
vetlerin karşılıklı m uhasebesine da
yanır. B ir toplum da m evcut ana kuv
vetlerin karşılıklı tahliline dayanm ak
sızın ortaya atılan h e r şÜ r sahte,
h e r slogan bozgun sebebidir.
Devamı Var
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Lozan’ın 48’inci yıldönüm ü m ünasebetiyle
İn ö n ü ’yü televizyonda
konuşturdular. Y ıllardır, m illiyetçilerin söylemeğe çalıştıkları gerçekle
ri, İnönü ağzından kaçırıverdi. Biz geçen sayılarım ızda, hiçbir hakikatin
gizli kalam ayacağını ve m utlaka birgün m eydana çıkacağını söylemiş
tik. Lozan’daki gerçekler de İnönü’nün varlığıyla son bulamazdı. Şu ve
ya bu şekilde m eydana çıkacaktı. İşte İnönü de sabredem edi. H akikat
İnönü’yü zorladı ve konuşturdu. Bakınız İnönü kendi diplom atlığı hak
kında ne diyor: «D iplom atların yaşayışları ve düşünüşleri hakkında, özel
hayatları hakkında hem en hiçbir fikrim yoktu. M eslekten o k ad ar uzak
b ir hayat sürm üştüm ki meselâ, basit b ir m isâl söyleyeyim. D iplomat
ların yem eklerde, h e r yem ekte ayrı b ir giyim ve usulleri olduğunu zan
nediyordum . B unları ilk gün otelin salonunda, yem ek yiyeceğimiz vakit
b ir m esele olarak etraftak ilere sordum : «Ne giyeceğiz, ne yapacağız?»
diye.. Ben o zam ana k ad ar çizmeden başka b ir ayakkabı tanım ıyordum .»
«M ütarekeden sonra Lozan’a gittiğim zaman böyle m erasim içinde ge
çecek b ir hayat hülyası ile oraya vardım . İlk iki gün geçer geçmez,
büsbütün başka şa rtla r içinde yeniden çalışmaya m ecbur olduğumu şim
şek çakmış gibi gözümde derhal farkettim . M uharebe m eydanından çık
mış, oraya gitm iştim. Vazifenin bu kad ar ehem m iyetli olduğunu bilmi
yordum. H er tarafıyla birdenbire gözümde o kadar güç ve o kadar ge
niş b ir vazife olduğu kanaati geldi ki, hem en ilk olarak işin ciddî ola
rak konferans işine başlam adan evvel Lozan konferans heyetim izi teş
kil eden büyüklü küçüklü bütün m urahhas ve m ütehassıları etrafım da
topladım..»
«Acemi nalbant...» diye başlayan b ir söz vardır. T ürkiye’nin ölüm
kalım m ücadelesinin neticelerini toplam ak elbette böyle b ir insanın ya
pacağı iş değildi. K aldı ki, karşım ızdaki devletlerin m urahhasları bizim
kilerin yanında son derece usta idiler. Bu hususta da İnönü’yü dinleye
lim: «... Biraz evvel de söylediğim gibi Lozan konferansında, baş m urah
hasların başkanlığında toplanan birinci kom isyonlar vardı. Bunun ark a
sında talî kom isyonlar gelir. H er m esele talî komisyolarda hazırlanır,
büyük kom isyonlara gelir. Büyük kom isyonlara geldiği zaman, bizim baş
m urahhaslarım ız çok kuvvetli, karşım ızdakilerin en seçme insanlarıydı.
Meselâ Lord Kürzon, İngiltere H eyetinin baş m urahhasıydı. Onun ya
nında bulunan m urahhas, İn g ilte re’nin İstanbul işgalinde în g ilterey i tem
sil eden kom iser adını taşıyordu. İtalya’nın, F ra n sa’nın, Ispanya’nın hü
lâsa diğer Balkan devletlerinin herbirinin m urahhasları..
Y unanistan
baş m urahhası Mösyö Venizeîos olması gibi başlıca seçme insanlardan
ibaretti...» Böyle diyor İnönü.. E lbette bunca k u rt diplom at karşısında
acemi nalb atlan n yapacağı pek birşey yoktur. Eğer, düşman devletlerin
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m urahhasları lütfedip verm eselerdi, ya ikinci b ir millî mücadele başlayacak, ya da bugün elimizde bulunanların pek çoğu da düşm an elin
de bulunacaktı.
Diplomasi, harbin sulh görünüşlü b ir devam ıdır. A rtık h arp meydan
la rı konferans salonları olm uştur Kim ustalıkla m anevralar yapar, tak 
tik le r uygularsa o m uzafferdir. Sıcak h arplerin neticeleri de masa ba
şında toplanm aktadır. F ak at bunu yapacak olanlar asla iradesiz, kor
kak ve cahil kim seler olm am alıdır.
«Lozan konferansına gitm eden önce elde etm eği um duklarım ız ile,
Lozan’da kabul ettiklerim iz arasında ne gibi fark lar vardır?» şeklindeki
b ir soruya İnönü ne kadar dilini evirip çevirse de şu cevabı verm ek
zorunda kalıyor. G erçekte bu cevaptan m illet tatm in olm ayacaktır ama,
gerçekleri anlam ada bu bile kifayet eder. Şimdi bay P aşa’yı dinleye
lim : «Lozan konferansında elde ettiğim iz n eticeler um duklarım ıza uy
gun düşm üş m üdür? Bu suale daima m uhatap olm uşum dur Kendi ba
şım dan da daima geçti. M emleketime ve kendi nefsim e karşı, istedikle
rim izle elde ettiklerim iz arasında b ir nispet olup olmadığını düşünmeye
daima çalışmışımdır.» Böyle dedikten sonra kendisi başta olmak üzere
hiç kimseyi tatm in etm eyecek şu sözleri söylüyor: «Şimdi evvelâ konferan sların m ahiyetini söyleyeyim: İn san lar arasında m üzakere
ile,
alışılm ış manâsıyla pazarlıklar b ir meseleyi halletm ek, davalarında bir
uzlaşma esastır. İnsan hiçbir zaman um duğunu tam bulamaz F akat ne*
ticeden m em nun olması lâzımdır..» H ayır Paşa, pazarlığın konusu se
nin çiftliklerin değil ki böyle konuşabilesin. Mevzubahis olan, yetmişlik
ninelerin omuzunda m erm i taşıyarak koruduğu bir vatandır.
Sonra da şu sözleri söyleyerek m uarızlarını susturm aya ve kendini
m üdafaaya çalışıyor.
«Böyle b ir usul tuttum . Alınan neticeler, konferansta alm an neti
celer, h e r konferansta, h er pazarlıkta olduğu gibi daima eksik görüle
bilecektir. Bahusus elde edilen neticelerin yanında, elde edilem eyen
le r de vardır. Ve m eselelerin karsısında bulunan serbest insanların han
gisine daha çok ehem m iyet verdiklerini tahm in edemezsiniz. Zaten el
de edilen m eseleler, elde edilmez zannedilecek kadar fevkalâde ffüç ol
sa da b ir neticeye bağlanıp hallolduktan sonra birden bütün ehemmi
yetini kaybetm iş gibi b ir seviyeye düşerler.»
İnsanın soracağı geliyor: Peki ne elde ettin bay Paşa? Musul’u mu,
K erkük’ü mü, Batı T rakya’yı mı, A daları mı? Söyle neyi elde ettin?
T rakya’yı harbetm edi£im iz halde aldık diyorsun. İstersen orayı da ve
reydin. D iğer yüzde 90’ı müslüman ve T ürk olan yerleri terk ettik ten
sonra... Seni tarih affetm eyecektir Paşa!.

Lozonda Boğazlar Meselesi -II

RUS SÖZCÜSÜ MÜ
TÜRK SÖZCÜSÜ MÜ?
T ürk delegelerinin Lozan’da
ne
durum da olduğunu, Rus diplom atla
rının bizim m eselelerim iz hakkında
gösterdiği hassasiyeti tesbit etmekla daha iyi anlayacağız. Öyle ki Rus*
la r çeşitli politik m ülahazalarla, bi
zim m enfaatımıza olan hususları bi
zim kilerden daha çok m üdafa
e t
m işlerdir. Şüphesiz Rusya’nın bizim
elâ gözümüz için davranışta bulun
duğu söylenemez. Rusya, daha sonra
ki m enfaatlerini düşünerek Lozan’
da böyle b ir tav ır takınm ıştır. Rus
ya’nın bu tutum u karşısm da, Lord
Kürzon, Rus
tem silcisi
Çiçerin’e
«Şu anda İsm et Paşa’nm şapkasını
senin başında görür gibiyim» dem iş
tir. (1)
M üttefiklerin Boğazlar
konusun
daki «Boğazlar, harb ve tic aret ge
m ilerinin güven ve em niyet içinde
geçebilm eler! için tam am en
silahsızlandırılm alıdır» şeklindeki teklif
lerine karşı Rus tem silcisinin bizim
delegemizden önce aşağıdaki tepki
yi gösterm esi m anidardır.
«Asker
likten arındırılm aya ilişkin hüküm 
ler, T ürkiye’ye İstanbul ile iç top
raklarının savunma olanaklarını sağ
la r gibi görünm ektedir. Bu, sözde
tavizler aldatıcıdır.» (2)
Çiçeri’nin m üttefiklerin teklifine
karşı bu şekilde davranm ası Lord
Kürzon’u şöyle konuşturm uştur. Ve

bu sözler T ürk m ürahhas heyetinin
Lozan’daki açıklı durum unu gözler
önüne serm ektedir. «Oysa mösyö Çıçerin önce T ürkiye’ye verilen garan
tilerin aldatıcı olduğunu söylemek
le işe başlam ıştır. Böyle b ir görüşü
daha çok İsm et Paşa’nın öne sü r
mesi beklenebilir b ir şey olurdu. F a
kat bu konuda hiç b ir şey söyleme
m iştir.» (3)
M üttefiklerin İkinci olarak
ileri
sürdükleri «Gemilerin
boğazlardan
em niyet içinde geçebilm esi ve boğaz
ların tam am en silahsızlandırılm ası işini gerçekleştirm ek için b ir m illet
le r cem iyeti kurm ak ve bu vazifele
r i onun uhdesine tevdi etm ek gere
kir» şeklindeki tek liflerin i m alesef
bizim yerim ize Rus delegesi cevap
landırm ıştır. «M illetler cem iyeti, ger
çekte b ir takım devletlerin koalisyo
nundan başka b ir şey değildir. Boğaz
ların savunm asını M illetler Cemiye
ti sağlıyamaz Onu ancak T ürkiye’nin
kendisi sağlar T ürkiye’nin elinden bu
olanağı almak, gerçekte boğazı savun
maşız bırakm ak T ürkiye’yi eli ve ayağı bağlı olarak en kuvvetli devlete
teslim etm ek dem ektir.» (4)
Bizim delegelerim izin sustuğu b ir
sırada Rus delegesinin bu
şekilde
konuşm ası elbette
sam im iyetinden
dolayı değildir. M illetler arası poli
tikada sam im iyet ve dostluk değil;
m illetlerin kendi m enfaalatları önde
tutulur. Rusya’nın o gün, içinde bu

lunduğu siyasî durum Türkiye ile iyi
geçinm esini gerektiriyordu. Zira Kı
zıl İh tilal henüz yerleştirilm e safha
sında idi. İkinci olarak Rusya’nın Lo
zan’da bu şekilde davranm ası kendi
m enfaatına da uygundu Çiçerin’in şu
sözü bunu isbatlam aktadır:
Lord
Kürzon’un bütün açıklam aları tek b ir
amaç gütm ektedir. Boğazların ve İstanbulun savunmasını imkânsız kıl
mak ve Rusyayı bütün donanm ala
rın saldırısına karşı açık tutm ak.»
(5)
Sovyet Rusya’n ın boğazlar konu
sundaki asıl politikası
1945’lerde
«Rus donanm asının güvenliğinin sağ
Sanabilmesi için boğazlarda R uslara
askerî üs verilm elidir» şeklinde iğ
ren ç yüzünü ortaya koyuyordu.
M ÜTTEFİKLERİN BOĞAZLAR
KONUSÜNDAKİ ANA
İSTEK LERİ
M üttefik d evletler Lozanda Meh
m etçiğin çizmesinin dam gasını sırtın 
da hisseden m ağluplar pisikolojisinden kısa zamandan kurtulm uş, galip
devlet edesıyla şu tek lifleri ileri sü
rüyorlardı.
1 — Boğazların çevresiyle b irlik te
M arm ara da dahil olmak üzere silah
tan arındırılm ası.
2 — Boğazlardan geçecek h arp ve
ticaret gem ilerinin em niyetini sağ
lam ak, deniz trafiğini idare etm ek ve
boşaltılan bölgelerin askerî durum u
nu m urakabe etm ek için b ir boğazlar

komisyonu kurup boğazları ona tes
lim etmek.
A skerlikten arındırılm ış olmasını
istedikleri bölgelerde istihkam , top
çu tesisleri, ışıldak tesisleri, denizal
tı araçlarıyla deniz ve hava üslerinin
bulunm asını katiyetle yasaklıyorlar
dı. Bu hususta tutanaklarda şöyle de
nilm ektedir. «A skerlikten arın d ırıl
mış bölgelerde ve adalarda hiç bir
istihkam , yere bağlı (Sabit) topçu
tesisleri, ışııldak tesisleri, denizaltı
işleyen araçlar hiç b ir askerî hava
cılık tesisi ve hiç b ir deniz üssü bu
lunm ayacaktır.»
(Tutanaklar-Belgele r).
Bu m addeleri ortaya koymakla T ürk
m illetinin can dam arlarını kesmek is
tiyorlardı. Çünkü silahsızlanması için
öne sürdükleri noktalar, Türkiyenin
jeopolitik ve stratejik bakım dan en
hayati noktalarıydı. Boğazlardan ge
çen gem ilerin güvenini sağlam ak mas
kesi altında Boğazlan, Adaları, T rak
ya’yı netice itibariyle bütün Türkiye*
yi yabancı tesirlere ve tecavüzlere
karşı tam am en müdafasız bırakıyor
lardı.
G erçekte m üttefik devletlerin, bo
ğazdan geçen gem ilerin güveni diye
b ir endişeleri olamazdı. Bunu T ür
kiye’nin sağlayacağını açıkça bilirler
di. Bu teklifin esas gayesi T ürk top
rak ların ı müdafaasız bırakm aktı. Yok
sa T rakya’nın silah sızlan d ırılm asın ı
gemi güvenliği ile ne alâkası vardı.

İNE B İ R
K uracakları Boğazlar Komisyonu da
deniz trafiğini koruyacağız bahane
siyle bütün T ürk askerî birliklerini
kontrol edeceklerdi. Bu da T ürk dev
letinin vesayet altına alınm ası dem ek
ti* B unlar karşısında T ürk delegele
rinin cevabı nasıl oldu?
TÜRK MURAHHAS HEYETİNİN
TUTUMU
M üttefik devletlerin bu teklifleri
karşısında T ürk M urahhas heyetinin
tutum u maalesef, millî ideallerin ta 
hakkukunu sağlayamam ıştır.
Daha
baştan psikolojik b ir m ağlubiyetin i

çine girmişizdir. D irenebildiğim iz, is
teklerinizi savunabildiğim iz
ölçüde
m uvaffak olmuşuzdur. Meselâ m üttefklerin İstanbul, adalar, Boğazlar ve
T rakya’da yapılm asını istedikleri si
lahsızlandırm anın yapılıp yapılm adığı
m kontrol için b ir komisyon k u ru l
masını istedikleri zaman çok se rt ce
vap verilm işti. Bu şekildeki tavizle
rin ta rih boyunca m illetim izin başı
na ne gibi felâk etler getirdiği bilini
yordu. Bu taviz de verilirse, T ürkiye’
nin bütün m üesseseleri, yabancı kont
rolüne terkedilecekti. B unlar kabul
edilemezdi. Ve direttik. L ord Kürzon*

un bütün m anevralarına rağm en, gö
rüşüm üzden vazgeçmedik. N etice bi
zim lehim ize oldu.
F ak at Boğazların silahsızlandılm ası
m eselesin de aynı direniş içinde bu
lunam adık, M üttefik devletlerin tem
silcileri m utlaka ktendi fik irlerin in in
kabulü için ısrar ediyorlardı. N eti
cede isteklerinin yarısını elde e tti
ler. K ârlıydılar Z ira İstanbul Boğazı
için 15 kilom etre Çanakkale Boğazı -i
çin 20 kilom etre’lik b ir m esafenin
silahsızlandırılm ası kararlaştırılm ıştı.
E v et galip bizdik. K an döken bizdik.

V arını yoğunu h arp m eydanlarında
seferb er eden bizdik. Ve biz galipsiz.
F ak at kokkak, liyakatsiz, beceriksiz
insanlar m illetin en hayatî haklarını
masa başında düşm ana bahşiş olarak
takdim ettiler. Kanımızla koruduğu
muz yerlerd e düşm an hakim iyetini
tanıdık. Lozan’da veilen
tavizlerin,
millî m enfaatlara aykırı olduğu daha
sonra anlaşılm ış ve 1936 yılındaki
M öntreux Anlaşm ası ile tadil edilm ek
m ecburiyetinde kalınm ıştır. Zira m il
lî rsenfaatlanm ızffı, tb z a n ’m şartla
r ı ile korunm ası im kânının olmadığı
artık kesin olarak anlaşılm ıştır.

LOZAN’DA MUSUL-KERKUK
MESELESİ
MUSUL — KERKÜK MESELESİ
Lozan konferansında konuşulan
m eselelerin en önem lilerinden birisi
de Musul ve K erkük m eselesi idi.
Mondros m ütarekesi ve Sevr Anlaş
masıyla T ürkiye’yi paylaşan m üstev
liler, Musulu ve K erkük’ü harb yo
luyla elde etm em işlerdi. F akat Sevr’
in ünlü Yedinci m addesine dayana
rak ve Musul petrollerinin iştihası içinde bu bölgeyi işgal etm işlerdi. İs
tiklâl mücadelesiyle haklılığını bütün
dünyaya kabul ettiren milletimiz, Mu
sul meselesinin de Lozan’a getirilm e
sini sağladı.
Lozan’da sıra Irak sınırının tesbi-.
tine gelmişti. Bu mesele, 1922’nin 27
Kasım’ında yani konferansın açılışın
dan bir hafta sonra konuşulacaktı. İs
m et İnönü bu meselenin Lord Kürzon
ile arkalarında özel görüşm elerde çö
züm lenm esini istedi. Lord Kürzon bu
nu kabul etti Fakat yapılan yazılı ve
sözlü görüşm elerden b ir netice alın
mayınca 23 Ocak 1923 Salı günü açık
olarak Ülke Ve A skerlik
Sorunlaları Komisyon’unda görüşülmeye baş
landı.
İLK TEKLİFİM İZ
T ürk M urahhaslar heyeti; etnagrafik, siyasî, tarihî, coğrafî, ekom ik ve
askerî sebeblerle M usul’un T ürkiye’
ye ait olması gerektiğini ileri sürdü.
E tnoğrafik sebeb olarak, yapılan ista
tistiklere göre, Musul’daki halkın ço
ğunluğunun T ürk olduğu anlaşılıyor
du. Lord Kürzon T ürk m urahhasları
nın gösterdikleri istatistiklere itiraz
etti. Ve istastik rakam larının hatalı
olduğunu ileri sürdü. Güya İngiliz
subay ve m em urları buradaki ahali
yi m ütarekeden sonra daha doğru
kaydetm işlerdi. T ürk delegesi ise bu
na verdiği cevapta, Musul’un bulun
duğu Süleymaniye Sancağı’na o güne
kad ar İngiliz subay ve m em urlarının
girem em iş olduklarını, T ü rkiye’nin
bu istatistikleri, Cihan Savaş’ından
evvel, askerlere alma m ecburiyeti ile çıkarttığını, o ta rih te vilayetteki
nüfusun çok doğru bilinm esinin zaru
r i olduğunu belirtti. (6)
MUKABELEYLE KARŞILAŞINCA
GEVŞEME
Çeşitli tartışm alardan sonra yüzde yüz
haklı olduğumuz bu konuyu kabul
ettirem edik. Bu defa İsm et Paşa Misak-ı Millî’ye uygun olarak plebisit
yapılm asını ve Musul’un kaderini hal
ikin oyunun tayin etm esini istedi.
L ord Kürzon, Musul’u Türkiye’ye bağ

layacak böyle b ir plebisite yanaşm a
dı. Halbuki halkın kendi kaderini ken
dişinin tayin etm esi prensibi M illet
le r Cem iyeti’nin kuruluş prensiplerindendi.
Musul konusunda, h e r bakım dan
haklı olan T ürk tezi hakkı olan n eti
ceye ulaşam ıyordu. M ahir ve hain b ir
diplom at olan Lord Kürzon, sanki
konferans masasına zorla getirilm iş
galip b ir kum andan edasıyla bizim
haklı tezimizi çürütm eye çalışıyordu.
KÜRZON TEHDİT EDİYOR
Lord Kürzon, en sonunda mesele
nin M illetler Cemiyetine götürülm e
sini teklif etti. Musul gibi önemli b ir
m eselenin M illetler Cemiyeti’nin ha
kem liğine tevdi edilm esi haklı olamaz
dı. T ü rk ler için kazanılması ve kay
bedilm esi mevzubahis olan kanımızla
koruduğum uz b ir vatan parçası idi.
İngiltere için ise, nihayet kendi top
raklarından başka b ir 'ü lk e d e
yü
rüttü ğ ü em peryalist m urakabenin mü
nakaşa edilm esi meselesiydi. T ürk
Milleti vatanı tam am layan b ir parça
olan Musul vilayeti gibi büyük b ir
m ıntıkanın m ukadderatını ve bu ülke
ahalisiyle, kaynaklarının geleceğini,
hakem k ararm a bağlı tutam azdı. 0nun için Lord Kürzon’un teklifi red 
dedildi. İngiliz m enfaatlarm a sıkı sı
kıya bağlı olan bu hain politikacı İs
m et İnönü’ye b ir te h d it savurdu :
«Şimdi en büyük b ir resm iytle söy
lüyorum . T ürk Heyeti bu teklifim i
gerçekten reddediyor m u? E ğer böy
le îse, bu red cevabının şim diye kadar
kenferansta takınılm ış harh en g ib ir
davranıştan çok daha b e te r b ir tesir
hasıl edeceğini sam im iyetle söyleme
ğe cesaret ederim . T ürkiye’ye
bu
m enfaatlarını veren teklifi, hüküm e
tim nam ına yaptığım ı ve T ürkiye’nin
bu teklifi tetk ik etm eksizin red d e tti
ğini dünya h ab er alınca T^irk h eyeti
nin tavrı h arek eti ile k a ra n hakkında
y a n n dünya gazetelerinde yazılacak
ten kitlerin ne olacağını büyük b ir a cı ile düşünüyorum.»
İNÖNÜ İSTEKLERİMİZDEN
VAZGEÇİYOR
Bu teh d it İsm et İnönü üzerinde ge
reken tesiri yaptı. Ve ilk görüşlerin
den vazgeçerek İngiliz isteğine yakın
olan şu görüşü ileri sürdü. «Türkiye
ile Ira k arasındaki bu m uahedenin
m eriyete girm esinden itib aren 12 ay
içerisinde Türkiye ile Büyük B ritan
ya arasında sulh yoluyla halledilecek
tir. Anlaşma olmazsa ih tilaf o zaman

— T ürkiye’nin yanı başındaki adalar Y unan dostluğu nam ına gitti. Ya
Musul - K erkük hangi dostluk nam ına verildi?
M illetler Cem iyeti’ne arzolunucaktır.
N ihayet bu 12 aylık süte içerisinde
tezlerimizi İngilizlere kabul ettirem e
dik. İngiliz tem silcilerinin meseleyi
kasten sürüncem ede bıraktıkları bel
liydi. Zira, M illetler Cem iyeti’ne gü
veniyorlardı. T oplantılardan
netice
alınam ayınca, İngilizlere, beklendiği
şekilde, Musul Meselesinin M illetler
Cem iyeti’ne götürülm esini teklif etti.
İngilizlerin bu ısrarların ın sebebini
anlayabilm ek için M illetler Cemiyeti’
nin bünyesini bilmemiz gerekm ekte
dir.
MİLLETLER CEMİYETİ
İNG İLTERENİN BAŞKANLIK
ETTİĞİ BİR ORTAKLIKTI
1. Cihan harbinin son yıllarında ve
sulh m üzakerelerine başlandığı sıra
larda nüfuz ve p restiji son derece a rt
mış olan ABD C um hurirreisi W ilson’un heyecanla desteklediği M illetler
Cemiyeti (Cem iyet’i Akvam) 1919 da
New Y ork’ta kuruldu. F akat bu teş
kilatın kuruluş gayesi hakkında mev
cut iki fikirden W ilson’mki değil de
Fransız Başbakanı Slenm enceau ve İn
giliz Başbakanı Loyd George’un tez
leri galebe çaldığı için m üessese adeta ölü doğdu. W ilson’m anlayışı,
b ü tü n m illetleri müsavi h ak lar ile
sinesinde toplayan, galip,
m ağlup
fark ları gözetmeyen ideal b ir m illet
le r cem iyeti kurm aktı. A lm anya’nın
yıkılması üzerine zaferi son haddine
kadar söm ürm ek isteyen Slemenceau
ve L. George ise, bütün m illetlere
müsavî h ak lar verm eyen, galip mağ
lup farkı gözeten b ir tutum la harp
esasındaki ittifakları bu suretle daha
da genişletip devam ettirm ek istiyor
du. İn g iltere ve F ran sa’nın baskıla
rı ile M illetler Cemiyeti bu esaslar
içerisinde doğdu. M illetler Cemiyeti
ni meydana getirecek komisyonun teş
kilindeki üye durum u küçük devlet
le r için büyük haksızlık teşkil ediyor
du. Şöyle ki: İngiltere, F ransa Ame
rika, İtalya ve Japonya gibi be;ş bü
yük devlet ikişerden on üye, geri ka

lan 22 devlete de araların d a seçecek
leri beş üye veriyordu.
Daha evvel verilen söz üzerinde
Musul m eselesi M illetler Cemiyeti’
ne götürüldü. Oradan da aleyhim izde
verilen b ir k ararla Musul anavatan
dan ayrılm ış oldu.
Eğer, gerçekten yetişmiş, m illeti
nin m enfaatlarını h e r şeye tercih eden, diplom asi oyunlarına gelm eyen
ve siyasî ta rih ten anlayan b ir delege
olsaydı, İngilizlerin bu m eseleyi ni
çin M illetler Cem iyeti’ne getirm ek
istediklerini daha önceden
bilirdi.
Zira M illetler Cemiyeti b ir m anda idaresi kabul etm işti ve bu manda idaresinin de hadefi Osmanlı D evletin
den ayıracakları m illetlere yöneliyor
du. Meselâ M illetler Cem iyetinin va
zifelerinden biri şuydu:
«Osmanlı D evletinden ayrılan yakın
Şark m illetlerini, ve eski Alman sö
m ürgelerini vesayet altına alıp idare
etm ek.» (7)
Yine M illetler Cemiyeti’nin 22.
m addesi Mandayı te rif ediyordu:
«Manda h arp neticesinde evvelce ken
d ilerini idare eden devletlerin haki
m iyetlerinden çıkan ve henüz kendi
b aşlan n a b ir hüküm et kurm ağa ka
biliyetleri görülm eyen kavim ler hak
kında tatb ik edilen b ir usuldür.» (8)
A yrıca M illetler Cemiyeti’nin p ren 
siplerinde şunlar da bulunuyordu:
«Manda esasında iki ta raflı b ir ak it veya m ünasebetten doğma değil
dir. Onu M illetler Cemiyeti verir.»
«Manda altında bulunan y erler üç
kısm a ay n lm ıştır. Bunlara A. B. C.
m andaları denir. Birinci kısm a dahil
olanlar ilerde devletliği düşünülen
lerd ir ki. B unlar Osmanlı D evetinden
ayrılan yerlerdir. Suriye, Irak, F ilis
tin, M averayı Ü rdün gibi,..» (9)
1919 yılında kurulan M illetler Ce
m iyetinin bu k ararları muvacehesin
de, buraya havale edilen b ir mesele
den bizim lehimize b ir k a ra r bekle
m ek mi,w1jrl’in de 2*1d i Ve olmadıda.
(L ü tfe n sa y fa y ı çe v irin iz )

Vietnam’da Harbi Bitirenler
Orta-Doğa veya Kıbrıs’ta Başlatacaklar
Geçen haftaki sayımızda Nixon ile Mao yakınlaşm asının ortaya çıka
rabileceği m uhtem el neticeleri be
lirtm iştik.
H adiselerin akışı tahm inlerim izin
isabet derecesini b ir kere daha orta
ya koydu. Geçen hafta içinde yaban
cı basında yer alan çeşitli h aber ve
yorum lar iddialarım ızı tam am en teyid ediyordu.
T he Tim es’da çıkan b ir
yazıda:
«Çin ile A m erika arasındaki yakın
laşma ve m ünasebetlerin
geliştiril
mesi Kuzey V ietnam ’a yararlı olacak
tır... A m erika V ietnam ’daki birlikle
rinı geri çekmeye başlam ıştır. Ya
kın b ir gelecekte Başkan Nixon’un
bütün A m erikan askerlerini yurda
getireceği de artık anlaşılm ıştır.
W ashington, Pekin ile raha iyi ilişkiler kurabilm ek için geri çekil
m e işlemini daha da süratlendirebilir. Bu da H anoi’nin yararına ola
caktır.» deniliyordu. Gene The Ti
m es’da çıkan başka bir yazıda: «Was
hîngton tarafından resm en açıklan
mamasına rağm en özellikle
Doğu
A vrupalı diplom atların b elirttik le ri
ne göre B alkan Nixon V ietnam sa
vaşını en kısa zamanda sona e rd ir
mek ve Çin’in Birleşm iş M illetlere
katılm asını desteklem ek üzere
P e
kince tem inat verm iştir.» şeklinde yo
rum yapılıyordu.
Öte taraftan «The G uardian gaze
tesi: «Mao’nun Nixon’u davet etm e
sinin sebebini Sovyetlerin savaş son
rası siyasetinde aram ak gerekir. Ba
siyasetleri ise Sovyet m odeline da
yanm ayan türde sosyalizmin gerçek
sosyalizm olarak kabul edilm em esi
şeklinde özetlenebilir.» diyerek, Sovyetlerde yakın b ir gelecekte yapıla
cak suçlam anın şeklini şim diden or
taya koyuyordu.
Eski A m erikan Dışişleri
Bakanı
Dean R ask’un, Çin H alk Cum huriye
tinin engeç önümüzdeki iki yıl için
de Birleşm iş M illetlere m utlaka alı
nacağını açıklaması gene bizi teyid
ediyordu.
NİXON JAPONYA’YA
GİDİYOR
Geçen sayımızda yahudi protokol
lerinin 7 faslında geçen «Eğer umum bize karşı ayaklanırsa, onlara
Amerikan, Çin ve Japon toplarıyla
cevap vereceğiz.» hususuna tem as e

derek beynelm ilel sionizmin m illet
leri terbiye etm ekte
kullandıkları
silahları belirtm iştik.
H afta içerisinde Nixon ve Japon
ya im paratoru H irohito’nun karşılık
Iı ziyaretlere hazırlandıklarının ba
sında y er alması tahm inlerim izi p er
çircliyordu.
YAHUDİ’NİN SIRITIŞI
Çin’in A m erika tarafından tan ın 
ması teşebbüsünü alkışlayan yahudi
basın, antikom ünist A m erikan Ada
let bakanıyla alay ediyordu. İn tern a
tional H erald T ribüne gazetesinde,
yahudi A rt Buckwalt yazdığı maka
lesinde: «Ünlü kom ünist düşm anı Adalet Bakanının eşi M artha
Mitch ell’de b ir bakarsınız Yangtze neh
rinde yazları su kayağı yapmaya baş
lar» diyerek beynelm ilel sionizmin
hesabına antikom ünistlerle alay edi
yordu.
WASHİNGTON POST’UN
TE K L İFİ
Yahudi güdüm lü W ashington Post
gazetesi Kızıl Çin ve A m erika arasın
da b ir uzlaşma form ülü ortaya ko
yuyor ve şu tek lifte bulunuyordu:
«Amerika Çan Kay Şek hüküm etini
(yani Milliyetçi Çin
hüküm etini)
Çin’in tem silcisi saym aktan vazgeç
meli ve b irlik lerin i FormozVrtan çek
m elidir. Formoza Çin’in özerk eya
leti sayılm alıdır.»
ÇİN’İN İSTEK LERİ
H. K issinger’in Çin’i ziyareti sıra
smda, Çin’in A m erika’dan
istediği
tavizleri, Le Monde açıkladı.
Le Monde’de çıkan habere göre;
Çu En Lai, kendini ziyaret eden bir
A m erikalı öğrenci grubuna, Çin’in
isteklerin i söylem iştir. Bu istekleri
dört önemli
bölüm de
toplam ak
m üm kün:
1— A m erika sadece Vietnam ’dan
değil, bütün H indiçini’den çekilm e
lidir. Asya kendi işini kendisi hal
letm elidir.
2— Formoza meselesi, (K om ünist
Çin, Çin halkını temsil eden tek dev
lettir. Formoza Birleşm iş M illetler’
de tem sil edilemez.)
3— Japon m ilitarizm i meselesi.
4— Kore meselesi.

sında bunun da büyük tesiri vardı.
( 10 )
M illetler Cemiyeti M usul’u Ira k ’a bı
raktı. Ira k ’ı da İn g iltere’nin m anda
sına. Kabul etm ek gerekir ki Millet
le r Cemiyeti Meclisi’nin Musulu Iraka bırakan kararı, bu konuda Ira k ’m
ya da İn g iltere’nin haklı olm asından
ileri gelmem işti. Cemiyet meclisi esas itibariyle siyasi bir organdı. Ve
bu organda alm an k ara rla r M illetler
arası Daimî A dalet Divanının mütalasm a rağmen, siyasî çıkarların etki
sinde kalıyordu. Musul meselesi Ce
m iyet Meçlisinde görüşülürken, İn 
giltere Cemiyetin en nüfuzlu üyele
rinden biri ve Meclisin daimî üyesi
bulunuyordu. Buna mukabil Türkiye
bu teşkilatın üyesi bile değildi. Mec
lisin Türkiye aleyhine k a ra r alm a
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Daha sonra T ürk Hüküm eti, M illet
le r Cem iyeti’nin verdiği k ararı esas
kabul ederek İn g iltere ve Ira k ’la gö
rüşm elere girişti. 5 H aziran 1926’da
b ir anlaşm a yapıldı. Bu anlaşm aya
göre Türkiye ile Irak arasındaki sı
nır, esas itibariyle Cemiyet Meclisi
tarafından B rüksel’de tesb it edilen
hat olacaktı. Bundan başka anlaşm a
nın 14. M addesine göre Irak Hükü
m eti Musul üzerindeki haklarından
vazgeçen T ürkiye’ye 25 yıl süreyle
petrolden elde edeceği gelirin yüzde
onunu verecekti. B ir m üddet sonra
T ürk H üküm eti p etro l üzerindeki bu
haklarından da 500 bin İngiliz lirası
karşılığında ferag at etm işti. (11)

— Beynelmilel yahudilik, kendi zalim ik tid arı nam ına Çin şovenizmini
tah rik etm ektedir. A m erika - Rusya ve Çin arasında üçlü dengeyi daha
ne kadar sürdürebilir? M illetlerin, h ü rriy et avazelerini daha ne kadar
boğabilir? Ne k adar uzlaştırılm ak istenirse istensin emperyalizmin iç çe
kişm eleri durm ayacaktır. Önümüzdeki günler kopacak fırtın alar zalimle
rin tah tın ı yerle b ir edeeektir. Resimde, yahudi ajanı Kissinger ve Çu
En Lai gizli ortaklığı konuşurken görülüyor.
G< çen hafta mecmuamızda yapı
lan tahm in bu hafta Çu En Lai’nin
ağzından teyid edilm iştir.
ÇİN KENDİNDEN EMİN
Önümüzdeki günlerde Amerika ile Çin arasında yapılacak olan gö
rüşm elerde, Çin’in galip çıkacağına
m uhakkak nazarıyla bakm ak gerek
m ektedir.
Ç inliler
beynelm ilel
sionizmin
kendilerine hediye ettiği zaferin ne
ticelerinden o derece em indirler ki,
sadece kendi m illetlerine değil* Vi
etnam halkına bile m üjde verm ek
tedirler. Komünist Çin’de yayınlan
m akta olan Halk Günlüğü isimli ga
zetede geçen günkü m anşet «Viet
nam halkının istekleri
gerçekleşe
cek» şeklindeydi.
YENİ BİR YALTA m ?
İkinci dünya savaşı
sanlarında
Y alta’da toplanan üç devletin, üç ya
hudi lideri Churehiil, Rousvelt ve
Stalin, dünyayı aralarında taksim et
m işlerdi. Beynelm ilel sionizm aynı
işi bugün Nixon ile Mao’ya yaptır
mak istem ektedir. Nitekim son gün
lerde yabancı basında çıkan çeşitli
hab erler Çin’in bu tip b ir konferans
isteğinden dolaylı olarak bahsetm ek
ted irler. Nixon ve Mao’nun
yakın
b ir tarihde, masa başında dünyayı
yeni bir taksim e tabi tutm aları, ya
kın b ir ihtim al olarak görülm ekte
dir.
RUSYA’NIN TELAŞI
A m erikan Çin yakınlaşm ası Sov
yet yetkililerini telaşa düşürm üştür.
«Newsweek’in iddiasına göre
Leo-

Musul m eselesinde böylece ta rih î
b ir anlaşm a imzalanıyordu. Ama bu
anlaşm a bizi tem sil eden kim selerin
ebedî m esuliyetini de sinesinde barın
dırarak. Bir k ere düşm anm iradesine
tabi olarak, onun istediği yerde (Mil
le tle r Cem iyetinde) masa başına oturm am ız, ona galip devlet avantajım
vermemiz, neticeyi bizim aleyhimize
çevirecek
besiretsizlik
örneğiydi.
Bu hatalı hareket, sonunda zengin
p etrol kaynaklarını elim izden çıkar
dığımız gibi, hâlâ zaman zaman kanam ağa devam eden b ir K erkük meseslerini ortada bıraktı.
NOTLAR
1 — Lozan B arış K onferansı, T u 
tanaklar, Belgeler
2 — Çiçerin, T utanaklar, Belgeler,
Shf : 238

nid B rejnew Başkan N ixon’un Pek in’e yapacağı ziyareti görüşmek üzere Doğu A vrupa kom ünist partile
rin in liderlerini derhal gizli bir top
lantıya çağırm ıştır. Toplantı büyük
b ir gizlilik içinde B rejnew ’in evinde
cereyan etm iştir.
Öte yandan Sovyetler’in m eşhur
yahudi gezetecisi V ictor Louis izin
olarak b ir geziye çıkmıştır. Louis şu
anda A m erika’da b ir takım çevreler
le tem asa devam etm ektedir.
V ictor Louis gibi daha önce Sovyetler Birliğinin m ünasebetleri bulun
madiği İsrail’i ziyaret ederek diplo
matik m ünasebetlerin
yenilenm esi
hususunda, başbakan Golda Mair ile görüşm üş olan b ir sionistin, Ame
rik a ’daki tem aslan acaba kimin he
sabına yapıyor dersiniz?
İSRAİL—ÇİN
GELİŞİYOR

MÜNASEBETLERİ

Geçtiğimiz hafta içinde İsrail ile
Kızıl Çin arasındaki su altından yü
rü tü len faaliyetler su üstüne çıktı.
S erele rd ir devam eden İsrailÇ in dip
lom atik tem aslarına tarafların bun
dan sonra da devam etm ek niyetin
de oldukları açıklandı.
Orta Doğu hadiselerinde
Maoist
gerillaların Ü rdünden, kaçarak İsra
il’e sığındıklarında, İsrail tarafından
sıcak b ir alaka ile karşılanm alarının
hikm eti bu suretle bir sefer daha bü
tün açıklığı ile aydınlığa kavuşmuş
oldu.
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YENİ BİR ORTA DOĞU
ÇATIŞMASIMI?
V ietnam ’da yakında kapanacak olan
kapının Orta Doğu’da açılabilm e ih

tim alleri de yeniden belirm eğe baş
ladı. İsrail Başbakan Y ardımcısı Yigal Allon, İsrail İşçi partisinin bir
toplantısında yaptığı konuşmasında:

«Birleşmiş M illetlerin Genel k u ru lu
yada Güvenlik Konseyince yapılacak
b ir görüşm enin K udüs’ün İsrail h ü 
küm darlığı altında birleştirilm esi il-

Nümeyri, Acaba Dost Yüzlü
Hainleri Seçebilmiş Midir ?
Mecmuamızın geçen haftaki sayı
sında Sudan’daki darbelerin arkasın
daki gerçekleri, hiç bir a rt yorum a
yer verm eden bütün açıklığıyla yaz
mıştık. Bilhassa Haşim
El-Ata’nın
ancak 4 gün devam edebilen darbe
sinin asıl sebeplerini, darbedeki bey
nelm ilel politikanın tesir ve m enfa
atlerini belirtm iştik. Geçtiğimiz haf
ta içinde Sudan ve Ortadoğuda mey
dana gelen gelişm eler arap âlem ini
siyasî dönem eçlerde
yeni kavşak
noktalarına getirm iş bulunuyor.
B ir defa, darbelerden sonra gelen
günler, bazı gerçekleri tam olarak
gün ışığına çıkarm ıştır. Bulgaristan*
in yalanlam asına rağm en Mısır’daki
y an resm î El-Ahram gazetesi, Ha
şini El-Ata’nın yaptığı darbenin Har
tum ’daki B ulgar Konsolosluğundan
idare edildiğini yazmaktadır.
Zira
Sudan Komünist P artisi genel sek
rete ri ve El-Ata darbesinin idare e
dicisi A bdülhalik Mahcub darbeden
üç hafta önce tutuklu olduğu cezae
vinden kaçıp Bulgaristan Büyükelçi
liğine sığınm ıştır. İhtilâl plânlarını
da buradan tatbik ve idare etm iştir,
A yrıca El-Ata darbesine H artum 5
daki 1800 Sovyet danışm anının da
katıldığı söylenm ektedir.
Şurası da kesinlik kazanm ıştır ki.
dört günlük kom ünist darbeyi sona
erdiren ve Cafer-El N üm eyri’yi tek
ra r Sudan’ın başına getiren ikinci
darbe de Libya ve M ısır tarafından
düşünülm üş ve yapılm ıştır. 22 Tem
muz günü Libya askerî uçakları, Su
dan’a giden darbe liderlerini İngiliz
BOAC uçağından Bingazi havaalanı
na indirip tevkif ederken, Mısır ha
va kuvvetlerine bağlı
uçaklar da
2000 kişilik b ir Sudan birliğini H ar
tum ’a indirm iştir. Gerçi bu hadise
İngiltere ile Libya’nın arasını biraz
gerginleştirm iştir ama, yine de İn-

giltere Libya’ya misilleme yapm ak
tan çekinm iştir. Zira karışm aya baş
layan bu yahudi oyununun nerede
düğüm leneceğini İngiltere de kestirem em ektedir.
Sudan ihtilâllerinin dünyadaki tep
kileri de hayli büyük oldu. Sosya
list A vrupa basını sosyalist Nümeyr i’ye, kom ünistleri idam ettiği için
endirekt yollardan çatm aktadır. Me
selâ Çekoslovakya Komünist Partisi
resm î yayın organı
«Rude Pravo»
Sudan’daki kom ünistlerin idam edil
m elerini, yabancı em peryalist kuv
vetlerinin giriştikleri baskının bir işareti olarak görm ektedir. Bu em
peryalist kuvvetten A m erika’yı kas
tettiğ i m uhakkaktır ama, idamlara

— T arihin acı ihtarları, Nüm eyrî ve
örneklerini daima tek haklı ideolo
jinin huzur dolu sinesine
itm iştir.
F akat anlayan nerede? Eğer b ir fert
derm e çatma fikirlerle devlet yönet
meye kalkarsa, ya Rus’un uşağı o*
lur, ya A m erika’nın kölesi olur ya
da İngiliz’in ajanı... Bari şimdi uyansalar...

A m erika'nın da canının sıkıldığı or
tadadır. N üm eyri’nin şimdiye kadar
14 ihtilâlciyi idam etm esi, 400 ih ti
lâlci subayı tu tu k lu olarak bulundur
ması Rusya’yı da kızdırm ıştır. Zira
darbe Rusya’nın istediği ve
h attâ
plânladığı b ir darbeydi.
Moskova,
Sudan’daki idam ları Merkezî
İşçi
Sendikası Konseyinin yayınladığı bil
d iri ile dolaylı olarak kınam ıştır.
K om ünistlerin idam edilmesi, bazı
beynelmilel şer kuvvetlerin m erha
m et hislerinin uyanm asına vesile ol
m uştur. (!) V atikan’ın yayın organı
«Öbservatore Romano» da; «Sudan*
da girişilen h arek etler derin b ir acı
uyandırm ış ve bizleri m erham et iste
meğe teşvik etm iştir.» dem ektedir.
Ne yazık ki K ıbrıs’ta 3 yaşındaki
masum yavrular m edenî denilen dün
yanın gözleri önünde
banyolarda
katledilirken bu m erham et sim sarla
rından hiç b ir ses çıkmamıştı.
N üm eyri’nin te k ra r iktidara geli
şi Ira k ’la Sudan’ın arasını açm ıştır.
F akat Mısır, Suriye ve Libya arasın
daki 3 lü federasyonun parçalanma*
smı önlem iştir. Zaten E nver Sedat
ve K addafi’nin, N üm eyri’ye yardım
la n buradan ileri gelm ektedir.
Tam amen dağılmaya yüz tutm uş
arap âlem inin parçalanm ası belki bi
raz gecikm iştir. Ama, İsrail karşısın
da yekvlicut olması da imkânsız gi
bidir. O rtadoğu’daki bu beklenilm e
yen yeni gelişm eler, aslında İsra il’
in ateş-kes devresinde
düşündüğü
Amerika
Rusya adlı ikiz kardeşe
uygulattığı ilâ n la rd ır
A rap âlemi, başlarında esen fırtı
nanın gerçek sebeplerini bilemediği.
Rusya’nın Ortadoğuda niçin bulun
duğunu ve ne aradığını anlayam a
dığı m üddetçe daha
beklenm edik
çok hadiselerle karşılaşacaktır.

HJM. IIUİLMİ L

Doğam Kontrolü Hiçbir
Derde Çare Değildir
Geçen hafta yapılan Nüfus
Planlam ası Sem inerinde konu
şan Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Prof. T ürkân Akyol;
T ürkiye’de süratle yükselen nü
fus artışının önüne geçmek için nüfus plânlanm asının şart
olduğunu b elirttikten sora şöy
le dem iştir: «İkna yolu ile fert
lerin düşünce ve davranışların
da değişiklik yaratılm alı,
bu
hizmetin kendilerinin
iyiliği
için olduğu, dine ve ahlâka de
ğerlere karşı olmadığı izah edi
lerek hizmetin verimli olması
için gerekli ortam yaratılm alı
dır.»
Prof. Türkân Akyol’un şah
sına bir diyeceğimiz yoktur.
Ama nüfus plânîanm ası gibi
bir meselede susamayız. Zira
h er ne kadar nüfus plânlan-
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ması mem leket ıçm taydaii gı
bl gözüküyorsa da aslında mi)
lî bir felâkettir. Zira
nüfus
plânlanm ası doğrudan doğruya
gelecek nesillerin hayatına yö
nelm iştir. B ir aile hangi dönem
de doğacak çocuğunun nasıl
olduğunu bilemez. Onun için
yaşamasını önüne geçilen ço
cuk belki daha zeki ve kuvvet
li olacaktır. Öte yandan mem
leket nüfusunun azalması hiç
te arzu edilen b ir mesele de
ğildir. İkdisadî m eseleler ye
te r sebep değil; Çünkü ülke
miz 100 milyon nüfus besleye
bilir. Y apılacak şey ekonomi
nin m illileşm esidir. F akat biz
nüfus plânlam ası diyerek ge
lecek nesilleri mahvına sebep
oluyoruz.
Ayrıca bu mesele, ahlâki bir
buhrana da sebep olur. Çünkü

kesini tehlikeye sokamayacağım» be- j
lirtm iştir.
Allon bu açıklamayı yaparken Mı
sır’da A rap Sosyalist Birliği P artisi
bu yıl içinde İsra il’e işgal altındaki |
A rap topraklarından çıkması konusun
da baskı yapm ak için Devlet Başkan’ı !
E nver Sedat’a tam yetki verm iştir,
Sedat buna dayanarak yaptığı konuş
masında: «İsraille önümüzdeki çar
pışm alar çok kısa süreli olmayacak
tır. Bu uzun b ir savaş olacaktır. Çar
pışm alar sadece Sina
yanadasm da
kalmayacak ülkelerin h erb ir
karış
toprağını, karış karış içine alacak
tır. Buna hazırlanm amız ve gerçek
lerden kaçırm am am ız lâzım dır. B ir
milyon şehid versek bile 1971 yılı,
savaşın çözümü getirm eden gidem e
yecektir» dem iştir.
Bu karşılıklı polem ikler bize Orta
Doğu savaşının patlak verm e ta rih i
nin yaklaştığını hissettiriyor. Böyle
b ir savaşın A rablarm lehine olması
ihtim ali İsrailin halen y ürüttüğü dip
lom atik faaliyetler
m uvacehesinde
zayıftır.
KIBRIS.DA DURUM GİTTİKÇE
GERGİNLEŞİYOR
M akarios’un sivil Rum halkını de
vamlı olarak silahlandırm ası, Rum la
rın tevavüzlere başlam ası, m illetim iz |
için gittikçe büyüyen b ir endişe kay
nağı olm aktadır.
Geçtiğimiz çarşam ba gecesi iki
Rum ’un zırhlı b ir Rum askeri a ra 
cıyla G irne yakınlarındaki Boğaz ke
siminde, T ürk bölgelerine k irerek ateş açm aları ve T ü rk lerin bu ateşe
m ukabele bulunm aları, havayı iyice
elektiriklendirm iştir.
Y unanistan ve K ıbrıs idarecileri
nin tu tu m ları artık iyice belli olm uş
tur. Kıbrıs T ürk İd are H eyeti Başkan
Yardımcısı Rauf D enktaş’m dediği
gibi: Rum lar adada Enosis’i sıçram a
faktörü olabilecek geçici b ir Rum
Cum huriyeti kurup bu cum huriyet
içinde T iirklere sadece azınlık h ak 
la n verm ek istem ektedirler.»
Evet!... Bu kesin gerçek ortada ol
duğuna göre hazırlıklarım ızı buna gö
re yapmamız icap etm ektedir. Bey
nelm ilel sionizmin politikasına uy
gun olarak Orta - Doğu’dan sonra Adada yeniden başlayacak olan b ir çatişma ihtim ali gittikçe kuvvet kazan
m aktadır.

bu m etodları öğrenen genç kız
aklına gelen erkekle
gayri
m eşru m ünasebet k u rar fakat
ham ile kalmaz. Bu gayri ahlâkî
bir hal değil m idir? N üfus plân
lamasının dine aykırı olup ol
madığına gelince, bu konu an
cak ehlince ara ştırılır incele
n ir ve ona göre b ir hükm e va
rılır.
Ancak şunu belirtelim
ki
nüfus plânlam ası em peryalist
bir kuvvetin m illetlere karşı
yürüttüğü biyolojik ve ideolo
jik harbin neticesidir. Bu konuy
la ilgili olarak b ir de uluslar
arası Aile plânlam ası Federas
yonu kurulm uş olup yayınladı-.
f ı raporda 49 ülkede
nüfus
plânlam asının 'yapıldığını açık
lam ıştır. N üfus plânlam ası ken
di hayatım ızı imha dem ektir
Nüfus plânlam ası yerine ser
vetimiz gerçek em peryalizmin
elinden alınıp gerçek sahiple
rine tevdi edilm elidir. İşte o
vakit ülkemiz dört k at nüfus
doyurabilecektir.
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millet bünyesini
çürüten zehir
o

istiklâl harbini müteakip emperyalizmin Türkiye’deki bütün
tesirlerini yok etmek üzere sion emperyalizminin ve emperyaliz
min maşası; bar, meyhane, umumhane gibi yerlerin açılmasında
ve millet hayatına girmesinde baş sorumlu olan mason localarını,
misyoner ocaklarını kapatmak icabederken hertürlü gayri-islâmi,
gayri ilmî yaşayışların yayılmasına müsaade eden ve o şekilde
bir vasat hazırlayan, Hristiyanî, materyalist ve sionist kültürlerin
koğulması gerekirken millî kültür, millî iktisat, millî devlet ve İs
lâm’ın gerçeklerini bütün millet evlâtlarına duyurmak neyin ilim,
neyin nazariye, neyin hakikat ve neyin safsata olduğu milletin
evlâtlarına anlatılması gerekirse kendi kendine sömürkeleşmenin
neticesi olarak beynelmilel millet düşmanlarının ajanarına boz
gunculara servet kapıları açıldı ve millet mücadelesine ihanet et
melerine mani olunmadı...
Her insan tabii ve ideolojik yapısının icabı, yaptığı ve yapa
cağı hareketlerde bir otokritiğe sahiptir. Sağlam karakterli insan
lar alacağı kararlar, yapmış olduğu hareketleri, içerisinden ge
çen hislerini, düşüncelerini bu otokriğin süzgecinden geçtidikten
sonra cemiyet içinde normal bir hayat sürerler. Eğer bu otokri
tik kalkarsa fert anormalleşir, ideolojik yapısı bozulur, ideolo
jik yapının bozulması ile, onun yaşama şekli olan hareketler de
bozulur, yani şahsın iman ve eşya ile münasebetleri anormal bir
hal alır. Artık o insan ilmî açıdan bir hastadan başka birşey de
ğildir. Halkımızın tabiri ile «tımarhanelik» hale gelmiştir. Cemi
yet ve eşya ile münasebetleri anormalleşen insan; kendi ve etra
fı için tehlikeli olmaya başlamıştır -ki daha önce gördüğümüz gi
bi bunlara (deli) denir o şahsı her türlü işten, vazifeden el çekti
rip tecrid etmek tedavi etmek lâzımdır. Hele bu tip insanların
milletlerin başına lider olarak geçirilmesi ise o milletin esarete
düşmesi demektir.
İnsanın normal bir hayat sürmesinde bu kadar rolü olan otok
ritiği alkol kaldırır. Alkolün bu özelliğinden millet düşmanlan
favdalanmasmı iyi bilmişlerdir, içkinin, fuhşun, kumarın, her
türü sefahat hayatının sürdüğü bir yaşayışı normal hale getirmiş
lerdir
Daha önceden de biloyruz ki insanda otokriğinfotokontrolün)
kalkması, sonucu: şahıs kendine güveni artar, karkaksa deli ce
saretli olur, acizse otoriter olur. Böyle insanlar bir mesele ile kar
şı karsıva kaldı mı hemen içkiye sarılır. Ondan sonra karar alır.
Cesaretli olur, emir verir, plânlar çizer konuşur. Önceleri bu şah
sın yaptığı işlerin, aldığı kararların neticesi iyi gibi görülür. Hal
buki ilmen sabittir ki o anda beyin fonksionları ciddi bir şekil
de zayıflaşmıştır. Hatta 20 gr. alkol alan bir şahsın alkolden ev
velki kadar hesap yapamadığını görmüştük. Esasında içkili iken
alınan kararlar verilen emirler yanlıştır, anormaldir Eğer o
şahıs milletlerin başında liderlik gibi mevkiilere sahipse o millet
için felâkettir. Zira insanın ve ilmin kanularına uymamanın ceza
sını onlarla beraber başında bulunduğu millet çeker.
Yahudi protokollerinde «Ben düşmanımın başma sahte, birşeyden anlamayan hatta Yahudi düşmanı liderler geçiririm» der.
Bunlara itibar edilmemelidir. Çünkü bu yahudinin asırlık tecrü
besinden çıkardığı bir taktirtir. İşte bu hain sion politikasının
sonucu korkarlar, acizler, liyakatsizler, ruhen hastalar milletle
rin kaderinde söz söylemişler, insanlığın bu günkü duruma düş
mesine sebeb olmuşlardır.
İlmin ve tekniğin bu kadar ileri olduğu insanın imkânlarının
hudutsuz genişlediği bir devir de insanoğlu huzursuz duruma düş
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müştür. Açık bir misal vermek gerekirse, maddî ve ilmî imkân
ların zirvesine ulaşmış görünen Amerika’da saat başına bir in
tiharın düşmesi neyin ifadesidir? İnsanoğlunun ne kadar buhra
na düştüğü buradan anlaşılabilir.
Sosyalist maskeli komünistlerin bir cennet olarak tarif ettik
leri Rusya-Çin blokunda insamn yaşayışını zulüm kelimesi büe
anlatmaktan aciz kalır. Komünist zulmü altında inleyen insanlar
intahar etmek fırsatını bile bulamadan öldürülmektedir. Bütün
komünist memleketlerde yaşayan insanların açıklı durumu zakomünist memleketlerde yaşayan insanların açıklı durumu za
man zaman komünist şeflerinin ağzından kaçmaktadır.
Dünyada sol idolojilrin hakimiyeti devam ettiği müddetçe bu
zulüm dinmeyecektir. Rusya’da kanlı bir diktatörlüğe, Amerika’
da sinsi bir yılan zehirine dönen sol ideoloji; Hindistan’da in
sanı et yerine ot yedirtecek, inek kuyruğu öptürecek kadar aşağılaşmıştır. Bugün sol ideolojilerin emperyalizme dönüşmesi so
nucu meydana gelen dünyadaki emperyalist sistemler, en kanlı
devrini yaşamaktadır. Fakat şurası unutulmamalıdır ki bir ideolo
jinin vahşileştiği azdığı devir, sonunun yaklaştığını gösterir. Bu
nun tarihte misalleri çoktur. Ne zaman ki Roma imparatorluğu
eski mazbut yaşayışım bırakarak, fuhşun, kumann, içkinin bata
ğına düşmüş çok geçmeden koca imparatorluk yıkılmıştır. Bu du
rumu eski Yunan’da Lüt kavminde İran’da hatta Osmanlı impara
torluğunun son zamanlarında bile görebiliriz.
Amerika’da, Rusya’da ve bütün Avrupa memleketlerinde ho
moseksüellik almış yürümüştür. Bu ülkeler zamanımızda batı
medeniyetinin temsilcisi durumunda olan memleketlerdir. Batı
medeniyeti temeli itibariyla-kendilerinin de itiraf ettiği gibi-Yahudi-Yunan kültürüne dayanır. Yani emperyalist bir kültürün
tezahürüdür. Ve bugün son anlarını yaşamaktadır. Zira Dünya
inkılâplarının ve beşer tarihinin, insan ve cemiyetin kanunları bu
nu göstermektedir.
Sol ideolojiler ve onların cebrileşmesinden meydana gelen
düzenleri yıkılacaktır. Önümüzdeki çağlar Hak’km hakimiyetinin
çağlarıdır. İlmî olan insan ve eşyanın kanunlarına uyan sağ ide
olojinin düzen haline geldiği çağlar olacaktır. Bu mesut günleri
bütün milletlere beraber milletimiz de görecektir. Tarimin şaş
maz akışı budur. Bunu kim inkâr ederse, karşı çıkarsa; gayri mil
lî hareket ettiğinden, insan ve eşyanın kanunlarına uymadıtm*
dan, her şeyin üzerinde Hak’kı reddettitinden gerçek gericidir,
Yobazdır, emperyalisttir Millet düşmanıdır.
Netice olarak deriz ki; millete ve millet evlâtlarına ve mil
letin içki, kumar, fuhuş v.s.... gibi gayri millî yaşayışlardan aza
de her yaşayışına; gerici, medeniyetsiz... yaftasını yapıştıranların
ismi ve sıfatı ne olursa olsun, kendisi gerçek gericidir, manyak
tır, Dipsomanyaktır, paranoyaktır, millet düşmanı haindir. Zi
ra senelerce önce Hak’km ortaya koyduğu bugün ise ilmin doğru
ladığı gerçek budur. Hülâsa, düşüncesi ve yaşayışı gayri ümiliğe
düşen herkes gerçek gericidir.
Millet ideolojisinin rehberliğinde, yapılan Millî Mücadele
miz, seneler denberi millete nice ilim, medeniyet maskesi altın
da telkin edilen içki, kumar, sigara... gibi gerçek gericilik ha
reketlerini ortaya çıkarmaya devam edecektir. Sonunda mille
tin mücadelesi zaferle bitecek, her türlü gayri İslâmî, gayri millî
yaşayış ortadan silinecek, milletimiz tarihte lâyık nlan yerine
oturacaktır. Bu böyle büinmelidir.
SON

Erim, Kıbrıs Hakkında Böyle Konuşmamalıydı
K ıbrıs m eselesinin te k ra r
k ritik
b ir dönem e girdiği son hafta içinde
Y unanistan’ın «Atina Ajansı» Baş
bakan N ihat E rim ’in bundan 2 hafta
önce K ıbrıs konusunda verdiği de
meci yayınlam ıştır. Başbakan Erim ,
15 Temmuzda ajansın genel m üdü
rü H. B itsidis’e «Balkanlarda ve Kıb
n s ’ta T ürk - Y unan ilişkileri» konu
lu b ir m ülakat verm işti.
Ancak bu m ülâkatm bazı en tere
san bölüm leri m evcuttur.
A jansın
b elirttiğ in e göre Erim K ıbrıs hak
kında şunları söylemiştir: «Sizi te 
m in edebilirim ki, Y unanistanla Enosis tehlikesi olmadığı sürece T ür
kiye K ıbrıs’ın paylaşm asını asla düşün
m em ektedir. Z aten paylaşm anın T ür
kiye gibi b îr ülke için ne anlam ı olu r? Biz K ıbns topraklarının b ir
kısm ını ilhak etm ek
istemiyoruz.
Hem bu toprağı ne yapacağız? T ür

SAYFA: 12

kiye’de yeteri k ad ar toprağım ız var.
U m arım ki Yunan hüküm eti de aynı
zihniyetle h arek et etsin. Zaten içim
de Başbakan Yorgi Papadopulos’la
b ir sonuca ulaşacağım ız hissi var.»
Biz Başbakan E rim ’in sözlerini bi
raz hayret, biraz da üzüntüyle k arşı
lam ış bulunuyoruz. Çünkü E rim ’in
A tina ve Kıbrıs Rum yönetim i hak
kında bu k ad ar iyi niyet beslem esi
ni b ir tü rlü ik tid ar koltuğuna sığdıram adık. O rtada b ir gerçek vardır.
O da M akarios’un Enosis*i herşeye
rağm en gerçekleştirm ek istediğidir.
Enosis nedir? Enosis, bilindiği gibi
K ıbrıs’ın Y unanistan’a ilhak edilm e
si dem ektir. Ve M akarios bunu iste
m ektedir. Bu dem ektir ki Makarios
Y unanistan’a karşı
değildir.
Zira
karşı olsa K ıbrıs’ın Y unanistan’a il
hakı demek olan ENOSİS’i istem ez
di. Aynı şekilde Y unanistan da Ma-

k arios’a karşı olamaz. Çünkü Maka
rio s’un E nosis’ini doğuran Y unanis
ta n ’dır. B ütün b u n lar
m eydanday
ken, Y unan hüküm etinden veya onu n b ir ferd in d en sam im iyet bekle
m ek gülünç olur.
Öte yandan E rim ’in K ıbrıs’ı kas
tederek: «Hem bu toprağı ne yapa
cağız? T ürkiye’de y eteri kadar top
rağım ız var» şeklindeki sözleri T ürk
efkârı um um iyesinde son derece ga
rip karşılanm ıştır. Çünkü K ıbrıs me
selesi bilm em kaç bin kilom etreka
relik toprak m eselesi değildir. Kıb
rıs m eselesi millî bir m eseledir. Kıb
rıs’m h e r karış toprağında binlerce
m illet evlâdının kanı ve kemiği var
dır. Bu m ukaddes toprakların pali
karyanın pis çizmesiyle çiğnenm esi
ne hangi duygu m üsaade edebilir?
K ıbrıs meselesi millî otoritenin mi
henk tasıdır. T ürk Devletinin Dün

ya efk â n um um iyesindeki askerî ve
siyasî p restijin in ölçüsüdür. Ve Kıb
rıs meselesi sım rlam ız dışındaki
milyonlarca esir kardeşim izin istik
lâl m ücadelesinin m üşahhas sembo
lüdür. Bu m eselenin m illî m e n fa a t
le r istikam etinde halli; Batı Trak
ya, Kerkük, Doğu ve Batı T ürkistan,
Kafkaslar, Kırım gibi nice millî me
selelerim izin çözülm esinde an a h ta r
olacaktır.
Kıbrıs, T ürkiye’nin
m üdafaasını
çok yakından ilgilendiren ve
düş
m anlarım ızın eline
geçtiği zaman
kıym eti çok daha iyi anlaşılacak o!an b ir stratejik mevkii isgâl etm ek
tedir. E ğer burnum uzun dibinde Rus
füzelerinin ucunu görm ek istem iyor
ssk K ıbns topra&ının h e r taşının de
gerini unutmamalıyız.
V atandan b ir karış toprak verm e
mek için şehid olanların h atıraları
Bay E rim ’e ith af olunur.
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S a ıV a t , İdeolojinin e s t e t ik h ü v iy e t k a z a n m a s ıd ır .

«Mukaddes Kin»
Mehmed Taçdiken

K aranlık odanın perdesini kaldı
rarak, açtığı pencereden kafasını uzattı. Ve yukarı kaldırınca uzunca bir
ıslık çaldı. D ışarıda soğuk yamandı.
Ayna anda bir kedi çivikliğiyle som
yasını gıcırdatarak aşağı atladı. Güç
lükle bulduğu kibriti çakarak, gaz
lambasını yakınca donuk b ir ışıkla
oda aydınlandı. Yüzünü buruşturarak
yorganın düzeltirken, yorganın sökük
yerinden dökülen kirli pam ukları top
layarak, içine te k ra r sokuşturdu. Yer
de duran yırtık ayakkablarının üs
tüne basarak, dışarıya çıktı. Biraz
sonra yüzü ıslak olduğu halde içeri
girdi. Cebinden çıkardığı mendille,
yüzünü, kollarını kuruttu. K ırık ta
rağıyla saçlarını
taram aya çalıştı.
Titreyen yarı çıplak vücuduna ge
çirm ek için duvarda gazete kâğıtları
üzerindeki yırtık esvapları karıştırdı.
Evet hepsi iki gömlek ve bir ceket
ten ibaretti. Gömleklerin en eskisini
giyerken; «Allahım buna da şükürler
olsun. Ya bunu da bulamasakdık»
diye şükranını belirtti. Takriben 2530 yaşlarında vardı. D uvardaki kırık
aynayı avucunun ortasına alarak gür
bıyıklarını düzeltti Sonra gazete kâ
ğıtlarını nem li beton üzerine yaya
rak, bir naylondan çıkardığı secca
deyi serdi. Ve namaza durdu. Selâ
mı verip duasını yaptıktan
sonra
ayağa kalktı. Gözlerini daracık oda
da gezdirdi. H ayatı bütün ağırlığıy
la omuzları üzerine almış M urad’a
uzun uzun baktı. Tipili bir gecede
kahve köşesinde üşüm ekten kıvran
dığı o anı hatırladı. Meğer iki gün
ağzına lokma koymamış. Zavallının
ne çalışacak bir işi, ne barınacak
b ir yeri varmış. Anadolu’dan iş bu
lup çalışmak hülyasıyla çıkmış yola.
F akir bir aile çocuğuymuş. Ve hali
ne acıyıp da alm ışlardı
yanlarına.
M urad’m o hali öyle dokunm uştu ki..
Adam, kendisinin ilk defa bu meş
um şehre indiği günleri hatırladı.
P ark köşelerinde uykusunu dağıtan,
gece bekçilerinin beynini zonklatan
düdükleri kulaklarında uğuldadı. Ya
tacak yer bulam adığı için sabahlara
kadar arşınladığı yolların hesabını
yaptı. Allahım bu ne sahipsiz, bu ne
gaddar bir yerdi. Burada Allah rı
zası için fukaraya, düşküne, yardım
edecek bir tek insan yok muydu aca
ba? tnsan acından ölse, kim senin ne
kılı kıpıardayacak, ne vicdanı sızla
yacaktı. Ne olursa olsun iki som
yayı yanyana çatm ak pahasına Murad ’ı yanlarına almalıydılar. Öyle ya
neden b ir kişivi daha barındırm asın
lardı. İki yatak iki tane dve yorganla
rı vardı. B irleştirince işler tamamdı.
M urat’a tahtadan bir tezgâh yap
m ışlardı ve o günden bu güne Mu
ra t sim itçilik yapıyordu. Çok kısa
b ir anda gözlerinin önünden geçen

hadiseler onu ister istem ez yine üz
müştü. «Acaba» dedi. «Bu memle
ketin sahibi yok mu? Bu m em leketin
büyüğü yokmu? Varsa bunlar bize
neden sahip çıkmıyor. Aç kalsak aç
lığımızı bilmez, açık kalsak açık kal
dığımızı bilmez.» Sonra ellerini haveya açıp gözlerini ulvî b ir duyguyla
parıldatarak «A llah’ım sen büyük
sün» diye ilâve etti. A rkadaşı Os
man gözlerini oğuşturarak başını kal
dırdı: «Vakit nasıl Süleyman» diye
sordu. «Namaz oldu» cevabını alın
ca fırladı. O büyük b ir çeviklikle
kapıyı açıp dışarı
çıkınca usulca,
hâlâ uyum akta olan M urat’ın başına
giderek, onu da uyandırdı. Namaz
larını kılınca üzerlerine ceket aldı
lar. Süleyman bir abi şefkatiyle Mu
r a t’a dönerek «biliyorsun biz sabah
ları yemiyoruz, öğleyin çalıştığımız
yerde veriyorlar. F akat sen ye Mu
rat, karnını sim itle doyur H attâ siftah
yapınca çay da iç, aç kalma Haydi kar
deşim şimdi çık da akşama erken
dön. Allah yardım cın olsun.» M urat
kafasını yerden kaldırdı. K ara göz
leri yaşla dolmuştu. «Süleyman abim
hakkınızı nasıl öderim.
Allah siz
den razı olsun» diyerek ellerine ka
pandı. Öpmek istedi. F ak at Süley
man müsaade etm edi. H afif b ir te
bessümle ellerini sağ eliyle okşadı
ve «Vazifemiz» diye teskin etti.
Murat, üç adım lık koridoru geç
ti. K apının arkasındaki sopayı çeke
rek kendini sokağa attı. Güneş yeni
doğmak üzereydi. D ışarıda donduru
cu bir soğuk ve sokaklarda ölüm
sessizliği vardı. M urat için soğuğun
b ir ehem m iyeti yoktu. Y eter ki ak
şama birkaç k uruş kazanabilsin ve
hiç olmazsa b ir yemek parasını çıkarabilsindi. Birkaç adım ilerledik
ten sonra
kulakları ve burnunun
ucu kızarmağa başladı ve insana hü
zün verici, yüreğine kan ağlatıcı b ir
ses tonuyla «Açma, çatal, çöreeek,
simiiit»
diye bağırm aya
başladı.
İlerliyor, sokaklar caddeler geçiyor
du.
Gözleri
hep
cam lardaydı.
Camlar da boş değildi. H em en h e
men h er camda b ir kadın kafası gö
rülüyor, fakat, hepsinin de sim itçi
den başka kişiler beklediği bakışla
rm dan okunuyordu. M urat, cam lara
bakmaya u tan ır hale gelmişti. F ak at
şu ayazda m üşterisini cam lardan baş
ka nerede bulabilirdi ki? K ulakları
uyuşmuş, artık soğuğu bile duymaz
hale gelm işti ve hâlâ siftah yapam a
dığı için karnı açtı. İnsan nefesini
kesen Serencebey yokuşunu tırm a
nırken te k ra r aynı tonda bağırdı:
«Gevrek sim it var, açma var, çörek
var» ileriden b ir kapı açılınca üm it
le nefes nefese koştu ve dışarıya çı
kan adamın ona hiç aldırm adığını
görünce, gayriihtiyarî boynunu sağ
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omuzu üzerine b ırak ıv erd i
D erin
bir nefes alarak ve birşeyler m ırıl
danarak yoluna devam etti. «Simit
çi» diye yeniden bağırdı. Yanında
duran büyük apartm anın en û st k at
larından bir genç cam ı çalıyordu. Ka
fasını kaldırdı, adeta m ilyoner ola
çakm ış gibi sevindi, kapıya vardı.
B ir nefeste m erdivenleri çıktı
en
ü st kata geldiğinde epeyi yorulm uş
tu. K orkarak zili çaldı, bekledi çı
kan olmadı. Aynı ürkeklikle zile ye
niden bastı. N eden sonra kapıya genç
bir kadın çıktı. M urat’ı
çorapsız
ayaklarından, m orarm ış kulaklarına
kad ar süzdükten sonra alaylı b ir ta
vırla; «Söyle ne istiyorsun»
diye
tersledi. M urat, bu ses ve alaylı ko
nuşma karşısında m ahcup oldu. G ür
kaşları altındaki kara gözleriyle sır
tındaki sim it sandığını işaret etti.
«Camdan çağırm ıştınız da» aynı an
da çok sert b ir hareketle kapı yüzü
ne kapandı. B ir an yerinden h arek et
edemedi. Çok içliydi. Dayanamıyor
du bunlara. «Acaba içerdekiler dün
öğleden b eri ağzına hiçbirşey koy
m adiğimi biliyorlar mıydı? Ki fırı
nın parasını dahi ödeyemiyorum.
Biz de bu m illetin evlâdıyız. Ne gü
nahımız var ki? Bu şekilde b ir ha
yat istemiyorum. Ama hiç olmazsa
bana da insan muamelesi yapsalar,
ben de insanım. Ben de b ir izzeti
nefis taşıyorum . O nurum u kırmasalar.» Yavaş yavaş m erdivenleri indi.
Dışarıya çıktı ve te k ra r yokuşa tır
mandı. «Allahım zulme ve
zalime
fırsat verm e, m ahzunları sen koru»
duasının arkasından yine bağırm ak
ihtiyacını hissetti. «Sim itler tazeee.»
ve hâlâ dondurucu
soğuk, M urat’ı
cazibesi altında tutuyordu. N iyeti
Yıldız yoluyla O rtaköy’e inmek, okul
kapılarında hava soğuk olduğu için
sim itçi az olm alıdır, fakat ne paha
sın olursa olsun akşama yemek pa
rasını kazanmadan eve dönmemek
niyetinde. Dev ap artm an lar arasın
daki ıssız sokaklardan
ilerleyerek
Çırağan’a indi. Yıldız yokuşunda beş
sim it satm ıştı. Şimdi bağırarak Çırağan’m ara sokaklarından iniyordu.
Gözleri hâlâ m üşteri arark en görül
meyecek şeylere şahit oluyor asıl
b u n lar M urat’ı şirazeden çıkarıyor,
du. «Allah’ın kahrına uğrasın böyle
şehir» diyerek için için kendisini yi
yordu. Bu anda yine b ir apartm anın
camının çalındığını duydu,
gitm ek
istemedi. Yan gözüyle baktı.
H âlâ
çalınm akta ısrar edildiğini görünce
isteksiz adım larla kapıya doğru iler
ledi. O kapıya vardığında, kapı açıl
mıştı. M urat’ı kapıda iki küçük ço
cuk karşılam ıştı. İki tan e çörek al
dılar parayı alm ak için içeriye gidin
ce içerdeki konuşm alar M urat’ın ku
lağına k adar geliyor ve M urat da is
te r istem ez bunlara kulak m isafiri
oluyordu. Gayet bozuk b ir şiveyle
kadın kızma bağırıyordu. «Mari çı
karken doğum kontrol hapini u n u t
mayasırf.» P arayı getiren küçük ço
cuğa öfkeyle baktı. Kim b ilir şu Ma
ri denen ablası kaç T ürk erkeğinin
kanm a girecek onlara öldürücü zeh
rin i akıtacaktı. Büyük b ir hırsla pa
rayı kaptı. Biran içeri girip orospu
yu m illetin tertem iz evlâtlarını k ir
letm eden gebertm eyi düşündü. F a

kat sonu ne olacaktı? O ölünce herşey bitecek iniydi? Hayır. Şu halde
geri dönm ekten başka birşey yoktu.
K apıda korkudan buz kesilm iş g ıy
rim üslim çocuklarına son defa kin
le baktı. F ak at bu çocukların güna
hı neydi? Tezgâhını sırtına yükleye
rek sokakta kayboldu.
S ırtında tezgâhıyla, kesilm eyen
soğukta yapayalnız Ortaköy yolunu
tu ttu . Y ollar bomboştu. Vızır vızır
geçen taksi, otobüs gürültülerinden
başka ses işitilm iyordu. M urat, Ortaköy’de sıcak b ir çay içebilm ek ha
yaliyle koşar adım ilerliyordu. F ak at
ne k ad ar k arn ı tok olsa, ne kad ar
çay içse, h attâ bey rah atın a
paşa
konforuna sahip olsa m utlu olamaz
dı. Bu insanlar, bu şehir ve bu şe
kildeki b ir hayat nasıl m utlu edebi
lirdi? Henüz düşüncelerinden kurtulam adan O rtaköy’e gelmişti. Lâkin
farkında değildi. Durağı görünce
gözleri açıldı. K endini topladı. K ar
şıya geçmek istedi. Sağma
soluna
bakıp karşıya geçerken, bir anda b ir
şeyin tezgâhına kuvvetle çarptığını
hissetti. Aynı anda kulakları çınla
tan b ir fren sesi duyuldu. Tezgâhına
taksi çarpm ıştı. Ve henüz borcunu
ödeyemediği sim itler
yuvarlanarak
çam urlar içine düşm üştü.
M urad, neye uğradığını şaşırdı.
Düşen sim itlere deli gibi bakıyor, on
la n tutm aya
çalışıyordu. Kafasını
kaldırınca, boynunu
çevirem eyen,
koca göbekli, iri dudaklı ve sadece
çenesi üzerinde b ir tutam sakal bu
lunan b ir çehreyle karşılaştı. Nor
mal insan kılığından çıkmış bu ada
mı, çehresiyle, iri vücuduyla, eğer
para bulup da Gülhane
P ark ı’nda
görseydi, belki yaban
dom uzlarına
benzetebilirdi. Ama şimdi h içb ir şe
ye benzetem em işti. Adam burun bü
k erek taksinin kapısına dayanırken
«pis simitçi» diye söylendi. Taksinin
içine atladı. B ir kahkaha basıp, hız
la uzaklaşırken, M urat arkasından
bakakaldı. T itreyerek ayağa kalktı.
Sim it tezgâhına b ir tekm e p atlattı.
Civar cam lardan
herkes olanları
seyrediyordu. Sonra m üthiş b ir fer
yat bastı. «Allahın kahrına uğrasın
böyle insanlar, bunun gibi şehir. Du
rulm az böyle yerde. Gitmeliyim. Ne
pahasına olursa olsun. M emleketime
gitm eliyim, dönmeliyim geldiğim ye
re.»
Ve hem en bütün gücüyle M urat
alabildiğine koştu. Soğuğa, m em le
ketinde onu büyük b ir üm itle bek
leyen yoksul insanlara ve akşam gel
medi diye saatlerce
un çorbasını
bekletecek olan Süleyman’a aldırm a
dan, b ir an bile onları aklından ge
çirm eden v ar gücüyle koştu. B ura
da milyon v erseler durduram azlardı
artık. Bu hain insanlar, bu meyme
netsiz şehir fak ir sim itçinin hafıza
sında acı b ir h atıra olarak yıllarca
yaşayacaktı. A ğaçlar arasında kaybo
lurken, gayrim üslim lerin
oturduğu
eski acayip ve kozmopolit binalar
dan habis kahkahalar duyar gibi olu
yor, kalbinde ebediyyen kalacak olan
mukaddes b ir kin peyda ediyordu.
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20. Yüzyıfda zalîm devletlerfn kırbacı altında
zartıcı bir durumdur. Fakat, menfaat ortaklığı ya
lıkla gizleyebilmektedirler. Bunlara karşı milletle
kaynamaktadır. Zulmün kırbacı bert arafa ulaşa
yanın her yerinde çırpınırlar. İşte fmre Toth'da
gelen Sayın İmre Toth sorularımızı lütfedip ce

••

—
M acaristan’ın
h ü rriy et
mücade
leşini yürüten şö
valye İm re Toth.

inleyen insanların olması, insanlık adına vüz kı
umış olan emperyalistler bu durumlarım kola*' H U
-in kurtuluş mücadelesi ise derînden rUrinde'*
mamaktadır. Milletinin kurtuluşunu dileyenler dün
bunlardan biridir. Macaristan'dan Türkiye'ye |§
vaplandırdılar. Aşağıda bu röportajı okuyacak^

*ız
P rof. Şövalye İm re Toth kimdir?,
Macar A skerî A kadem isi sabık
profesörüdür. Halen 1956 Macar h ü r
riy et savaşı m uharipleri Dünya Ko
m itesi Ebedî O nursal Başkanı bu*
lunm aktadır. H âlen A nkara'da ika
m et etm ektedir.
A şağıdaki satırlarım ızda
Sovyet
Em peryalizm inin zulmü altında in
leyen M acar m illetinin davasını dün
yaya duyurm aya çalışan sabık Ma
c a r A skerî Akademisi profesörü İm
re T oth’la yaptığımız rö p o rtajı bula
caksınız.

fesördüm . Savaş bittikten sonra Ma
caristan ’ı işgal eden Sovyetler, beni
Macar Komünist Halk
Mahkemesi
denilen
mahkemeye verdiler.
Bu
m ahkem enin tek b ir Macar
üyesi
yoktu, başkanı yahu di ve iki üyesi
Slav, diğer iki üyesi ise çingene idi.
M ahkeme beni ölüme m ahkûm etti,
fakat Sovyet Komitesinde bulunan
b ir K ırım lı T atar subayı beni koru
du ve ölüm kararın ı m üebbet hapse
çevirttirdi. 1945 yılının 11 H azira
nında Sibirya’ya gönderdiler.
Soru: K am pta başıka hangi mil
le tle r vardı?

Soru:
Sayın Profesör, Sibirya
esir kam plarında b ir m üddet kalm ış
siniz. Bu nasıl oldu? O kuyucularım ı
za kısaca an latır mısınız.
Cevap:
1941’de üsteğm en ola
rak Sovyet sınırına gönderilm iştim .
Daha sonra yüzbaşı ve savaş sona er
m eden binbaşı oldum. Aynı zaman
da M acar A skerî A kadem isinde pro

Cevap: Çok sayıda K ırım lı Ta
tar, Azerbeycanlı, T acikistanlı Türk,
AvusturyalI, Macar, İtalyan ve Al
man askerleri ile karşılaştık.
Soru: Takriben kaç kişiydiniz?
Cevap: Aşağı yukarı 20 bin ki
şiydik ama bu sayı devamlı olarak
değişiyordu. Çünkü bir tanesi ölse

yerine iki bin tanesi geliyordu.
Soru: Yiyecek ve giyeceğiniz na
sıldı?
Cevap: Günde 400 - 500 gram
ekm ek ve biraz haşlanm ış sebze, o
kadar. Giyeceğimiz ise zulümden, se
faletten ve pislikten ölenlerin elbi
seleri idi. Büvük bir kısmı zaten ge
lirken ölüyordu.
Soru: Ölenleri ne yapıyorlardı?
Cevap: Kam ptan aşağı yukarı 10
km. uzakta büyük bir çukura atılır
dı. Baharda da iskeletlerini toprağa
göm erlerdi.
Soru: Ölüm kam pından ne
man kurtuldunuz?

za-

Cevap: 16 Mart 1951’de k u rtu l
dum ve 42 kilova inmiş olarak 1951
Ağustosunda M acaristan’a geldim. O
zaman bizimle birlikte giden 1480
esirden 104’ü
yurda dön ehil misti.
B unların da 60’ı yolda ve 9’u
da
hastanede ölünce ancak M acaristan’
da 35’imiz hastaneden çıkabildik. Eve
döndüğüm de ne annem, ne de oğ
lum beni tanıyam am ıştı. En küçük
oğlum, bu ak saçlı zavallı dilenci de
kim diye sorm uştu. Oysa o zaman
40 yaşındaydım.
Bir yıldan fazla yatalak kaldım.
Bu sırada
M acaristan’da komünist
rejim yerleşmişti. Sanatçı olduğum
halde, dört diplom amla
orm anda
odun kesicilik, orakçılık, işçilik ya
pardım Vali, avukat ve subay arka
daşlarım la böyle ırgatlık yapardık.
Okuma yazması dahi' olmayan imza
atm asını öğrenm ek için gece kurs
larm a devam eden adam lar komü
n ist düzende parlâm entoda nutuk atıyorlardı.

— 1956 Macar ihtilâlinde, h ü rriy e t m ücadelesi veren M acarlara karşı
kullanılan bir Sovyet tankı, birden Ruslara karşı hücum a geçm iştir. Da
ha sonra anlaşıldığına göre tankı yöneten Kırım ve Kafkas T ürkleri,
R usların askerî üniform alarını ve rü tbelerini kam ayla sökm üşler, kanlı
bir diktanın zulmüne alet olmamak ve Kafkas dağlarında Moskof kur
şunuyla şehit düşen dedelerinin intikam ını alm ak için M acarlarla aynı
safta dövüşmeyi b ir insanlık borcu bilm işlerdir.
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Soru: En çok hangi züm relere
düşm anlık gösteriyorlardı?
Cevap: Bütün aydın züm relere
olmakla beraber bilhassa subay züm
resin e... Meselâ Katin katliamı sıra
sında (12 devlete m ensup doktorla

rın teşkil ettiği m illetlerarası
bir
tıp komisyonunun raporuyla vesika
lanm ıştır.) 25.000 subayı toplu halde
ve enselerine kurşun sıkarak öldür
müşlerdi.
Soru: Macar m illeti bu zulme
b ir reaksiyon gösterm iyor muydu?
Cevap:
Göstermez olur mu?..
M acarların
gittikçe
artan kinleri
1956 yılının 25
Ekim inde patladı.
Genç, ihtiyar, işçi, profesör, üniver
site öğrencisi binlerce Macar, Sov
yet zulmüne karşı ayaklandı. Komü
nist zulmüne karşı günlerce silâhla
m ukavem et ettiler.. Gasp edilen hür
riyetlerini elde etmek için canlarını
feda ederek savaştılar.
Sokaklarda
barikatlar kurdular. Taşla, sopavla
bıçakla hürriyet için yiğitçe vuruş
tular, dövüştüler..
Bunun üzerine
Sovyetler
üç
gün sonra 2500 tankla Budapeşte’ye
girdiler. Kadın çoluk çocuk deme
den kurşundan geçirip tank palet
leri altında öldürdüler Bu arada en
teresan bazı olaylar da oldu onu da
anlatayım Sovvet ordusu içerisinde
ki Kırım tatarları ve Kazak Türkle
rinin birçoğu silâhları ve tankları ile
bizim tarafa seçtiler. Yan vana, o
muz omuza Sovyet
Komünizmine
karşı vuruştuk.
Soru: Peki sayın Profesör. Ma
car m illeti komünizmi benimsemiş
miydi?
Cevap: Katiyyen! Macar m illeti
bütünüyle anti komünist ve
anti
sionistti.
Komünizmi
yerleştirm e
ye çalışan bir avuç Yahudiydi Bu
gün hâlen M acaristan’da devlet ka
dem elerinde ve gizli poliste çalışan
ların yüzde 70’i Yahudi, geri kala
nın büyük bir kısmı Slavdır Trken
M acar olan çok küçük bir azınlıktır.
Bizzat Komünist
P artisi’ne kavıtlı
olan (sırf m ecbur kaldıkları için)
M acarlar bile kom ünist değildir. Ya
hudi hâkim iyetine b ir örnek
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olan «RONAİ»nin Yahudi oldu
ğunu hatırlatm ak kâfidir.
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Ortak Pazar’a

b .m m

Girmeye

; \iC Q < h iız .>
H alen bugün A nkara’da da Ma
car Büyükelçisi olan «Kutaş» gizli
poliste albay rütbesine
yükselmiş
azılı bir siyonist Yahudidir.
Soru: 1956 Macar m illî ihtilâlin
den sonra Macar m illiyetçileri ne
yaptılar?
Cevap: E lbette m odern bir or
duya, tanklara karşı sopa, bıçak, taş
ve tabanca ile daha fazla
dayana
mazdı. Binlerce insan tank paletleri
altında hürriyet uğruna ezilerek öl
düler. Ben ve 200.000’den fazla Ma
car milliyetçisi A vusturya’ya sığın
dık. Bizden sonra binlerce
insanı
idam ettiler. B unlar arasında benim
19 yaşında üniversite öğrencisi kı
zım da vardı.
Soru: Türkiye’ye nasıl geldiniz?
Cevap: A vusturya’da on sene
kadar kaldım. Bayer Müzik konse
rinde b ir Türk diplom atla tanıştım ,
beni T ürkiye’ye davet etti, ben de
severek 1966 yılında Türkiye’ye gel
dim. Halen esir Macar m illetinin da
vasm ı H ür dünya m illetlerine du
yurm aya çalışıyorum.
Sora: Rus veya Çin zulmü altında
inleyen diğer esir m illetlerin dün
ya üzerindeki faaliyetleri ne
m er
kezdedir. B unlarla m üşterek faaliyet
leriniz var mı?
Cevap: Çok devletlerde yani hür
m em leketlerde Kazak T ürkleri Ko
mitesi, Macar Komitesi h attâ anti*
kom ünist Slav Komitesi vardır. Ay
rıca Türkistanlı, PolonyalI ve diğer
esir m iletlerin
kom iteleri vardır.
Bunlarla irtib at kurm aya
çalışıyomım.
Sora: Diğer h ü r m illetlerin esir
m illerleri davasına gösterdikleri yar
dım ve ilgi nasıl?
Cevap: Bazı h ü r dünya m illet
lerinin esir m illetler davasına küçük
de olsa yardım ları dokunuyor. F akat
üzerine bu konuda büyük bir görev
düşen Amerika herhalde başına böy
le bir şey gelmediği için gereken önemi göstermiyor. Bence bu konuda
birbirlerine asıl yardım decek olan
aynı kader birliği içinde olan mil
letler olacaktır.
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FOTOKOPİNİN TERCÜMESİ:
«Avrupa H ü rriyetleri ve Enform asyon F ransa Komitesi»
Louveciennes, 15 M art 1971
SURET:
Sayın Türkiye Büyükelçisine
17 Rue d’A nkara
P aris 16. e.
Ekselans,
T ü rk O rduları Genelkurm ay Başkanı Sayın General Memduh Tağmaç’a hitaben, A vrupa H ü rriyetleri ve Enform asyon F ransa
Komitesi
adına gönderm iş bulunduğum aşağıdaki telgrafı bilgilerinize sunarım :
«Fransa kam uoyunun önemli bölüm ünü temsil eden Avrupa h ü rri
yetleri ve Enform asyon F ransa Komitesi, m em leketinizin hürriyetini koİ ram akla gösterm iş bulunduğunuz cesaretten dolayı tak d ir ve tebrikleri| ni sunar.»
Saygılarımızın kabulünü...
|
G eneral Vanuxem
I Routede St. Germain
Louveciennes, Tel: 969.05.90.
Telgraf m etinini imza edenler:
Baylar: Contini, Leconte, General Vanuxem. Cofile ikinci bşk.
Genelkurm ay Başkanı Tağmaç’a gönderilen bu m ektup, Türkiye B.
Elçisine verilmiş. F akat 15 M art’ta verilen m ektup Tağm aç’a ulaştırılmamış. Mektup sorulduğunda ne Millî Savunma Bakanlığı, ne de Dışiş
leri Bakanlığı m ektuptan h aberleri olmadığını söylemiş. Daha
sonra
İm re Toth’un yakın arkadaşı olan Vauxem, m ektubun kopyasını. Sayın
İm re Toth’a göndermiş. Ve im re Toth tarafından Tağm aç’a verilmiş.
' ffIII t IIIIIIII İllim İlil HIM

Sora: E sir m illetlerin nasıl ku r
tulacağına inanıyorsunuz?
Cevap: Rus esaretindeki esir
m illetlerin
kurtuluşu iki
şekilde
mümkün olabilir. Birincisi Rus Ko
m ünist devletinin yıkılmasıdır. Rus
ya sanıldığı kadar kuvvetli olmadı
ğından Sovyetlerin yıkılışı zor de
ğildir. Çünkü 250 milyonluk Rusya’
da komünizmi destekleyen 55 mil
yonluk Slav ve Yahudidir. Geri ka
lan büyük çoğunluk Kırım, Azarbeycan, Kafkas Türkleri, T ürkistanlılar,
UkraynalIlar, Moğollar hep anti ko
m ünisttir. Bunlara bütünüyle anti komünist ve anti siyonist olan Ma
caristan, Çekoslovakya, Polonya’yı
da ilâve edersek Rusya’nın gerçek
ioıvveti ortaya çıkar.
Bu yüzden
Rusya’nın herhangi b ir dış harp te
ve büyük b ir kargaşalık zamanında
yıkılması gayet kolaydır.

'

£

E sir m illetlerin
kurtulm asının
ikinci yolu: H ür dünya devletlerinin
ve Birleşmiş M illetlerin bu konuda
büyük b ir dayanışma ve Rusya’ya
karşı giriştikleri
yıpratm a siyaseti
sayesinde mümkün olur. Hiç olmaz
sa esir m illetlerin biraz olsun h ü rri
yete kavuşması sağlanabilir. Bu yüz
den h ü r dünya m illetlerine ve hususen T ürkiye’ye büyük görevler düş
m ektedir.
Sora: Son olarak komünizmle dört
yıl fiilen otuz yıl fikren mücadele
eden bir insan olarak sizin Türkiyedeki vatanseverlere söyleyeceklerimiz
v ar m ı?
Cevap: Türkiye’yi epey öğren
diğim için gazete ve mecmualarda
son olayları takip ettim . Çok üzül
müştüm. Fakat son olarak gerek or
dunun komünizme
karşı indirdiği

=
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darbe ve gerekse vatan severlerin ça
lışm alarm ı gördüğümde içim biraz
ferahladı. Bence komünizmin bu ka
dar yayılmasına
sebep üniversite
profesörlerinin talebeye
Marksizmi
ve Leninizmi ders olarak anlatm ası
ve Türkiye’de alabildiğine yayılmış
olan kom ünist neşriyattır.
E lbette
hocası ne derse talebe oraya meyle
der. Bu kızılları altı ay Sibirya’ya
gönderm ek lâzım, yüzde 99’unun an
ti - kom ünist olarak döneceğinden
em inim. B unlar komünizmi sadece
kitaptan yaldızlı lâflarla okuyorlar.
Ben içinde
yaşadım, o cehennem i
gördüm. Bu yüzden bütün vatan se
verler! Komünizm gelm eden evvel
bütün gücünüzle
mücadele
edin,
yoksa iş işten geçecektir. Komünizm
b ir m illeti esaret zincirine bağladı
m ı kurtulm ası zordur.

Sanayileşmiş veya sanayileş
me yolunda olan h er memle
k ette derece
derece değişen
b ir Yahudi hâkim iyeti vardır.
Bilhassa İktisadî sahada görü
len bu hâkim iyet, millî servet
lerin beynelmilel Yahudiliğin
kasasına akm asını tem in
et
m ektedir. Devlet politikaları
na da açıktan açığa yön veren
bu Yahudi patentli m alî oli
garşi nasıl ki A m erika’yı, Vi
etnam ve Kamboçya ve Lâos’ta bitm ek bilmez b ir harbin
tatbikatçısı yapıyorsa, aynı şe
kilde Rus, Çin, Alman, İngi
liz politikalarına da yön vere
bilm ektedir.
9 Eylül 1966 tarih li New •
York Times gazetesinde, Viet
nam ’da harbin devamını iste
yen 45 imzalı ilânı, mecmua
mızın devamlı okuyucuları ha
tıkayacaklardır. Ve okuyucu
larımız yine
hatırlayacaklar
dır ki, bu 45 imzanın 31’i D.
Rokfeller, Morgan ve Lazard
adlı dev Yahudi firm aları et
rafında toplanan Yahudi şir
ketlerine aittir. Zira V ietnam ’
da devam eden harp silâh fab
rik alan m n sahipleri olan bu
Yahudi şirketlerinin kasasını
şişirm ektedir.
Aynı oyun şimdi İn g iltere’
de oynanıyor. Y ahudiliğin ma
lî politikasıyla tam b ir uygun
luk arzeden Ortak Pazar şüp
hesiz sionizmin İktisadî hedef
lerini yansıtm aktadır. M illeti
miz için bir mezar olarak ni
telendirdiğim iz O rtak
Pazar,
bugün İngiltere’de b ir ta rtış
ma zemini açm ıştır. Öyle ki,
şu an İngiliz parlâm entosu bi
le karışm ıştır. Bu konu ile il
gili olarak geçenlerde İngiltedeki TIMES m ecmuasının kos
koca b ir sayfasını enteresan
bir ilân kaplıyordu. K endileri
ni bir grup İngiliz aydını diye
yaftalayan bu ilân sahipleri,
Ortak Pazar’a girm enin hem
dünya barısını güçlendireceği
ni, hem de dünya kalkınm ası
na etki yapacağım ileri sü r
m ektedirler.
İlân sahiplerini Duke Of Bed.
ford, P ete r Benenson, Benjamin B ritten, Sir Christooher
Cockerell,
Owen
Davidson,
A rthur Gold, A rth u r Koestler,
Yahudi Menuhin, David Nilven Jn r. Sir John Rothenstein, Jack Solomons gibi katık
sız yahudiler teşkil etm ekte
dir.
Yahudi, bu gibi ilân oyunla
rıyla ve bilhassa tarafsız gö
zükerek İngiliz halkına
yön
verm e çabasındadır. TIMES’deki ilân uyuyan kafalar için
ne güzel b ir ib ret levhasıdır.
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Akademi Üyelerini M illi
Y E N İ D E N

M İL L l

Güvenlik Kurulu Seçm eli

Mücadele
İdeolojiler k avgasirıd an ak isler

Mal Bulmuş Mağribiler Çoğaldı
Ezanın n o parıonerıe oüunma
sı Hususunda yapılması düşü
n ü len değişiklikler konusunda
D evlet Babanı Mehmet Özgün eş’in açıklaması m alûm dur.
Bu konuda Diyanet İşleri Baş
kanlığının, m illetin inançları
n ı rencide etm eyecek, mille
tin arzularına uygun kararlar
vereceğini beklemekteyiz.
Ancak Özgüneş’in sesinden
lüzumsuz cesaret bulup deli
ğinden çıkan pek çok fare ke
m irecek bir kırıntı
aram aya
koyulm uşlardır. H attâ bu is
tism arcıların bir kısmı yıllar
d ır yapmak istediklerini Özgü
n e ş’in yapacağını zannederek
akılları sıra
Bakana direktif
verm eye kalkışm ışlardır
Bu
aklı evveller esasında ezanın
hoparlörle okunm asına
karşı

siyle A nayasa’ya ve lâik dev
le t anlayışına aykırı düşm ek
te» imiş. Böyle yazıyor Cum*
hu ry et’te bay Ziya Ersoy. Ve
devam ediyor: «Buna bir de
büyük şehirlerde sık sık olan
ölüm ler dolayısıyla h er
gün
defalarca okunan selâların za
yıf ruh lar ve ağır hastaların
m oralleri üzerindeki ta h rib atı
nı eklem ek gerekiyor.»
Bay Ersoy. biz diyoruz ki,
ezan ve selâlar müslüm anın
m oralini vükseltir Ve müslüm anm ruhu kuvvetlidir
Biz
kim lerin ruhunun zayıf oldu
ğunu biliyoruz. Siz hiç Cumar
tesi ve P szar günleri kulakla
rı sağır eden kilise çanlarını
dinlediniz mi? Yoksa sızın mo

ralinizi yükselten çan
sesle
ri mi oluyor? «Vicdan özgürlü
ğü» diye bahsettiğiniz yaftayı
kilise çanlarına da uygulaya
cak mısınız? D iyanet İşleri
B aşkanina pek çok defa baş
vurduğunuzu
söylüyorsunuz.
Acaba F en er P atrik h a n esin e
kaç kere başvurdunuz da, Hey
beliada’dan İstan b u l’a
kadar
ulaşan çan seslerini ele aldı
nız?
Son olarak şunu söyliyelim:
E ğer niyetiniz ezana
saldır
maksa bugüne kadat pek çok
saldıran oldu ama hepsi hüs
rana uğradı Size peşin söyli
yelim. Yol yakınken bu sevdadan vazgeçin.

Kargılı, Hangi Bilim Adamlarını «b
Savunuyor, Açık Konuşsun
Bağışız Senatör Celâl K ar
gılı Başbakan N ihat E rim ’e,
sıkıyönetim devresinde tutuklananlarla
ilgili b ir önerge
verm iş ve gözaltında bulundu
ru lan gazeteci, yazar ve bilim
adam larının affedilerek
ser
best bırakılm alarını istem iştir.

değil, bizzat ezanın kendisine
düşm andırlar Ancak ülkemiz
de ezana dil uzatan meyhanecibaşlarını çok gördüğümüz iiçin yadırgamıyoruz.
Ezanın
hoparlörle okunması «ibadete
zorla davet «sekline getirilm e

ediyoruz. A ksini iddia etm ek,
sıkıyönetim in icraatına ters
düşmez mi? Devlet yöneticile
rinin verdikleri
beyanatlara
te rs düşmez mi? Hâlâ banka
soygunlarının
devam
ettiği
Türkiyem izde vatansever
or
dumuzun hissiyatına tercüm an
olunuz bay Kargılı..
K argılı verdiği önergede «Kül
Aksi takdirde m illetin
ta 
tü r Bakanlığı’nm
ülkemizde rihî k ararı sizi ebediyyen af
kurulduğu an, T ürk k ü ltü r ve fetmez
sanatını T ürkiye’de ve dünya K arg ılın ın beyam atm ı ayin za
da en yaygın b ir şekilde ta n ı manda kom ünistlerin, efendi
tan birçok kim selerin de bu leri m asonluk ve Yahudiliğin
bozuk düzene karşı verdikleri hâkim bulunduğu
gayrimillî
m ücadele uğruna hapishane basın kanalıyla
girişecekleri
köşelerinde bulunm aları
b ir af kam panyasının işareti ola
talihsizliktir» dem iştir K argı rak da kabul etm ek gerekir.
lı yakında, aynı mevzuda bir B ir Nâzım Hikmet, b ir Sadi
af kanunu teklifi de hazırla Alkılıç nasıl tahliye ettirildiyyacağını belirtm iştir
se, banka soyguncuları için de
aynı şeyler düşünülüyor.
Bay K argılıya sorm ak
lâ
zım, şu haksız yere (!) tu tu k 
F ak at vatansever T ürk ay
lu bulundurulan dünya çapın dınları ayakta iken, şerefli
da sanatkârlar kim dir? Biz ko T ürk ordusu vatanı savunma
m ünist
ülkelerin
m utem et da iken, vatan h ain leri p eri
s u n u c u l a r ı olduklarını iddia şan olacaktır..

23 Temmuz’dan beri çalış
m alarını E rzurum
K o n g resi
nin 52. yıldönüm ü dolayısıyle
E rzurum ’da sürd ü ren
«Ata
türk İlkeleri Komisyonu» geç
tiğimiz hafta içinde «A tatürk
Akademisi» taslağı üzerindeki
çalışm alarını
tam am lam ıştır.
Erzurum K o ngresinin ilk top
landığı salonda çalışm alarına
devam eden Komisyon, tasla
ğın uzun tartışm alara yol açan bazı m addelerini değiştir
m iştir.
T artışm alara sebep olan ve
neticede
değiştirilen m adde
lerden birini de tasarı tasla
ğının geçici 1. maddesi teş
kil etm ektedir.
Bu maddeye
göre A kadem iye seçilecek as
lî üyelerin Millî Güvenlik Kuru lu ’nun tasvip ve teklifiyle
B akanlar K urulu’nca tâyin edilmesi gerekiyordu. Akademi
K urulu, hangi m ahsuru
gör
m üştür ve b ir a rt niyet mev
zubahis değil m idir bilmiyo
ruz, aslî üyelerin Millî Güven
lik K urulu’nca seçilmesi hük
münü tasarıdan çıkarm ıştır.
Buna göre aslî üyelerin 14’ü
Millî Eğitim Bakanlıgı’nın uy

gun göreceği m üesseselerden,
geriye kalan 7 üye de seçilmiş
bulunan aslî üyeler tarafın
dan seçilecektir.
S enelerdir ilericilik ve dev
rim cilik m askeleri ile A tatürk
istism arcılığının yapıldığı ger
çeği şimdi su yüzündedir.
M arxist görüşlerine ve zih
niyetlerine A tatü rk ’ü siper edenlerin b ir kısm ı hâlâ ayak
tadır. Dün üniversitelerde bir
ta raftan «A tatürk geliyor» di
ye yürüyenler, diğer taraftan
A nkara Cemal Gürsel alanın
da A tatürk panosunu taşlar
ken gerçek «A tatürk istism ar
cıları» olduklarını ispat etmiş*
lerdi.
Bütün bunlar gözönünde bu
lundurularak, ilerde çok de
ğişik problemıleri doğurabile
cek b ir konunun, şahsî inisi
yatiflere bırakılm am ası yerin
de olacaktır.
Bu bakımdan,
Akademiye girecek
fertlerin
m utlaka Millî Güvenlik K uru
lu ’nca seçilmesi gerekir. Böylece, Akademiye birtakım sız
m aların ve tavsiyelerle adam
alm anın önlenmesi
mümkün
olacaktır

Arnavndnb’ta Bir Tek
Cami Bırakmadılar
The Econom ist’in, A rnavut
lukla ilgili yaptığı b ir incele
mede A rnavutluk Komünizmi
nin din anlayışı ortaya konul
m uştur. The Economis’i yaptı
ğı incelem ede
bir zam anlar
yüzde 80’i müslüm an olan Arnavutluk’ta artık tek dinin ko
münizm olduğu belirtilm ekte
dir. Aynı yazının devamında
sayısız cami ve m inarenin ye
rinde yeller estiği de kayde
dilm iştir.
A rnavutlukta uygulanan ha^
rek et tarzı komünizmin
din
anlayışını ortaya koyması ba
kım ından enteresandır. Bir da
ha anlaşılm ıştır ki kom ünist
lerin «biz dinlere karşı saygı
lıyız!..»
dem eleri aldatm aca
dan başka birşey değildir. A r
navutluk’ta m üslüm anlara kar
şı girişilen sindirm e hareketi,
Rus ve Çin zulmü altında in

Z amlar m îlletî

te md İt

leyen 100 milyon müslüman
T ürke karşı uygulanan sinsi
m etotları da hatırlatm aktadır,
T ürkistan’da 1917’den bu ya
na 23.000 cami yok edilmiştir.
Bugün 250 milyonluk Rusya’
da tu ristlere gösterebilecekle
ri b ir tek cami bırakılm ıştır.
Rusya, böylece dinlere karşı
saygılı olduğunu propaganda
ya çalışıyor. F akat boşuna.
Müslüman m illetler Hacca
gönderilen 42 Rus’u unutm a
dı. Din ve vicdan hürriyetin
den bahseden 250 milyonluk
Rusya’dn Hac için derece 42
müslüman gönderiliyor.
Bırakın dinin em irlerini ye
rine getirm eyi en basit şekliy
le dahi Allah inancına sahip
olmanın gericilik telâkki edil
diği komünizmden ancak böy
le b ir uygulama beklenir. Ak
sini iddia mümkün değildir.
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