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Yeniden Milli Mücadeleden
Okuyucularımıza
Aziz Okuyucu,
Geçmiş bir yılın muhasebesini yaptığımız 53. sayımızın neşrinden bu
zamana altı ay geçti. Geride bıraktığımız alta ay, milletimizin bayatı bakı
mından çok önemli hadiselere sahne olmuştur. Bundan altı ay önce üni
versitelerde kızıl kurşunların vızıltısı duyulmakla, rektörler dövühnekle
beraber, çocuklar rehine tutulmuyor, adamlar göz göre kaçınlmıyor, ban
kalar soyulmuyordu.. Fakat zaman onlarla beraber geldi. Öyle ki komünist
tedhişçiliğ5 son haddini bulda. Artık üniversiteler tahrip edildi, kapılarına I
kilit vuruıdu, 14 yaşındaki bir kız çocuğu 48 saat iki caninin elinde rehine
olarak kaldı. Bir konsolos kaçırılarak öldürüldü. 6 ay gibi bir zaman içe
risinde olup bitenler yalnız bunlar değildi. Komünist ihtilâl plânının son
safhalarının uygulandığı bir andı ki milletin ordusu tarih! sesini yükseltti.
«Dur* deri bütün şer kuvvetlere.., «12 Mart Muhtırasın verildi. Muhtıra
aynı zamanda bir iktidan da mahkûm ediyordu. Komünist şirretliğini ön
leyemeyen bir iktidar, iktidar olma şansım yitirdiği için yerini daha son
ra geleceklere terkediyordu. Demire! iktidan son bulmuştu. Ordunun muh- I
tıraşı mîllî bir hükümeti taleb etmişti. Cumhurbaşkam Cevdet Sunay’ın te
madan neticesinde CHP’den istifa eden Nihat Erim bağmışız hükümeti
kurmakla görevlendirildi. Nihat Erim’in kurduğu hükümet el’an icrayı fa
aliyet etmektedir. Ordunun isteğine uygun bir mili! hükümet olup olma
dığı hakkında, icraatları nazan itibara alınarak, tarih ve millet hüküm ve
recektir. Bunu geçelim.
Hadiseler zinciri bitmedi. Komünist ihtilâl uygulaması başım almış
gitmek istiyordu. 12 Mart Muhtırasına rağmen soygun, sabotaj, kaçırma
hareketleri durmamıştı. Tek çare kalıyordu. Sıkıyönetim üân etmek. Ve
ilân edildi. 11 ildeki Sıkıyönetim Komutanlıkları vatan satan eşkiya sürü
süne karş çetin bir mücadeleye girdiler. B azıları yurt dışına kaçmasına
rağmen komünist çapulcu güruhundan önemli bir kısmı şimdi Sıkıyönetim
mahkemelerinde hesap verme sırası beklemektedirler. Yakalanamayan bir
kısmı ise hâlâ ihanetlerine devam etmektedirler.
Bütün bu hadiseler olurken Yeniden Millî Mücadele, milletin ızdırab
ve hissiyatına tercüman olan sesini yükseltmişti. Milletin hayatında söz
sahibi mesulleri durmaksızın tedbir almaya çağırmış, vatanın içine yuvar
lanmak istendiği tehlikeyi işaretlemişti. Bunlara kulak verilmiştir veya ve
rilmemiştir. Biz üzerimize tarihin yüklediği vazifeyi yerine getirdik. Yeni
den Mili! Müeadele’nin sadece milletin sesinin yankısı olduğunu millete
bağlı olanlar itiraf edeceklerdir.
Elbette bunun da istisnaları çıkmıştır. Hayatı hep, siyasî yörüngesi
.«Uzaklı Ur kayınpederin politik manevralarını anlatmakla geçmiş bir ferd.
Mîlletin demokratik buhrandan kurtuluş mücadelesinin sesi olan Mücadeİtftyi lekeleme cür’etiııi göstermiştir. Şerefli Türk Ordusunun, mffl hislerth tercümanı olan Muhtırasını CHP’ye iktidar basamağı yapmak düşünce
sidir ki ba adam, milletin hayat mücadelesiyle komünist şirretliğini aym
sıraya koymaya sevketmiştir. Fakat bütün vaveylası, milletin Mücadelesini
lekeleyememiş, atılan çamurlar sahibinin alnını karartmıştır. Yeniden Mim
Mücadele, bizi bir an yalnız bırakmayan milletimizin destekleriyle, önüne
çıkan pislikleri bir kenara iterek yoluna devam etmiştir. Allah (C.C.) tan ni
yazımız, bu gayrete zeval vermemesidir.
Aziz okuyucu,
Şimdi çok daha güçlü yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Yeni
den Millî Mücadele, okuyucusu ve kadrosuyla bir bütündür. Karşılıklı his,
heyecan ve iman teatisi, yürütülen mücadelenin temel kuvvetini teşkfl et
mektedir. Bundan böyle de aym tesanüdün devam edeceğine inancıma
tamdır. Mücadele, maddî imkânsızlıkları, kâğıt ve posta ücretlerine yapı
lan zamlan, sırf en kritik günlerde bir okuyucu tarafından daha okunayım,
düşüncesiyle kendi fiatına tesir ettirmemiştir. Bütün basın organları, Çat
larında belirli ölçülerde artırmalar yaparken, Mücadele esas fîatım koru
muştur. Yeni zamların meydana getireceği açığı ise, okuyucularının yürü
teceğ] abone kampanyasıyla kapatacağına inanmaktadır. Yeniden MÜH Mücadele’nin okuyucusundan dileği, okunduktan sonra başkalarına da okutul
ması, abone yapılmasıdır. Mücadeleyi güçlendirecek olan budur.
Bu sayıdan itibaren elinizde yepyeni bir Mücadele olacaktır. Mizanpa
jı baskısı incelemeleri ve konularıyla yepyeni bir mecmua. Aynı imamn
övgüieştircjği değişik ifadeler ve değişik şekiller içinde Mücadeleyi zevkle
okuyacağınız hale getirmek için çalışıyoruz.
Oavre* bizden, yardım Allah’tan...
-------
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Almanya’dan
Hasretim vatana aziz millete
Özlemin çekerim uzak illerde
Pek güçtür dayanmak acı gurbete
Her veni günlerim bana zor çelir
Vatandan ayıran issizlik derdi
Herkeste bir buhran güçsüzlük derdi
Anne, baba, kardeş, vatan hasreti
-Devletsiz,- yad eller bana dar gelir
Şehidler otağı yeşü toprağı
Seyretmek ne mümkün o al bayrağı
Gönlümün daima hasret kaldığı
Vatam unutmak bana ar gelir

YASASIM BAYRAĞIM
Sönmeyecek imanım, ahlâkım ve kültürüm
tmanıma küfreden ajan diller kahrolsun j
Orak-Çekiçli değil, Ay-yıldızh isterim
Bayrağıma uzanan kızıl eller kahrolsun
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B.Yahudiltğin, Hıristiyanlığın vt Komünizmin
ihanet pliHİarını ifşa adan kitabı
çıktı;
MİLLET DÜŞMANLARININ
İHANET PLÂNLARI!
)
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ANADOLU
Anlatsam dağım dağ destan olur
Sulasam bozkın bağ bostan olur
Gül diksem çölüne gülistan olur
Türkü gibi Türk’e yâr Anadolu
Mayası yoğrulmuş saf bir imanla
Toprağı yoğrulmuş ateşle kanla
Her taşı bir kale şerefle şanla
Üstümüze kanat ger Anadolu
Bir çam parçasından kevser akıtır
Aşk üe şevk ile Kur’an okutur
K ınalı parmağa halı dokutur
Sende bir hazine var Anadolu
Sevgili Peygamber verdi tapunu
Fatih’in îmanı açtı kapım
Türk Ordusu tuttu zafer yolunu
Yan bakana meydan dar Anadolu
MUSTAFA DEMİR - İst.
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Almanya'da Türk İşçileri

MİLLİ DAVA MECMUASI

Milletin iman, ahlâk, kültüı
tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasi
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Bugün Almanya’da yüzbinlerce müslüman
Türk yaşamaktadır. Dün Almanya içlerine kadar
varan hamlemiz durduktan sonra, bugün Alman
ya’da Türkler yeniden gözükmeye başlamıştır.
Dün bizi Almanya içlerine götüren idealler ile,
bizi bugün Alman şehirlerine ve fabrikalarına
akın etmeye zorlayan sebepler şüphesiz ki fark
lıdır. Ancak şurası kesindir ki, isabetli tedbir
ler alınabilirse, Almanya’daki Türkler, iki ülke
nin müşterek menfaatler ve gayeler etrafında
sağlam ve daha dostça münasebetler kurulma
sında kıymetli bir faktör olabilir. Ancak gerek
Türk, gerek Alman makamları bu hususta bek
lenen müspet tedbirleri henüz almamışlar, yahut
alamamışlardır. Bu ihmalin veya gecikmenin te
mel sebebi ise, Almanya’daki Türkler problemi
ni gerçek mahiyeti ile kabullenmemekten iba
rettir. Almanya'daki müslüman Türkler proble
mi bir ekonomik hadise vasfı ile, patron-işçi mü
nasebeti çizgisi ile sınırlandırılamaz. Bu proble
min aslı, müslüman Türk varlığının Almanya’da
korunması ve güçlendirilmesidir.
Almanya’daki Türkler şüphesiz, daha iyi bir
yaşama seviyesi elde etmek için Türkiye’yi ge
çici bir surette terketmişlerdir. Ancak Alman
ya’daki işçi kitlesinin Türkiye’deki problemleri
hassasiyetle takip etmeleri, ekonomik ve sosyal
istekleri yanında millî ve dinî problemlerinin
halli hususundaki İsrarlı talepleri, dinî ve millî
günlerimize gösterdikleri derin alâka, problemin
sadece ekonomik olmadığını gösterir.
Almanya’daki Türklerin arzuladıkları hayat
şartlarına kavuştuktan ve maddî bir imkân
elde ettikten sonra yurda dönmeleri üzerinde dü
şünülmelidir. Bu şahıslar en azından Türkiye’
nin genç kitlesinin bünyevî bakımdan üstün bir
kesimini teşkil ediyorlar. Yurda dönüşlerinde
de, yabancı diyar görmüş, başka kültürlerle te
mas etmiş ve daha evvelki hayat şartlarından
daha yükseğine kavuşmuş olmanın imtiyazına sa
hip olacaklardır. Bu açıklamalar, Almanya’da
ki Türk işçileri probleminin, Türk milleti için
ne kadar mühim bir sosyal dava ve hayatî bir
millî mesele olduğunu ortaya koyar. Türk hükü
metini, Türk aydınlarını ve milliyetçilerini, Al
man hükümetini ve milletini ve beynelmilel te
şekkülleri; doğfu ve pratik kararlar almaya zor
layan bir problemle karşı karşıyayız.
Türk hükümetleri ve yetkili makamlar, Al
manya’daki Türklerle ilgilenmenin; istenen va
sıfta eleman göndermek, Türk işçilerinin ücret»
lerinden artırdığı paralar için transfer kolaylık
tan ihdas etmek ve bayram mesajlan yayınla»
maktan ibaret kalamayacağını bilmelidirler. Tür
kiye’de belki zorlukla giderilmesi mümkün rûhi
fikrî ve sosyal krizler Almanya'da yaşayan bir
Türk’ün en büyük problemi olacaktır. Sosyal
psikolojinin temel problemlerinden biri toplum
ların farklı kültürlere intibakıdır. Eğer toplum,
yeni kültüre intibaka hazırlanmamışsa, buhranın
kesifleşmesi ve dayanılmaz bir hal alması tabii
dir. Almanya’daki Türk işçisi, kaderin bir gere
ği olarak Türk milletini temsil etmektedir. Onu
bu mukaddes görev için hazırlamak, her halde
Türk hükümetlerinin görevi olmalıdır. Bu bakım
dan Türk hükümetleri, müslüman Türk işçisini
Almanya’ya ve diğer ülkelere gitmeden önce ha
zırlanması, Almanya’da Türk milletine yaraşır
bir yaşamayı sürdürmesi ve yurda dönüşlerinde
Almanya’da kazandıkları teknik bilgi ve alışkan
lıklarından istifade edilebilmesi için gerekli bü
tün tedbirleri almalıdırlar. Bu tedbirler, ekono*
mikrsosyal, millî kültürel ve dinî mahiyette ola
caktır. Bu tedbirler, bir grup insanın karnını do
yurmaktan ibaret basit ve günü gün etme anla
yışından uzak bulunmalıdır.
Türk işçileri, Türkiye'yi terketmeden önce,
Almanya’da yaşayacağı hayat şekli ve millî ve
cibelerinin ne olduğunu bilmeli, Almanya’da kar
şılaşacağı bütün problemler için bilgi ve tavsi
yesine müracaat edeceği makamları öğrenmeli.
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Ve Türk işçilerine yardım organizasyonu dini,
millî, sosyal ve ruhî problemleri çözmeye yete
nekli bir mütehassıslar kadrosunun yönetimi al
tında bulunmalı, Türk işçisini basit amele hiz
metleri görmekten alakoyacak ve Türkiye’nin
kurmağa muhtaç olduğu tesislerde çalışacak va
sıflı işçi haline gelmelerini temin edecek ted
birler alınmalı ve işçilerimiz Almanya dönüşle*
rinde yurtta verimli bir çalışma düzenine gire
bilmelidir.
Ancak gerçek hazindir. Müslüman Türk iş*
çisi için, içmek üzere temiz su bulmak ve beslen
mek üzere et bulmak bir problemdir. İşçilerimiz
ilmihal bilgilerini dahi soracak makam aramak
tadırlar. Almanya’da beliren sosyal ve ruhî di
ğer problemlerin, Türk işçisini ne kadar çare
siz hale getirdiği ise, bu misallerden kolaylıkla
anlaşılabilir. Bir de bunlara, Almanya’da üslen
miş bulunan komünist ve misyoner faaliyetleri
ni ilâve edersek, durumun vehameti iyice ortaya çıkar.
Komünistler için bir tavsiye veya uyarma
ya ihtiyaç yoktur. Ancak hristiyanlaştırma teş
kilâtı yetkililerini bu vesile ile uyarmakta fay
da vardır. Şu kesin olarak bilinmelidir ki, Al
manya’daki Türk işçilerini hristiyanlaştırma gay
retleri hem neticesiz kalmağa mahkumdur. Hem
de bu gayret hristiyan dünyası, Almanya ve Tür
kiye için son derece zararlı olacaktır. Bilmek
tesiniz ki, insanlığın yarısını kızıl dikta yö
netimi altında inleten, Allah ve ahiret gibi inanç
lan yıkmaktan başka bir şey yapmayan komü
nizm; bütün dinleri ve insanlığı tehdit etmek*
tedir. Eğer Allah’a inananlar, komünizm karşı
sında demokratik bir ittifak kurmak yerine bir
birleriyle boğuşmayı tercih ederlerse, bizzat inan
dıkları prensiplere sırt çevirmiş olurlar. Ayrıca
Türk işçilerini hristiyanlaştırma faaliyetlerf, far
zı muhal bir kaç kişiyi dininden çevirse bile,
hristiyanlık bundan zararlı çıkar. Buna gören
müslüman Türkler ve bütün tslâm dünyası, hristiyanlığa ve hristiyanlara karşı büyük bir kin
besleyeceklerdir. Alman yöneticilerini ve hris
tiyan din adamlarını bu vadide ikaz etmeyi bir
vecibe sayarız. Küçücük bir menfaat hayali için,
İslâm dünyasının düşmanlığını kazanmak akıl
yolu değildir.
Ayrıca Almanya’daki Türk işçisini, kendi hi«
yanet yollarına çekmeğe uğraşan komünist faa
liyetlerine de temas etmeliyiz. Alman komünist
partisinin bol paralı, imansız, vatansız tahrikçi
leri, Türkiye’den kaçan kızıl sürüsünün de ilti
hakı ile ihanetlerini katmerleştirmişlerdir. Komü
nistlere müzahir olmadığı ve sadece Türkiye
Cumhuriyetinin temsilcisi olduğu için, konsolo
sumuz aleyhinde girişilen tertipler ve konsolos
luk binası etrafında yapılan küstah nümayiş, bü
tün milletin nefretine sebep olmuştur. Kesin
olarak ifade edebiliriz ki, Türkiye’de ihanet yu
vası dağıtılan komünizm, bugün Almanya’yı ken
dine merkez yapmış bulunuyor. Vaktiyle Türki»
ye’de üniversitelerin kızıl ihtilâl üssü haline
getirilmek üzere olduğunu belirtmiştik. Ancak
bu hakikati kabul ettirebilmek çok geç müm
kün oldu. Ve Türkiye’miz bundan zarar gördü.
Ümit ederiz ki, mesul makamlar bu uyarı kar
şısında daha öncekiler gibi gecikmek hatasına
düşmezler.
Bu açıklamalardan sonra, Almanya’daki müs
lüman Türk işçilerine sesleniyoruz:
Türkiye’yi ve Almanya’daki müslüman Türk
lüğü tehdit eden tehlike karşısında millî ideal
ler etrafında birleşiniz. Millî ideallerin bayrağı
nı yükseltmek için teşkilâtlanınız.
Yeniden Miti! Mücadeleden, Almanya’daki
Müslüman Türk’e selâm!
Türk milletinin duası ve sevgisi sizinledir?

MIHI MOcadale
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Mücadele çizgisinden
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YABANCI İDEOLOJİLERE HAYIR
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Anayasa münâkaşalan ve bu ko
nuda verilen karşılıklı beyânatlar
içinde bir hafta daha geçirdik. Bu
arada maalesef, 12 Mart Muhtırasın
dan sonra yöneltilmeye çalışıldığı
mız mili! gidişi kundaklamaya ça
lışanlara da şahit olduk. Bir takım
mes*uliyetsiz kişinin, hâdiseleri çar
pık bir mantıkla ters yüz etme gay
retlerinin yanında millet hayatından
mes'ul olması gereken kişilerin de
onların paralelinde gözüküyor gibi
olmaları mili! vicdanı yaralayan bir
husus olmuştur
Şu hususta kesin mutabakat halin
de olmak lâzım gelir: Memleketi
miz, belli çevreler ve merkezler ta
rafından senelerdir geliştirilen anar
şik olaylarla çalkalanmış ve kanlı
bir uçuruma yuvarlanmaya ramak
kalmıştır. Olayların sarahatıyla her
kes tarafından bilinen bir husustur
ki, memleketi böylesine ciddî tehli
kelere atanlar komünistler olmuş
tur
KOMÜNİSTLER NELER
YAPMIŞTI
Beynelmilel yahudiliğin
vurucu
bir gücü olan ve milletimizi kanlı
bir esaretin içine atma hiyanetl iN çinde bulunan komünistlerin, şu son
dört-beş sene içindeki ihanetleri,
millî duygusunu yitirmemiş bulunan
herkesin bildiği bir husustur.
Komünizm; İktisadî, siyasî, felse
fî bir sistem olma İddiasında bulu
nan ideolojik bir saldırıdır. Dünya
yı, patlatacağı bir «dünya ihtilâli»
ile esarete ve beynelmilel yahudili
ğin hâkimiyetine verme çabasında
dır. Kendisine has bir metot ve mü
badele anlayışına sahiptir. Emrine
verdiği güçlü devletler vasıtasıyla
nilletleri parçalamaya, yıkmaya ve
utmaya çalışmaktadır.
Milletleri parçalamak ve yıkmak
?in her yerde bit takım sloganları
kullanmışlar, suratlara bir takım
maskeler geçirmişler ve bir kısım
aşekül ve güçleri istismar edip ma?a olarak kullanmışlardır. Her zaHan kullandıkları «barış» ve «sulh»
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teraneleri, arkasına kanlı bir zulmü
gizleyen maskeler olmuştur, «her
kese iş, köylüye toprak» yönetimin
başına işçi geçecektir» gibi lâflar,
işçi ve köylüye çengel atmanın vası
tası olmuştur. «Tam bağımsız de
mokratik idare» gibi sloganlar, ay
dınlan, komünist esaretin gelmesin
de bir basamak olarak kullanmanın
yemi olmuştur, tç huzursuzluklar kö
rüklenmiş, millî ordulara küfürler
edilmiş, milletin varlığını korumak
la görevli emniyet müesseseleri yıp
ratılmış ve her gün icadedilen yeni
bir olayla milletler komünizmin ağına düşürülmek istenmiştir.
Dünyanın her yerinde görülen bu
komünist hareketler, bir sinema şe
ridi gibi ve birçok kayıplara da se
bep olarak yurdumuzda da sahneye
konmuştur. Bir ilim yuvası olması
gereken üniversiteler, birer ihtilâl
üssü hâline sokulmuş, milletine bağ
lı prof, ve öğrenciler döğüîmüş,
Al-bayrak yırtılmış yerinde kızıl pa
çavralar dalgalandırılmış, kahraman
ordu silahlı saldırılara kadar varan
hücumlara maruz kalmış, vatan böl
me denemelerine girişilmiş, adamlar
kaçırılmış, bankalar soyulmuş, dev
letin itibarı ile oynanmış ve netice
de millet büyük iktisadi krizlerin de
içine düşürülmüştür. Evet bütün
bunlar herkesin gözünün önünde ve
beynelmilel güçlerin ajanı bir kısım
sözümona aydın, prof, ve yazar tas
laklarının alkışları arasında Türkiyede olmuştur. Ve nihayet 12 Mart’a
gelinmiştir.
MARXİSTLERİN
ÇIĞIRTKANLIKLARI DEVAM
EDİYOR
Sanki memleketi bir iç harbin eşiğine getirenler komünistler değil
miş gibi sanki memleketi parçala
ma hiyaneti içinde bulunanlar marksistler değilmiş gibi ve sanki ber
Allah’ın günü orduya küfreden, dev
letin haysiyeti He oynayan alçaklar
komünistler değillermiş gibi ve bü
tün bu melanetleri sosyalizm mas
kesi arkasında büyütmemişler gibi;

bugün bir takım izah ve yorumlar
la anarşistlerin hareketini mazur
gösterme ve sosyaliame
meşruiyyet kılıfı geçirme gayreti gibi ça
balar sürüp gitmektedir.
İmalı laflarla 12 Mart’m arkasın
dan gelen millî hava ve onun getiricisi ordu iğnelenmeye çalışılıyor.
Ordunun müdahalesi olmasaydı dev
leti yıkacaklarını açıktan söyleyen
ve acemi bir kurtuluş savaşçısı ro
lünde gözüken hainlerin orduya ha
karetlerle dolu ifadelerini hala man.
şetler çekip çarpık mantıkların ge
çtirdiği izahlarla olayları hedefinden
saptırıyorlar. Ve her gün artan bir
cesaretle memleket millî olmayan
bir yokt ve 12 Martların öncesine
tekrar sürüklenmeye çalışılıyor. Ha
vadan konuştuğumuz zannedilmesin.
Neşriyatı yakından takip edenler,
sol yayınlan; gazete ve mecmuasıy
la millî bir süzgeçten geçirenler söy
lediğimiz gerçekleri içleri burkula
rak göreceklerdir.
Mesul makamlann hüsnüniyetini
ve yüksek insan! anlayışlannı istis
mar ederek sürdürülen bu sefil gay
retleri milletimiz büyük bir nefretle
takip etmektedir. 12 Mart öncesi
marksistlerinin arkasını sıvazlamak
la meşhur olanlar bir komünist ih
tilal teşebbüsüne kadar varan anar
şik olaylarda en az Deniz Gezmişler
kadar mesul olanlar, bugün büyük
bir mütefekkir rolünde, etrafa ah
kâm kesmekle meşgûldürler. «Sosya
lizmdi demokrasi olmaz» mış «sos
yalist bir parti kurulmalı» imiş.
«Biriki faşist ülke hariç Avrupac
ımı her tarafında sosyalist partivar» mış! «Bugün dünya sosyalizme
doğra gidiyor» muş! Sanki arzu et
tikleri sosyalizmde diğer sistem anlayışlanna yer veriliyormuş
gibi.
Sanki orada insan hak ve hürriyet
leri bahis konusu imiş gibi. Sanki
milletleri cidden, arzu ettikleri hu
zura kavuşturan bir sistemmiş gi
bi!
Ve hem sistemler, insan içindir
ve millet için vardır. İnsanın ve

milletin bünyesine ue§erı ve tabi!
varlığına intibak halinde olmayan ve
hele tatbiki sefalet, zulüm, vahşet,
kan, inilti ve feryat olan bir sistemin
meddahlığı yapılamaz. Ve milletin
buna müsaade edeceği de zannedilmemelidir Çünkü milletimiz uyan
mıştır ve bir takım cazip lafların ar
kasında sosyalizm yutturmacasınm
gerisinde kendine nasıl bir tuzak
kurulduğunun farkındadır.
İNÖNÜ KOMÜNİSTLERİ
HİMAYE EDİYOR
Marksistler, bir takım zorlamalar
la kendilerine meşruiyet tanınması
nın ortamını hazırlarlarken, her
zaman olduğu gibi yanlannda en bü
yük yardımcı olarak yine İnönü’yü
buldular. İnönü, oldum olası hep ba
sit hesaplar peşinde koşmuş bir adamdır. Her zaman, iktidar olma
hırsıyla çırpınmış olan İnönü, ra
kiplerini tasfiye etme yolunda en za
rarlı insanları memleketin
başına
belâ etmekten çekinmemiştir. Şu
son bir kaç sene içinde herkesin
bildiği bir husustur ki, İnönü bizzat
anarşi kaynağı olmuş, anarşistlerin
sırtını sıvazlamış, kanun dışı davra
nışlara karşı alınan tedbirleri kös
teklemiş, devlet yıkıcılarını her za
man himaye koltuklarının altına al
mıştır. Dağdaki çobana vanncaya ka
dar artık herkesçe bilinen komünist
hareket uygulamalarını devrimcilik
le izah etmiş, devlet kundaklayıcılan nı şımarttıkça şımart iniştir. Mem
leketini seven bir insandan hiçbir
zaman beklenmiyecek olan bu mez»
bûhane davranışlarına hen kendisine
iktidar yollan açılsın diye tevessül
etmiştir.
Tehlikenin ucu kendisine de dokun
maya başlayınca ve esasen komünist
lerde kendisine de itibar edilmeme
si sonucu dişin! gösterir olmuştur
ama, memleketin birçok şey kaybet
mesinden sonra. Ve hem vatan ve
millet şahsî ihtiraslara konu teşkil
1
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edecek, muhteris birkaç kişinin oyuncak olarak kullanacağı bir kobay
mıdır?. Hiçbir kimsenin, memleketi
babasının çiftliği/ olarak görmeye
hakkı yoktur. Bu vatanın, teneffüs
ettiğimiz hür ve temi* havasına
Kars'ta kahpe moskofun kurşunu ile
şehit düşmüş millet evladının, Âdana’da Ermeni zulmü ile karınlan de
lik deşik olmuş bacıların,
batıda
Yunan zulmünün şehit ettiği baba»
sini «anne benim babam yokmu,
nerde kaldı gelmedi» diye ağlıyarak bekleyen yetim yavrunun ruhu,
iniltisi ve feryadı kanşmıştır. Kanla
yuğrulan, göz yaşı ve inilti üe esen
bu temiz havanın şahsî ihtiraslarla
kirletilmesine bu millet asla müsa
ade etmeyecektir.
İşte bu muhteris İnönü, bugün
yine güya üzerlerine basarak ikti
dar olmak hevesi ile komünistleri
himaye gayretinde bulunuyor. İde
olojik meseleleri, taktik ve strateji
lerin, dünyadaki gelişmelerini bilme
yen bu adam, asıl kendisinin şimdi*
ye kadar olduğu gibi komünistlerce
kullanılacağını unutarak onları hi
maye zımnında şöyle diyor. «Buh
ranlara vaktiyle adlan karışmış o»
lanlan bir huzur ve emniyet zama
nında da mütemadiyen aramak, ta
kip etmek, huzursuzluğu devam etti
recek usullerdendir. Bir hastalık ge
çirmişiz. Bunun hakkında bir anla*
yışım yok. Cemiyet olarak bir anla
yışa vardığımız zaman af zamanı gel
dfğine kani olursak belki bizde vazi
femizi düşünürüz»
(Cumhuriyet
Gaz. 1 Ağustos 1971).
Ne demektir bu? Memleketi bir
uçurumun kenanna getiren hainleri
af etmek ha. Bu hainleri, tam iha
net smınnda kuîakianndan yakala
yarak milletine teşhir eden şerefli
Ordumuzu gösterdiği millî hassasi
yetinde küçültücü bir tavır takın
mak ha. Bu düpedüz 12 Mart Muh
tırası ve ondan sonra gelen milliyet*
çi tutum ve ruha karşı gelmek de- .
mektir. Devlet yıkıcısı, ordu katili,
millet satıcısı, vatan bölücüsü hain
lerin affının isteği başka ne manâ
ifade eder?.
«Bir hastalık geçirmişiz. Bunun
hakkında bir anlayışım yok» diyerek
memleket meselelerinde tıiç oimassa
büyük bir cehalet içinde bulunanlan
ve milletin hayatına kast edenleri,
onları affetmek düşüncesinde olan
ları bu şerefli millet hiç bir zaman
affetmiyecektir.
İsmet Paşa bir taraftan yukarıda
ki ifadeleriyle, diğer taraftan «Anayasa demokratik sosyalizme açık
tır. TÎP’in kapatılmasıyla bir boş
luk meydana gelmiştir. Onu da de
mokratik sosyalistler kapatacaktır»
(Cumhuriyet Gaz 1 Ağustos 1971)
şeklindeki beyanatıyla sosyalizme
yeşil ışık yakmaktadır. İnönü’nün
ta başından beri TİP’i himaye etti
ği bir gerçektir. TİP hakkında «Bir
tek fikir partisi vardır, oda TİP’tir.
Parti çalışmalarını sürdürmelidir.»
dediği de meşhurdur. O fikir par
tisi olan (i) TİP ki memleketin par
çalanmak istenmesinde baş rolü oy
namakta olan ve komünist hareke
tin Parlamentodaki mümessili bulu
nan bir p arti
İnönü, bu tavnyla ve memleketin
buhrana sürüklenmesinin baş sorum
lusu olan teşkilât ve şahıslara ka
natlarını germekle milletimizi felâ
ketlere sürükleyecek kapıları arala
maya çalışıyor. Millet! huzursuz ede
cek denemelere ve sistem adaptele
rine millî bünyenin tahammülünün
kalmadığını ve milletin, bünyesine

uymayan bütün siyasi denemelere alâka gösteremeyeceğini İsmet Paşa
da artılç bilmelidir.
MİLLETİN HİÇ DE BEKLEMEDİĞİ BİR
BEYANAT
Tam bu esnada, komünistlerin
çığırtkanlık yapıp idare adamlarım
sosyalizm istikametinde istismar et
meye çalıştıklan bir sırada Başbakan
Nihat Erim de Anayasanın demok
ratik sosyalizme açık olduğunu söy
ledi. (Cumhuriyet Gaz. 3 Ağustos
1971) Erim de pekâlâ bilir ki, 12
Marttan beri peşinde olduğu komü
nistler Türkiye’de hep sosyalizm ke
limesinin arkasında faaliyet göster
mişlerdir. Ve yine bilmesi gerekir
ki, komünistlere, memleketlerinde
komünizm kanun dışı ise sosyalizm
bayrağını taşımalan beynelmilel Ko
münizmin tavsiyesidir. Zaten şimdi
ye kadar kendilerinin hep sosyalist
olduklannı söyleyen komünistler hi
maye manası çıkartılabilecek bu res
mî ifadelerden sonra daha rahat
çalışma imkânı bulmayacaklar mı
dır? Sosyalizmin demokratik te olsa
iktidara geçebilmek için topltimlann
zayıf bir anını kolladığı mâîumdur.
Ortamın müsait oluşu anında fikrî
gibi olan bir hareketin anarşiye dö
nüşmemesini kimse temin edemez.
Sosyalizmin çeşitli türlerinin oldu
ğu, demokratik sosyalizmin de bun
lardan birisi bulunduğu, demokratik
sosyalizmin ihtilalci soyalizm demek
olmadığını söylemek de sosyalizmi
bilmemek demektir. «Bir tek sosya
lizmin olduğu, onunda ilmi sosya-

ma imkânı veren milli ideolojimizle
ancak varlığımızı devam ettirebile
ceğiz.
.
•
• - . ;• '
Bilmek zorundayız ki milletler Ârası kavgaların alabildiğine geliştiği
bir dünyada yaşıyoruz. Milletler, mad
dî ve manevî bütün varlıklannı orta
ya koyarak kavgalannı sürdürmeye
devam ediyorlar. Tarih boyunca sü
rüp gelmiş olan bu mücadele basit
bir İktisadî çıkar duygusuna bağlıya
rak izah ta etseler gerçekte kavgayı
çıkartan, idare eden ve yön veren
hep ireolojiler olmuştur. Marksist
doğmalarla, kapitalist ve sosyalist
uydurmalarla kafalan şartlanmış, mil
let gerçeğinden^ uzaklaşmış olan sö
züm ona aydınlar anlayamasalar da
böyledir.
Millet, maddî varlıklanyla beraber
ve bunun çok ötesinde ideal, kültür,
sevgi ızdırap ve hedef birliği içinde
olan bir topluluktur. Kendisini, yüz
yılların içinde ve hadiselerin kuca
ğında yuğrulup gelmiş, muayyen bir
şekil almış milletinin kültür dünya
sından, zevk anlayışından ve manevî
atmosferinden uzakta gören bir fert
o milletle alaka bağlarını koparmış
demektir. Şahsiyet dediğimiz kendi*
mizi tanıma, bilme maddî-manevî
varlıklanmızla sevinç duyma ve on*
lan geliştirme duygusunun yitirilme
si, intihar demektir. İktisadî imkân
ları yetersiz olduğu halde, belirli bir
toplumun mensubu olma duygusuyla
büyük işler başarmış, yabancı millet
îerin imkânlannı kendi emrine ver-

— TİP’in kapatılması her nedense komünistleri vc o*i<a*ın a**ıcuianna
çok dokundu. Şimdi, hep bir ağızdan «yeni bir sosyalist parti kurulma^
lıdır» diye tempo tutmaktadırlar. Peki yeniden açılması gerekti de ni
çin kapatıldı, diye sorarsanız, onun cevabına yanaşmazlar. Tabi bu kam
panyada «başla» komutunu Paşa verdi. Apdl İpekçi ile Kemal Bisalman
da sözcülüğünü yapıyor. Damadın kulakları çınlasın
lizm bulunduğu» Türkiye'deki sos
yalistler tarafından defalarca tekrar
lanmıştır. Kaldı ki temel felsefe,
hedef ve dünya görüşleri itiban ile
ve neticedeki sistem tatbikatı bakı
mından demokratik sosyalizmin ko
münizmden bazı nüans farklan ha
riç hiç te farkı yoktur.
Millete hizmet etmek şerefine nlaşmış kimselerin bu hususlan bil
mesi ve hele bir kısım art niyetli
düzenbazın oyuna getirmek ve res
mî hüviyetleri kendi yönlerinde is
tismar etmek şeklindeki niyetlerini
çok iyi sezmeleri gerekir.
Milletimizin şimdiye kadar ki tat*
bikatlanyia dünyayı buhrana ve zul
me uğratmış olan kapitalizm komü
nizm, sosyalizm, faşizm ve ortanın
solu gibi siyasî ve İktisadî cereyanlann, bünyesinde uygulanmasına ta
hammülü yoktur. Beynelminei Ya
hudiliğin ve yedeğindeki kuvvetlerin
milletleri içerden eritmek, yıkmak
ve kendi cihanşumül iktidarlarının
kölesi kılmak için bir vasıta olarak
kullandıklan cereyanlarla değil, bi
ze tarihimizde büyük bir devlet ol-
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miş ve kendilerinden haşyet, hürmet,
ve alâka ile bahsettirmiş ne toplumlara şahit olmuştur tarih. Aksine de
virlerindeki maddî imkânların tümün
den istifade etmekte olan topluluk
ların da ufacık bir fiske ile tarih
oldukları bilinen Î5ir husustur.

rine, ahlâklarına, sanat anlayışlarına
hücum ederler. Bir milletin fertlen
ni, kendi varlıklanndan kopanpta on
lan kendi kendilerine yabancılaştır
dınız mı o milleti yıktınız demek
tir. İşte Beynelmilel Düşmanlarımız,
bize asırlardır böyle bir saldın için
de bulunmaktadır. Propaganda vâsi
talarmm bütün imkânlanndan ve gü
cünden istifade ile millet yapımız çö
kertilmeye çalışılıyor. Evrensellik ve
hümanizm maskeleri arkasında yıllar
dır çok şeyimizi kaybettirdiler. Müt
hiş bir aşağılık kompleksi ile, kendi
dışımızda ne varsa; hepsi bize sevdi
rildi. Kendi varlığımız hakaretlere
uğradı ve iğrençleştirildi. Tarihimiz,
sanatımız, millî zevklerimiz, büyük
ideallerimiz şahsiyetimizin temel mih
rakı dinimiz, ecdadımız... Hepsi ala
ya alındı ve horlandı. Kendimize ya
bancılaştık. Şahsiyet
değiştirmeye
zorlandık. Kendi millî derdimizi de
ğil, yabancı memleketlerin meselele
rini öğrenmeyi gaye bildik. Kendi
milletimizi ve vatanımızı tanımaz, on
lann ruh derinliklerini kavramaya
ve yaşamaya çalışmazken; yabancı
milletleri tanımayı ilericiliğin
bir
gereği olarak bildik. Dert ve ızdırapla yuğrulmuş Anadolu’mun köyünü,
kentini bilmeye dahi lüzum hissetme
den, onun insanının çilelerle dolu
hayatını, hissini, arzusunu, ruhunda
gömülü duygu ve heyecanlarını gör
möden ona kendi kâşânelerimizden
sistemler ve nazariyeler sunduk. Ö
zel arabalarımızdan inmediğimiz ve
konforlu hayatımızdan başka bir şey
bilmediğimiz halde; bir takım palav
raların arkasında, sözde halk adamı
olmaya çalıştık. Şu anda kavurucu sı
caklığın altında ve öküzlerinin arfca
caklığın altında ve öküzlerinin arka
sında harmanını kaldırma çabası için
de bulunan benim Anadolumun, yağ
lığıyla terini silerken kendisini hor
layan, kendisiyle alâka bağını yıllar
var ki koparmış olduğu halde yön
vermeye çalışan yabancılaşmış insan,
lara nefret dolu nazarlarla bakıyor
ve şöylç haykırıyor*
«Beni tarihime iade edin. Yitirtti
ğiniz şahsiyetimi bana geri verin. Be
ni görün ve anlayın. Beni, yabancı
ideolojilerin ve hayat anlayışlarının
kuklası yaptığınız ydtsin artık Ben
Anadolumla, millî varlığımla, tarih
ve ecdadımdan emanet aldığım ken
di inanç, kültür ve ahlâkımla yaşa
mak istiyorum. Şeref ve gururumla
oynamayın. Beni alabildiğine horlar
ken yabancı meddahlığı yapmayın
Bana gayri millîlik şâlbesine bula?
mış elbiseler giydirmeye çalışmayın

Ben tarihî değerlerimin ve Türk Mil
letinden olmak şuurumun şekillen
O halde, milletleri peşinden koştu dirdiği bir ortamda yaşamak istiyo
rum. Beni yabancı ideolojilerin tut
ran onlara büyük millet olma imkâ
sağı yapıp tarihimden, ideallerimden
nını kazandıran ana temel, fertlerin
şahsiyetimden ve millî varlığımdan
ruhî ve vicdanî derinliklerinden sü
koparmayın. Büyük ve yüce bir dev
zülüp gelen büyük ideallerdir. Fer
let
olma yolunda önüme engeller
din dünyaya bakışını temin eden, fert
koymayın...»
lerin birbirleriyle olan münasebetle
rini düzenleyen, karşılıklı sevgi, hür
Evet; eğer yaşayacaksak, Türk mil
met ve sorumluluk duygularını tayin
letinden olduğumuzu gururla söyle
edip geliştiren; hülasa o milletin ço
yeceksek, yarınımıza ümitle bakacak
cuğu olmanın büyük zevki içinde bu
lunulmasını temin eden hep ideolo
sak, horlanan bir millet değil sö
ji olmuştur.
züne ve görüşüne mürâcat edilmek
zorunda kalınan bir millet olacak
sak; Anadolu’nun yukandaki ferya
Bunun içindir ki, milletler, inanç
dinin ifade ettiği mânâ ile ancak ya*
larının politikalarının yön verdiği
şayabileceğiz. Aksi takdirde yıkım
karşılıklı mücadelelerinde hep bir
mukadderdir. Biz inanıyoruz ki, mil
birlerinin bu ana varlıklarına yani
letimiz yaşayacaktır. Hem de kendî
ideolojilerine onun şekillenmiş ve
idealleri içinde.
müesseseleşmiş şekli olan kültürle

SAYFA: S

Sodan Darbesi
Araklan
Uyaran Bir
Musibet mi?
Sudan da Komünistlere karşı giri
şilen temizlik hareketi hâlâ devam
etmektedir. Komünistlerin giriştik
leri ihtilâl denemesi başarısızlıkla
neticelenmiş, Cafer El-Numeyri du
ruma hakim olmuştu. Bu hakim olu
şu temizlik hareketleri takip etmiş
ti.
Akdeniz’in sıcak sularına
sark
mak, stratejik önemi büyük ve pet
rolden yana zengin
Orta-Doğuyu
kontrolü altına almak isteyen Mosko
va, Arap hükümetlerine çengeli at
mış, pek çoğuyla yakınlık kurmayı
başarmıştı. Müsait fırsatları kaçır
mayan Rusya, bu yakınlaşmaları, ani hükümet darbeleriyle kesin bağlı
lık haline dönüştürmek istemektey
di. Irak’ta ve Suriye’deki komünist
Baas Partisi, itirazsız, Irak ve Suri
ye’yi Rusya'ya bağlamıştır.
Ortadoğunun en kuvvetli komü
nist partisi olan Sudan komünist
partisi, Moskova’ya bağlılığını ispat
için darbe teşebbüsüne geçmiş, fa
kat muvaffak olamamıştı. Komünist
partisi genel sekreteri Abdülhalik
Mahcup, İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu genel sekreteri El-Şeyh, dün
ya komünist çevrelerinin ünlü kişi
leridir. Rusya’ya sadakalarıyla ta
nınmaktadırlar
Cafer El-Numeyri 72 saat sonra,
karşı* darbeyle komünistleri devir
miştir. Numeyri komünit şeflerini
bizzat kendisi yargılamış, idam ce
zasına çarptırmış ve binbaşı Haçım
Ata, muhafız alayı komutanı yarbay
Osman Hüseyin, Albay Abdül Mu
hammet Ahmet ve deniz binbaşısı
Abdül hay, rütbeleri sökülerek kursuna dizilmişlerdir.
El-Numevri’nin Sudan’da, cesaret
le uyguladığı idam cezaları, kapita
list ve komünist »ülkelerce tepkiyle
karşılandı. Moskova bunu «kanlı te
rör» ve «antî komünist cinayeti» ola
rak nitelendirirken, bütün komünist
partileri ates püskürüvordu. Millî kı
yara hareketlerini daima boğmaya,
bogamazsa lekelemeye çalışan Bey
nelmilel yahu dilik, komünist parti
lerinin yanma kapitalist batılı ülkeeri âe ekleyerek, Numeyri’nin hare
ketini gölgelemeye çalıştı. Numeyri
bunlara Mİoskova, Bulgaristan, İtal
ya, İngiltere ve Yugoslavya’dan bü
yükelçilerini çekmekle cevap verdi.
Rusya’ya bir nota vererek 48 saat i*
çerisinde Sudan aleyhtarı yayınlar
dan vazgeçmesini bildirdi, bunu taki
ben Rus ve Bulgar büyükelçilikleri
ni sınır dışı etti ve 1800 Sovyet mü
şavirine görevlerine gitmemeleri için emir verdi.
Arap alemi ancak gerçek düşma
nını tanımanın şuuruna varmış, ka
pitalist ve komünist ülkelerinin bas
kısına rağmen, Cafer El-Numeyri ic
raatına devam etmiştir. Sudan işçi
sendikaları ile memurlar sendikası
ve öğretmenler sendikası kapatılmış.
Nümeyr? kabinesindeki eski komü
nistlerden Dışişleri Bakanı Faruk
Ebu îsa Çalışma Bakanı Muaviye İb
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Dünkü Üstadlan Ajan Çıkınca
Komünist Cephede Telaş Başladı
Tabiî senatörlerden Cemtfl Ma
danoğlu ve Osman Köksal’ın doku
nulmazlıkları
geçen hafta içinde,
Cumhuriyet Senatosunda kaldırıldı..
Hatırlanacağı üzere; iki senatörün,
ihtilâl yaparak devleti ele geçirmek
gayesiyle gizli bir teşkilât kurduk
ları, ayrıca komünist ülkelerle ve
onların konsoloslarıyla müşterek ça
lıştıkları iddia edilmekteydi. Bu ko
nuda MİT. in hazırlamış olduğu bir
raporda senatörlerin gizli faaliyetle
ri tesbit edilmiştir.
Senato görüşmelerinde ilk olarak,
savunmasını yapmak üzere, söz Ce
mal Madanoğluna verilmiştir. Ma
danoğlu, hakkında ileri sürülen, de
lil mahiyetindeki iddialara, kendini
müdafaa edici hiç bir makul cevap
verememiş, ancak bolbol MİT’İ ve di
ğer bazı teşkilâtları kendisine komp
lo hazırlamakla suçlamıştır.
Daha
sonra açıkça MİT'le birlikte ordu
mensuplarını da iftira yağmuruna tu
tan Madanoğlu, şöyle konuşmuştur:
«Beni üzen, beni yaralayan, bu
suçlamaları 12 Mart hediyesi ola
rak bana gönderenlerin benim oca
ğımdan olmalarıdır.»
Bilindiği gibi Cemal Madanoğlu,
daha önce ordumuzun
korgeneral
rütbesini taşıyan bir mensubuydu.
«Benim ocağım» diye bahsettiği yer
de Ordudur. Bay Madanoğlu, bu söz
leriyle, her halde daha önce Deniz
Gezmiş’in sıkıyönetim mahkemesin
de söylediklerini söylemek istiyor
olsa gerek.
Bilindiği gibi ihtilâlci bozuntusu
Deniz Gezmiş, Örfi İdare mahkeme
sindeki ifadesinde, bir
kahraman
edasıyla ve küstahça şöyle demişti:
«Biz biliriz ki, Türkiye Kurtuluş sa
vaşını başlatmak için Samsuna çı
kanlara İstanbul örfi idaresince ve
mahkemelerince idam cezası veril
miştir ve yine bilmekteyiz ki. Osman
lı İmparatorluğunun yüzlerce gene
ralinden ancak bir kaç tanesi kurtu
luş savaşma iştirak etmiştir. Ve yi
ne bilmekteyiz ki, Kurtuluş Savaşı
verilirken İstanbul’da
bulunanlar,
savaşanlara eşkiya demiştir.»
Herhalde Ermeni veledi bu ucuz
kahramanın, mahkeme heyetine ve
komünist niyetlerine fırsat verme
yen kahraman ordu mensuplarımıza
sıçrattığı bu hakaretinde kendisini
sözüm ona bir kurtuluş
savaşçısı
görmesi gibi; Madanoğlu da kendi
sini, büyüklük kompleksi içinde
«kurtarıcı» olarak görüyordu.
Daha sonra söz alan Osman Kok
sal da olaylarla ilgisi olmadığını söy
temekle yetinmiştir. Bu arada her
iki senatör de MİT ajanı Mahir Kay

rahim, Ulaştırma Bakanı Sid Ahmet
El-Cah ve Sulama Bakanı Murtaza
Ahmet İbrahim’i de vazifelerinden
atmıştır.
Komünist partisi genel sekreteri
Abdülhalik Mahcup. El-Şeyh ve Gü
ney Sudan işleri bakanı Jozeph Garang idam edilmişler ve halen 30
komünist lideri daha aranmaktadır
lar.

nağı sert bir dille suçlamışlardır. Bi
lindiği gibi Madanoğlu ve Koksal
hakkındaki delilleri, Mahir Kaynak
toplamış ve MIT’e iletmiştir. Kay
nak bu vazifeyi yaparken Madanoğ
lu ve Koksalla yakından ilgilenmiş;
ayrıca bir takım komünist teşkilât
lara sızmış, bu hücrelerin nasıl çalış
tıklarını ve gayelerini bir bir tesbit
etmişti. Komünistler, Kaynak’ı bir
komünist gibi görmüşlerdi. Ve onu
ideal bir komünist olarak tanımak
taydılar. Ancak vaziyet anlaşılınca
ağız değiştirdiler ve Kaynak komü
nistlerin bir numaralı boy hedefi ha
üne geldi. Bu arada sahipliğini ve
baş yazarlığını, komünizm
suçun
dan halen tutuklu bulunan bir yazar
müsveddesiyle bir Prof’un yaptığı
«ORTAM»da karnındaki bütün zehi
ri kusmuş bulunuyor. O da Mahir
Kaynakla MİT’in can düşmanı kesil
miştir. Fakat her halde «ORTAM»,
daha önce çıkmış olsaydı, Mahir kay
nak hakkında övgüler dökecekti. Ko
münistler arasında böyle bir ajanın!
bulunmasını talihsizlik eseri olarak
niteleyen «ORTAM», üzüntüsünden
yıkılıyor. Acaba komünistlerin ara
sında bulunup onlara strateji ve tak
tiklerini adım adım tatbik ettiren
ve sayıları yüzleri* bulan Yahudi,
Rum ve Ermeni ajanlarını hiç dü
şünüp üzüldüler mi?
Senato toplantısındaki bir konuş
masında Cemal Madanoğlu ayrıca
MİT hakkında şunları söylemiştir.
«Bize bu oyunu MİT hazırlamıştır.
Ajan Mahir Kaynak akıl almaz oyun
larla, kamu oyunda komünist ola
rak tanınan adamlarla beni yanyana
getirmek istemiştir.» O arada Mada
noğlu MIT'ten «CİÂ’nın koşutunda
ki MİT» diye söz etmiş ve MİT’in,
CİA’nm (Amerikan İstihbarat Teş
kilâtı) emrinde faaliyet, gösterdiğini
iddia etmiştir.
Öte yandan mahut ÜNAS (Üniver
site Asistanlar Sendikası) da Mahir
Kaynak’m, bir komünist ihtilâl te
şebbüsünü su yüzüne çıkarmasından
dolayı Sendikanın onur kuruluna
sevkedildiğini açıklamıştır. Sendika,
Kaynak’ı sert bir dille yererken ay
nı zamanda, Kaynak’m cezalandırıl
ması talebiyle üniversite rektörlü
ğüne başvurmuştur.
İlim ve üniversite şahsiyeti ile
bağdaşmayan davranışların
içinde
ve anarşist hareketlerin gelişmesin
de başrollerde bulunmuş, temsil et
tikleri makama lâyık olmadıklarını
bunca zaman r gösteren Üniversi
te mensuplarına karşı hiç bir hare
kette bulunmayan ve esasen kendi
sinin de ipliğinin pazara çıktığı ÜNAS gibi bir teşkilâtın, millî bir

Beyaz asker olarak tanınan, Ugan
da’da ve güney Sudan’daki gerillaları yetiştiren ve onlara liderlik yapan yahudi Rolf Steiner yargılanmaktadır.
Rusya Ortadoğuda çok zor bir duruma düşmüş, Ortadoğudaki prestijini kaybetmekle yüzyüze gelmiştir,
Milletler uyandıkça, gerçek emperyalizm öğrenildikçe, daha pek çok

vazife gören Mahir Kaynak hakkın
daki tavrı, kendisi için hüküm ver
mekte yeni bir belgedir.
Bu âdice
tecavüzler, MİT’e ve
mensuplarına karşı girişilen ilk te
cavüz hareketi değildir. Son da ol
mayacaktır. Hatırlanacağı üzere bir
müddetten beri TİP ile ilgili bir bel
geyi söz konusu eden komünistler
MİT’i yıpratmak için iftira kampan
yasma girişmişlerdi. Bu da onun de
vamıdır. Ancak MİT’in unutmaması
gereken husus şudur: MİT, ülkemi
zin dünya çapındaki askerî bir istih
barat teşkilâtıdır. Ve bu haliyle mil
letimizin hayat mekanizması demek
tir. İstihbarattan yoksun olan en kü
çük organizmalar bile, bir müddet
sonra hayata veda etmektedirler. Oy
sa MİT’in omuzunda bir milletin, gü
venliğinin sorumluluğu vardır. MİT,
itibarını her türlü iftiraya karşı ko
rumalıdır. Millî otorite ve millî hay
siyetle birlikte vazife sorumluluğu,
bunu lüzumlu kılar. Bundan dolayı
milletimiz, «millî» bir teşkilâtından
bu iftira bezirganlarına gereken der
sin ve cevabın verilmesini istiyor ve
ümit ediyor.

— Dün üstad deyip etrafında perva
ne döndükleri, «Mahir ağabeyleri»
nin MIT’e mensup olduğunu öğrenin
ce, vay sen inisin diye söylemedik
lerini bırakmadılar. Biz komünistle
re birşey daha hatırlatalım: Aranız
da yahudi ajanları var. Dikkat edin.
Resim İktisat Fakültesi Asistanla
rından Mahir Kaynak’ı gösteriyor.

gelişmeler olacak, komünizm Ortado
ğudan tamamen kazmacaktır. Bu ba
kımdan Sudan’ın hareketi, sevindirici ve ümit vericidir. Temennimi
Sudan’ın ve onun paralelindeki de\
let yöneticilerinin Rusya, diğer ko
münist ve kapitalist vasıflı yahudi
kontrolündeki devletlere olan düşmanlığım ideolojik plâna aktarıp,
gerçek rayına oturtmalarıdır.
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DDY Meseiesi

Türkiye’nin
Durumu
Polemiklet e
Müsait
Değildir

— %60 zamda İsrar eden DYF-İŞ
Genel Bşk. Şerafettin Akova.
Devlet Demiryolları İşvereni ile
işçiler arasındaki uyuşmazlık aradan
uzun süre geçmesine rağmen hâlâ
çözümlenememiştir. Bu bir yana ya
kın bir zamanda halledileceğe de
benzemiyor.
Anlaşmazlığın sebebi Temmuz or
talarına kadar uzanmaktadır. Uyuş
madığın sebebinin ücret azlığı ve iş
çilerin zam istemesi olmasına rağ
men henüz ne sendika ne de işve
ren ücretler konusunda kesin bir
şey söylememektedir. İşveren meveut ücretlerin 1061 lira olduğunu ileri sürerken, sendika bunu asılsız
olduğunu ücretin ancak 648 lirayı
bulduğunu ileri sürmektedir. İşçile
rin bu ücretle gayri İnsanî şartlar
altında yaşadığını öne süren DYF-İŞ
Federasyonu en az yüzde 60 zam is
temiştir. Ancak işveren en fazla yüz
de 31.5 zam verebileceğini söylemiş
tir. DDY Genel Müdürü Ahmet Sarp
yüzde 31,5 zamla yeni işçi ücretinin
1484 lira olacağını belirtmiş ve bu
nun vasıfsız bir işçi için çok yük-

Öte yandan Çımse-İ§ tarafından
bâr müddet önce bütün yurtta alınan grev karan pek çok ilde Ba*
kanlar Kurulunun grevi durdurmasiyle sekteye uğramış ve ancak bir
kaç fabrika grevde kalmıştır. Bolu
Sunta fabrikasındaki grev ise iki ay
dan beri devam etmektedir. Bu iş
leri sürerken, sendika bunun asılsız

yerleri böyle bir keşmekeşliğin içe
risindeyken Metal-İş Sendikası da önümüzdeki günlerde greve gidileeeğini açıklamıştır.
Şimdi ortada iki mesele vardır. Bi
rineisi grevler sonunda elde edilen
zammın işçiye bir gelir sağlamaması
sek bir rakam olduğunu öne sürmüş dır. Bu doğrudur. Zira ücretlerdeki
tür. Araya giren Devlet Bakanı ve küçük bir artış piyasayı büyük bir
Yüksek Uzlaştırma Kurulu Başkam dalga halinde kaplamakta ve ihti
Mehmet Özgüneş hükümetin ancak yaç maddelerine iki kat zam yapıl
bu kadar zam yapabileceğini daha maktadır. Böylece işçi grev sonun
fazlasının mümkün olmadığını söy da aldığını fazlasiyle geri vermek
te, bu sefer yeni greve gidilmekte
lemiştir.
dir. Peki bu durum ne zamana ka
DYF - İş ise yüzde 31,5 zammı ka
dar devam edip gidecektir?
bul etmeyinee iş uzayıp gitmiştir.
İkinci mesele ise böyle bir ortam
Bunun üzerine hükümet «grev ve
da yapılacak olan bir grevden kini*
lokavt kanunundan değişildik yap
lerin kârlı çıkacağıdır ki İmi da her
mak üzere bir tasan hazırlamaya ko halde işçi ve dar gelirli halk olma
yulmuştur. Öte yandan Bakanlar Ku yacaktır. Şimdi DDY işletmesini bir
rulunun toplantısında TCDD İşlet tarafa bırakarak ifademizi daha ge
mesi Genel Müdürlüğü He DYF-İŞ nel bir sahaya kaydıralım. O zaman
arasındaki uyuşmazlık ele alınarak meselenin ehemmiyeti bir kat daha
etraflıca incelenmiştir. Neticede: artacaktır. Çünkü bugün bazı fabri
«Yurdumuzun bugün içinde bulun kalarda üslenmiş bulunan ve işçi
duğu iç ve dış şartlar dikkate alına
nin arzularına rağmen icrayı faali
rak bundan böyle kamu hizmetleri
yet eden komünist sendikalar pusu
nin aksamaması, millî
güvenliğin da beklemektedirler. Müsait bir or
ve millî ekonominin korunması için tam bulur bulmaz yeniden tahrik ve
gerekli her türlü îdarî ve kanunî sabotaj yollarını araştıracaklardır.
tedbirlerin alınması hususunda tam Bu komünist sendikaîann geçmiş def
bir gorüg birliğine varılmıştır.»
terleri karıştırılırsa açık örnekleri
Daha sonraki günlerde DDY işlet ne rastlanabilir.
uıessindeki anlaşmadığa tam yetki
Nitekim 16-17 Haziran olayları bu
ile Türk-İş elkoymuştur. Hükümetin nun en iyi misalidir. Peki bu fırsat
yeni tasan hakkındaki görüşlerini çılar şimdi gayelerinden vaz mı geç
öğrendikten sonra bunun geçerli bir tiler. Hayır. Ne var ki, ordunun sun
çözüm yolu olmadığını öne sürmüş, giisü buna müsaade etmiyor. Bu or
işçinin gayri İnsanî şartlar altında tamda henüz asayişin tam sağlana
yaşadığını belirtmiştir. DDY deki madığı bir zamanda yeni hadiselerin
bu uyuşmazlığın ne zamana kadar çıkması iyi neticeler vermeyecektir,
süreceği bilinmemektedir.
zannediyoruz.

Ancak bütün bunların yanında şu
nu da kesin olarak hatırdan çıkar
manialıyız. İşçimiz milletimizin el
ayağıdır. Her halükârda onun eme
ği korunmalıdır. Memleketimizin i
çinde bulunduğu kritik bir dönem
de gerek hükümetin, gerekse işçi
sendikaları ve işverenin atacakları
adımlara son derece dikkat etmele
ri gerekmektedir. Meselenin iktisa
dî yönü ise daha hassastır. Henüz
yeni filizlenmeye başlayan millî ser
mayenin ayakta kalabilmesi, miP*
ekonominin girelim esi ve millî
allerin emrine girmesi tarafların re
alist tedbir ve tutumlariyle zuhur edecektir. İşçinin alınfcerinin Atina’
ya veya İsrail’e kaçınlmasına son
vermenin zamanı ise geçmek üzere
dir. Eğer millî servetin tamamı hır
sızların ve vurgunculann
elinden
kurtarılıp ülkemizde kalsa hem iş
çimizin hayat seviyesi artar, Iiptu
topyekün millî ekonomi güçlenir.
Bu noktada unutmayacağımrr Mz
şey bu olmalıdır*

— % 31,5 dan fazla veremeyiz diyen
DDY Genel Müdürü Ahmet Sarp.
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Bir Casusluk Olayı:

1967 Arap Hezimetinin
Arkasındaki Yahudi Casusları
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi haf
talık haber bülteninin 14. sayı* 3 Temmuz 1971
tarihli nüshası, beynelmilel casusluk teşkilatı ça
lışmalarından Ib ret verici bir hadiseyi kaydet
mektedir. Aşağıya aldığımız yazı, dünyadaki buh
ranın baş mesulü beynelmilel yahudiliğin casus
luk teşkilatları vasıtasıyla hedefine nasıl yak
laştığının açık belgesidir.
Orta-Doğu Harbinin Mısır’ın aleyhine netice
lenmesinin sebeblerinden birini ortaya koyan bu
yazı, aynı zamanda, mazlum milletlerin başında
kukla idareciler bulunduğu müddetçe en basit ca
sustuk oyunlannın dahi başarı kazanacağının ifa
desidir.
Ders alınmalıdır.
1967 ARAP HEZİMETİNİN İÇ YÜZÜ :
Londra’da münteşir IMPACT İNTERNATİONAL’in 2. sayısında 1967 Arap-İsrail harbinin
gerisinde ustaca tezgahlanan bir casusluk vak’a»
smm iç yüzü yazıldı. Olayın kahramanı Barucfa
Nadel isimli yahudi rol icabı, kendisini «Enver
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bey» adında milyoner silah tüccarı bir «Türfc» o
larak takdim eder.
1955 senesinde İstiklâl harbini ver
mekte aLan Cezayir mücahidLeriyle temas kuran
Enver Bey onlara Fransa'dan kolaylıkla silah te
min edeceğini söyleyerek onlardan külliyetli bir
sipariş alır. Siparişin Fransa’ya verilişinin aka
binde Entelijans Teşkilatı Fransa’ya Enver Bey
isimli bir Türk’ün Fransa’nın düşmanı olan Ce
zayir’e silah satmak istediğini ihbar eder Bunun
üzerine Fransız Polisi Enver Bey’e Fransa’yı 24
saat içinde terk etmesini ihtar eder. Hadise Arap
aleminde siir’atle yayılır. Böylece Arap dostu olarak tanınan Enver Bey, daha 24 saat doldurma
dan, Mısır hava kuvvetleri Başkumandanı Gene
ral Mahmut Sıdrî tarafından Mısır’a davet edilir.
Böylelikle yahudiler bir taşla bir kaç kuş birden
vurmuş olurlar.
Kahire'nin en mutena semtine yerleşen En
ver Bey Mısırlı idarecilere askerî meselelerde
müşavirlik yapar ve görüştüğü mühim şahsiyet

lerden azdırdığı sırlan gününde İsrail’e telsizle
bildirir. Enver Beycin talihi yaver olur ve itibarı
gittikçe artar.
Sene 1967. Patlak veren Akabe Buhranı Mısır
ile İsrail arasında harbin vukubulacağını haber
verir mahiyette görünür. Malum harpten birkaç
gün evvel o zamanın Mısır Başvekili Zekeriya
Muhiddin Enver Bey’i istişare için dairesine ça
ğırır. Başvekil, Enver Bey’i Mısır hava kuvvetle
rini teftiş ederek eksikliklerin 48 saat içinde tes
biti için salahiyetli ve vazifeli kılar. Enver Bey*
in senelerce beklediği gün gelmiştir; teftişte bü
tün sırlara müttalî olur ve pek tabii İsrail’i bun
lardan derhal haberdar eder. İsrail'in Enver Bey’e son bir talimatı mucibince Enver Bey «Mısır’ın
İsrail'e karşı müstakbel zaferini tes’id etmek mak
sudu ile bütün pilotların katılacağı bir eğlence
partisinin tertip edilmesini» teklif eder. Bu müsbet karşılanır. Pilotlar, sabahın 5’e kadar çılgın
bir içki ve fuhuş aleminde çalkalanır. Saat beşte
ayakta tek kişi yoktur, herkes bitkin bir şekilde
sızmıştır. İki saat sonra İsrail hava filosu hücu
ma geçer ve sahipsiz Mısır uçaklarını durdukları
meydanda tamamen tahrip eder. Enver Beyin
verdiği malumat o kadar dakik ve sıhhatlidirki
İsrail pilotları meydanda duran uçaklardan han
gilerinin hakiki hangilerinin sahte olduğunu bilir
ve sadece hakikilerini bombalar.
İşte bir hezimetin iç yüzü.
Not: Barudi Nadelln hatıratı kitap halinde
basılmış re Arapça'ya tercüme edil-

mi$tir.
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L O Z A N ÜZERİ
'

Lozan'da Kıbrıs ve 12 Adalar
KIBRIS MESELESİ
Bugün hâlâ sızıttılı bir yara olarak
bağrımızda hissettiğimi! Kıbrıs me
selesi Lozan yahut «ŞARK MF.SF.IiR
Sİ» toplantısının acı bir meyvesidir.
Boğazlar, Musul — Kerkük meselesi
nasıl Lozan’da halledilmediyse veya
aleyhimize karara bağlandıysa, Kıbn s dâvâmız da aynı âkıbete uğra
mıştır. Lozan’da Kıbrıs dâvâsınm mü
zfikeresi meselesine geçmeden önce
Kıbrıs’ın tarihine ve jeopolitik yapı
sına bir göz atmak faydalı olacak
tır.
KIBRIS’IN TARİHİ VE
JEOPOLİTİĞİ
Kıbrıs 1571 tarihinde kesin olarak
İdaremiz altına girmiştir. Tam üçyiia
yedi sene bizim tarafımızdan idare
edilmiştir. Bu zaman içerisinde Kıb
rıs, tarihinin en huzurlu zamanlarını
yaşamıştır.
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Kıbrıs’ın çok önemli bir stratejik
mevkie sahip oluşu, tarih boyunca,
pek çok devletin iştihasını kamçıla
mıştır. Yunanın Megalo-ideası, İngilizin deniz hâkimiyeti ve Hindistan
seferlerinin emniyeti ve nihayet
20. yüzyılda Amerika ve Rusya’nın
üs kurma düşünceleri Kıbrıs’ı her za
man, en hayatî bir bölge yapmıştır.
Şüphesiz, Kıbrıs’ın taşıdığı ehemmi
yet, her şeyden önce Türkiye için
bahis konusudur. Türkiye’nin güven
liği meselesi, Kıbrıs ile çok yakından
ilgilidir.
!
Bu durumdur ki, 1878 yılında İn
giltere’nin Osmanlı Devleti nezdinde birtakım teşebbüslere girişmesine
vesile olmuştur. Bu yıllarda İngil
tere, vâki bir Rus harbine karşı Os
manlI Devletine yardım vâdi ile Kib
risin kendisine verilmesini istemiştir.
«Osmanlı Devleti böyle bir anlaşma, ya yanaşmadığı takdirde Rusya İle
bir olup, Osmanlı İmparatorluğuna
karşı savaşacağı» tehdidini savurmuş
, bunun üzerine İstanbul’da 1878 de
yapılan anlaşmada «Osmanlı Hükümdân, İngiltere Devletinin gerekli yar
dım ve Rusyaya karşı koyma yüküm
lerini yerine getirebilmesi için, Kıb
rıs Adası’na İngiliz askeri çıkarılma
sına Ada’yı yönetmesine izin vermiş
tir.» Anlaşmanın sonunda «Hukuku
şâhâneme asla halel gelmemesi» şar
tı da vardır. Bununla, Osmanlı Devle
ti’nin Ada üzerindeki hâkimiyeti ga
ranti altına alınmıştır. Ruslar aldık
ları Kars ve hâvâlisini terkederlerse
İngiltere de derhal Ada’yı boşalta
cak, 1878 anlaşması hükümsüz kala
caktı. Ruslar Kars ve hâvâlisini terkettikleri halde İngilizler Adadan
çıkmamışlardır.» (1)
5 Kasım 1914 te de anlaşmayı bo
zarak Kıbrıs’a el koymuştur.
Lozan’a kadar böyle olan Kıbrıs’ın
durumu acaba Lozan’da hangi kara
ra bağlandı? Lozan’ın Kıbrıs hakkmdaki 20. maddesi aynen şöyledir;
«Türkiye, Britanya hükümeti tara
fından Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914 de ilân olunan ilhâkını tanıdığını beyan
eder.» (2) Lozan’ın bu maddesi, Kıb
rıs’ın elimizden çıkışının bir ilânı
dır. Bu maddeyle, İngiltere’nin, yap-
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mış olduğu haksız ilhâkına hak tanı
yorduk. Bu ve hiraz sonra naklede
ceğimiz 21. inci madde, bugün ban
yolarda katledilen küçücük yavrulan
sahipsizliğe terkediyordu. Şu da yirmibirinci maddesi:
j MADDE 21 — «5 Kasım 1914 tarihinde, Kıbrıs Adası’na yerleşmiş olan Türkler, İngiliz tâbiiyetini ala
caklar ve Türk tabiiyetini kaybede
ceklerdir Bunlar iki sene içinde
Türk tâbiiyetini ihtiyar edebilecekler
dir. Bu takdirde Kıbrıs Adası’m 12
ay içinde terk etmeye mecbur olacak
lardır.
Muâhedenin meriyeti zamanında
Kıbrıs’ta yerleşmiş ve o tarihte ma
halli kanuna tevfikan İngiliz tâbii
yetini almış ve almak üzere bulun
muş olan Türk tebaası da, Türk ta
biiyetini kaybedeceklerdir.» (3)
Lozan’ın her yönüyle mükemmel
olduğundan ^bahsedenler, Kıbrıs’a da
ha düne kadar neden direkt müda
hale edemediğimizi izah edemezler.
Bu maddeleri sallardan beri unuttu
rup millete Kıbrıs faciaları tablola
rı çizen ve derdin gerçek sebebini
göstermek istemeyenler, buna ne za
mana kadar muvaffak olabilecekler
dir?
Lozan’dan evvel Ada’da Türk nü
fusu, Ada’nın üçte birini teşkil edi
yordu. Şimdi ise ancak beşte birini
teşkil etmektedir. Şu anda Yunanis
tan ve Kıbrıs Rumlarının konuşma
larına bakarsanız onların, nüfus, ço
ğunluğundan dolayı Ada’nın kendi
lerine ait olduğunu söylediklerini gö
rürsünüz.
Lozan’ın bu maddeleri, Türklerin
tedricen Ada’dan çıkarılmalarını ka
rarlaştırmıştır. Ki bu durum Enosisin Lozan’da kabul edildiğinin bir ifa
desi değil midir? Üstelik Lozan’da İn
giltere’nin ilerde Ada’yı terketmesi
gibi bir şey de düşünülmemiş, hiçbir
tedbire yanaşılmamıştır. Lozan’ı im
zalayanların bu basiretsizliğidir ki,
tarih boyunca Kıbrıs üzerinde bir an
lık hâkimiyeti olmayan Yunanistan’ı
Kıbrıs’ın sahibi yapıp çıkmıştır. İn
giltere ise hükmettiği yerlerde yü
rüttüğü emperyalist politikanın mey.
velerini hâlâ toplamaktadn İngiliz
kültürü Ada’da hâlâ hükümfermadır.
Görüldüğü gibi,
a) 307 sene mazisi ile bir vatan
parçası olan,
b) Anadolu kıyılarından 70 kilo
metre gibi bir mesafede bulunması
dolayısıyla Karasularımızın sınırlan
içerisine girmesi zarurî olan,
c) Güney sınırlarımızın, hassa
ten İskenderun, Mersin limanlarının
korunmasında önemli stratejik mev
kide bulunan,
d) Coğrafî bakımdan Anadolu’nun
bir devamı olan Kıbrıs’ın ölüm fer
manı, Lozan’da imzalanmıştır. Lo
zan’dan sonra, Zürih ve Londra anlaşmalariyle çeşitli budamalar geçirme
sine rağmen Kıbrıs hâlâ kanayan bir
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yaradır. Bu yarayı, İnönü zihniyeti
nin çizdiği bir politika dindirebilir
mi? Biz buna inanmıyoruz. Kıbrıs’ı
kurtaracak politika,
Venizeios’tan
başlayarak Yunan dostluğu nâmına
ne geçtiyse hepsini, millete bağlı bir
şuur süzgecinden geçiren ve millî
hedeflerin yön verdiği, basiretli bir
politikadır. Yıllardır bize ne çektirdiyse hep o Yunan, İngiliz, Fransız,
Amerikan ve Moskof dostluğu, hay*
ranlığı çektirmiştir. Politikacı! arımı
zın kulağına küpe olacağı dileğiyle.....
LOZAN’DA ADALAR MESELESİ
Akdeniz Adalan, Osmanlı Devleti1
nin iki vilâyeti halinde idi. Girit VIlâyeti ve Akdeniz adalan, (Cezair-i
Bahr-i Sefid) Asırlarca Osmanlı dev
letinin vilâyetliğini yapmış bu vatan
parçalan da, Lozan’da elimizden çık
mıştır. İsrar etseydik. 12 Adalar eli
mizden çıkmazdı. Çünkü masaya oturmadan önce, Adalar’ın bizde kala
cağı fikri hâkimdi. Fakat bir oldu
bittiye getirilerek elimizden edebiyyen alınmıştır. Coğrafî bakımdan
Türkiye’nin devamı olan, asırlarca idaremiz altında bulunmuş olan Adalar’m Türkiye’ye verilmesi garan
ti idi. Lozan’da kaybedilmesi, hâlâ
hayretleri üzerine çeken bir siyasî
kapasitesizlik örneğidir. Bunu, Lozan’m tutanaklarını incelersek daha
iyi anlayabiliriz.
Lozan’da Adala mevzuunda baş
delege İnönü, iki görüş ileri sürmüş
tür:
«1 — (Büyük) Devletlerin 1913 yilında teklif ettikleri gibi, Çanakka
le Boğazı’nm ağzına yakınlıkları yü
zünden İmroz ve Bozcaada Türkiye*»
ye geri verilmelidir. Aynı zamanda
İsmet Paşa Boğazların bir çeşit nö
betçiliğini yapan bu adalar grubu
na -adı şimdi ilk defa anılan- Semadrek Adası’nın da katılmasını is
temektedir.
2 — 1913 te Yunanistan’a verilmiş
bütün öteki adalar özellikle Limni,
Midilli, Sakız ve Nikarya adaları Yu
nanistan’dan alınarak özel bir rejim
altına konulmalıdır.» (4)
İşte Adalar üzerinde delegeleri
mizin savunduğu tez buydu: İmroz
Bozcaada’ların ve Semadrek’in bize
verilmesi, diğer adaların «askersizleş
tirilmesi»... «İsmet Paşa bu adalan,
bir muâhede ile terkedilmiş olmak
itibariyle Türkiye için yeniden iste
miyor, Yunanistan’dan ayırmak, bîtaraf yapmak istiyor. (5) Bu görüşle,
peşin en Adalar üzerinde bir iddia
mızm olmadığı ifade ediliyordu. Türk
Delegesinin bu görüşüne karşılık Venizelos, Adalar halkının hep rum ol
duğunu, 1913 Londra Konferans’ında,
Yunanistan’ın işgal ettiği adalann
Yunanistan’a verildiğini ileri sürü
yor, şimdi de Yunanistan’a verilmesini istiyordu.
Gerçekte Yunanistan’ın Adalar ilzerinde bir hak iddia etmesi son
derece yersizdi' Zira «Ecdadımız Ege
Adalarını Yunanlılardan değil V tm
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leselesı
slik ve Cenevizlilerden...almışlardır.
Hu adalar üzerinde greklerin, dev
letler hukukuna göre hiç bir hak ve
iddiaları olamaz.» (6) Ama bizi tem
sil salâhiyetini elinde bulunduran in
sanlar istemeyince, düşman, avucu
nun içindeki avı kaçıracak kadar deli
değildir.
Üstelik Lord Kürzon da Yunanis
tan’ın tezini desteklemiştir.
Lord
Kürzon, adalann silahsızlandırılması
nı değil, Yunanistan’a verilmesini is
temiştir. «Gerçekten bu adalar, bir
anlaşma uyarınca meşru olarak Yu*
nanistan'a âittir.» (7) diyerek Yu
nan tezini desteklemiştir.
Lord Kürzon'un anlaşma diye bah
settiği şey, bir oyundan başka bir
şey değildi. Zira 1912 de İtalya, ada
ları işgal etmişti. Balkan harbinde
de Yunanistan geriye kalanları ele
geçirmişti. Bunun üzerine 1914 te
JLondra'da bir konferans “yapıldı. Bu
konferansın 5. maddesi:
«Osmanlı
Devleti, Ege Denizindeki bütün Os
manlI Adaları üzerinde karar verme
hakkını büyük devletlere bırakır.»
şeklinde idi. Londra Konferansında
İmroz ve Bozcaada ile Meis adasın*
dan gayri adalar, Yunanistan'a veri
liyor; İtalya'nın işgali altında bulu
nan adalara dair bir hüküm bulun
muyordu. (8) Bu adaların Lozan’da
bize verilmesi gerekirdi. Ama bun
ları kazanamadığımız gibi elimizde
kiler de kaybedilmiştir.
Adaların elimizden çıkmasını te
min eden maddeleri gördüğümüzde
bu mesele daha da açıklığa kavuşa
caktır:
«MADDE 12 — Doğu Akdeniz Adalan üzerinde ve İmroz Bozcaada
ve Tavşan Adalarından gayrı bilhas
sa Limni, Semadrek. Midilli, Sakız,
Sisam ve Nikarya Adaları üzerinde
Yunan hâkimiyetinin kabulüne daiı
17-30 Mayıs 1913 tarihli Londra muâhedenâmesinin 5. ve 14 Aralık 1913
tarihli Atina Muâhedenâmesinin 15.
maddeleri ahkâmına tab’an 13 Şu
bat 1914 tarihli Londra Konferansın
da ittihaz edilip 13 Şubat 1914 tari
hinde Yunan hükümetine tebliğ edilen karar, işbu muâhadenâmenin
İtalyan hâkimiyeti altına vazedilen
ve 15. maddede mezkur olan adalara
müteallik ahkâmı mahfuz kalmak
şartıyla tayin edilmiştir.
Asya sahilinden dûn mesafede kâ
in adalar işbu muahede hilâfına sa
rahat bulunmadıkça, Türkiye hâki
miyeti altında kalacaklardır. (10)
MADDE 13 — Sulh muhafazasını
temin zımnında Yunan Hükümeti Mi
dilli, Sakız Sisam ve Nikarya Adala
rında aşağıdaki tedbirlere riayet ek
meyi taahhüt eder:
a) Mezkûr adalarda hiçbir üssü
bahri (Deniz ÜSSÜ), hiçbir İstihkâm
tesis ve inşa edilmiyecektir.
b) Yunan asker! tayyarelerinin Anadolu sahili arazisi üzerinde tayaran
etmesi (uçması) menedilmiştir. Mukabelei», Türk hükümetinin asfeet!
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Görülüyorki Türk delegesi, iki
maddelik isteklerinde tam muvaffa
c)
Mezkûr adalarda Yunan kuvayı kiyet elde edememişlerdir. Konfe
askeriyesi, tahtı silâha alınıp mahal rans oturumunda Yunan delegesin
tinde talim ve terbiye edilecek o- de Caclamanos «Yunanistan’ın İm
lan insan erbabının miktan mûta* roz üzerindeki egemenliği tanınma
dınca ve bütün Yunan arazisinde mev mış olursa, Yunanistan’a sığınmış göç
cut bulunan jandarma ve polis mik menter sorunu daha da ağırlaşmış
tarıyla mütenâsip olacak jandarma bulunacaktır.» (14) diyerek İmroz'un
ve polis miktarına münhasır kala Yunanistan'a ilhakını istemiştir. 14.
caktır. (11) Bu madde ile zikredilen Madde ile buradaki rumların hayat
adaların silahlandırılmaması mese ları garanti altına alınarak, Yunanis
lesi, kâğıt üzerinde kalmıştır. «Tarih tan'ın başına göçmen meselesi çıkar
boyunca anlaşmalar ihlâl eden Yu mamak için ada rumlan mubâdele*
nanlılar, Lozan anlaşmasını da ih den muaf tutulmuş, ancak ondan son
lal etmişler ve adaları tahkim etmiş ra Türkiye'ye verilmiştir.
ler, birer üs haline getirmişlerdir.»
«MADDE 15 — Türkiye aşağıda ta'
(12)
dad olunan (sayılan) adalar üzerin
Yunanistan'ın
silâhlandırmasının deki bilcümle hukuk ve mtistenidâtohumlan Lozan'da atılmıştır.
tmdan İtalya lehine feragat eder.
Zira Türk murahhas heyeti kendi
tezinin hilâfına bir hususu kabul et
Elyevm İtalya'nın işgalinde bulu
miştir. Konferansta Türk tezi, adala nan Astrofalya, Rodos, Harki, Sekarnn Yunanistan’dan müstakil olarak panto, Kasos, Piskopis, Misiros, Kasilahsızlandırılması idi. Halbuki yu- limnos, Leros, Patnos, Sombiki, Iskanda naklettiğimiz madde, adalann tanköy adalanyla bunların tevabiYunanistanm elinde olmak şartıyla inden olan adacıklar ve Kastellorisilahsızlandırılmasını öngörmektedir. col (Meis) adaları.» (15)
Ortaya bir mesele çıkmaktadır. Acaba, Yunanistan bir silahlandırma
1914 Londra Konferansında bir ka
ya giderse bunu kim mâni olacaktır? rara bağlanmayan İtalya'nın elindeki
Bize karşı korkunç bir istilâ hareke adalar Lozan'ın bu madesiyle kesin
tine girmiş olan ve rum palikaryala olarak İtalya'ya verilmiştir.
rını destekleyen İngiltere mi? Mille
timize karşı âdi bir ittifakın içinde
Yunanistan’ın İkinci Dünya Harbi
bulunan hristiyan âlemi mi? Elbette ne girmesine mükâfat olarak ve Tür
ki hiç birisi...
kiye Hükümetinin bu hususta görüşü
tayyarelerinin mezkur adalar üstün
de tayaranı menedilecektir.

Adalar meselesindeki Lozan mad
delerini tetkike devam-edelim.
«MADDE 14 — Türk Hâkimiyeti
altında kalan İmroz — Bozca Adalan idare'i mahalliye (mahallî idare
ile) eşhas (şahıslar) ve emvalin (mal
lann) himayesi hususunda gayri müs
lim ahaliyi mahalliyeye her türlü te
minâtı bahşeden anâsm mahalliyeden
mürekkep bir teşkilâtı mahsusai idareye nail olacaktır. Mezkûr ada
ların emniyet ve asayişi yukarıda bah
sedilen idareyi mahalliye marifetiy
le mahallî ahali arasından alınan ve
idarei mahalliyenin emri tahtında bu
lunan bir heyeti zabıta vasıtasıyla te
min edilecektir.
Rum ve Türk ahalinin mübâdelesine dair, Yunanistan ile Türkiye ara
sında aktedilmiş veya edilecek ahkâm
İmroz ve Bozca Adalar ahâlisine ka
bili tatbik olmayacaktır.» (13)
Bu madde ile, İnönü’nün daha ön
ce istemiş olduğu İmroz, Bozcaada ve
Semadrek adalarından Semadrek te
elimizden çıkıyordu. Zira anlaşma
maddesi içine alınmıştı. Limni adası
hakkında Türk heyeti bir talepte bu
lunmadığı için o, elimizden daha ko
lay çıktı. Bu maddede belirtilen ikin
ci husus, adada rum ve Türk halkın
dan meydana gelmiş mahallî bir ida
renin kurulması meselesidir.
Batı
Trakya'da, Rodos'ta, 12 Adalarda mes
kûn bulunan Türklerin âkibeti Yunanlılann insafına terkedilirken, İm
roz ve Bozcaada’daki Rumîann hava
lı böylece garanti altına alınıyor
du.

alınmadan, 10 Şubat 1947 de Pariste
imza edilen İtalya Banş Anlaşması
nın 14. madesiyle Yunanistana veril
miştir. Ve anlaşmaya mühür vuru
yormuş, sanki bir daha istememizi ke
sin olarak önlemek içinmiş gibi şu
maddeyi de bizim murahhas heyeti
mize imzalatmışlar:
«MADDE 16 — Türkiye, işbu muâhedenin çizmiş olduğu hudutların ha
ricinde kalan bütün memleketler ve
adalar üzerindeki hak ve hukukun
dan tamamen feragat ettiğini beyan
eder. (16).
MEİS ADASI
Lozan Konferansının 15. Maddesi
ile İtalya'ya verilmişti. Daha sonra
Paris Anlaşmasmca Yunanistan'a ve
rildi. 1914 Londra Konferansı ile
Türkiye’ye verilen bu ada elimizden
alınırken hiç sesimizi çıkarmadık ve
bir hak iddia edemedik. Halbuki As
ya kıyılarından üç mil mesafede bu
lunan adaların Türkiye’ye ait olacağı
Lozan’ın 12. Maddesinde belirtilmiş
ti. Meis adasının Anadolu kıyısına
mesafesi ise ancak üç mildir.
Konferansın 25 Nisan 1923 tarihli
oturumunda; Horace Rombold,
8
Mart tarihli mukabil proje ile Türk
lerin Meis adasını istediğini, bunun
İsmet Paşa’mn ne 4 Şubat tarihli
mektubunda, ne müttefiklerin 29 Şu
bat tarihli cevaplarında bulunmadı
ğını ve topraklara ait hükümleri esaslı surette tadil etmek olduğu ci
hetle, münakaşadan hariç tutulduğu
nu, 7, 8 bin ahalisi hep hristiyan ol
duğundan Türk talebenin neye dayan
dığınrn anlaşılmayacağın} ileri sü

rerek teklifi kabul edemeyeceğin!
söyledi (17) Bu idiaya karşı Türk
delegesi; Meis Adasının Anadolunun
bir parçası olduğunu, Türk karasu
lan içerisinde bulunduğunu. Türk
topraklarını tamamlayan coğrafî bir
bütün areeltiğini. Misak'ı Millî sınır
ları içerisine girdiğini söylemişlerse
de 4 Haziran 1923 oturumunda şu
kararj fcabuJ etmştir
«Meis Adasının Anad an karasula
rında bulunmasından Jo.*yı Anadoludan. ayrılmaz mahiyeti* olmakla
ve An&oJunun emniyeti te asayisi öfe
Adanın Anadolüya verilmesini zarurî
kılmakla beraber, sulhün tekarrürrüne müsait olmaklık için Türk heyeti
nin gayet ağır bir fedâkârlığı göze
alarak Meis adası için yazdığı kayıt
lardan vazgeçtiğine dair bir beyanna
me okundu.» (18; Bundan sonra Türk
delegesi Meis üzerinde bir hak iddia
etmedi. Türk murahhas heyeti, baba
sının malını bağışlar gibi, Türkiye’
nin burnunun dibindeki bir adayı
«Sulhün tekarruru için» Yunanistan’a hibe ettiler. Bu maddeleri okuyan
lar bir vatanın, hem de kanla korun
muş bir vatanın topraklannin nasıl
çar-çur edilmiş olduğunu görürler
mesullerine ibret ve nefretle ba
karlar.
(1) Türk - Yunan tiişkileri Tarih!
ve Etniki Eterya Shf: 59.
(2) Türk - Yunan tiişkileri Tarihi
ve Etnik! Eterya, Shf: 91.
Lozan, Cemil Bilsel Cild t,
Shf: 260.
(3) Lozan, Cemil
Shf: 437.

Bilsel, Çili 2»

(4) Tutanaklar, Shf: 99.
(5) Lozan, Cemil Bilsel, Cöd, 2»
Shf: 244.
(6) Türk Yunan tiişkileri Tarihi
ve Etniki Eterya, Shf: 86.
(7) Tutanaklar, Shf: 99-100
(8) Tutanaklar.
(9) Tutanaklar, Shf, 107.
(10) Türk Yunan tiişkileri Tarihi
ve Etniki Eterya, Shf: 321.
Belgelerle Türk tngiliz İlişki
leri Tarihi Shf: 252.
(11) Türk Yunan İlişkileri Tarih!
Shf: 136, 321.
Belgelerle Türk - İngiliz İliş
kileri Tarihi Shf: 252.
(12) Türk Yunan tiişkileri Tarih!
Shf: 87.
(13) Türk - Yunan tiişkileri Tarihi
Shf: 90, 134, 321. Belgelerle
Türk tngiliz İlişkileri Tarih!
Shf: 252.
(14) Tutanaklar, Shf: 105
(15) Türk Yunan İlişkileri Tarihi,
Shf: 91, 134, 322.
Belgelerle Türk - İngiliz İlişik!leri Tarihi. Shf: 252.
(16) Türk Yunan İlişkileri Tarihi,
Shf: 91, 134. 322.
(17) Lozan, Cemil Bilsel Cilt 2, Eh:
248.
(18) Lozan, Cemil Bilsel, Shf: 250.

(Geçen Haftadan Devam)
ORDU VE POLİTİKA
Milli Mücadelemizde bir mücadele
şekli olan paıiemento mücadelesi, ası!
itibariyle Mili! Mücadelemizin stra
tejine uygun olmalıdır. Türkiye'de ise Millî Mücadelemizin stratejisi çi
zilirken ihmal edilmesi hıyanetle mü .ni vermişlerdi. Özet olarak, gerçek ralayalım ve gerçeğin çehresini gö
savî bir güç vardır; silahlı kuvvetler, emperyalizm tezi, komünistlerle be- relim.
Klasik anlayışa göre/ordu siyasetle raber bütün millet düşmanlarının kâ ÇAĞIMIZDA BUHRANIN BAŞ
uğraşmaz. Ancak bu mümkün olama busu olmuştur.
SORUMLUSU GERÇEK
maktadır. Ordu bir harp vasıtası ola
Bu tez ve bu tezin dayandığı ilmi EMPERYALİZMDİR
rak politika tarafından sevk ve idare sağcı tarih görüşüne dayanarak ya
Bu tez, Marxın, Leninin, Stalin’in,
edilir. Bu, Clausewitz’den beri tatbi pılmış tahliller daima,
Türkiye'yi Mao’nun ve Türkiye’deki kılkuyruk
kine çalışılan bir prensiptir. Luden- tehdit eden tehlikeleri, senin gibi va
larmın hoşuna gitmediği kadar, bay
dorf ise, politikanın, uzantısı olduğu tandaşlar uyurken vukuundan önce
Toker'in de hoşuna gitmemektedir.
nu beyan eder. Bu nazaıdyeye göre görmek imkânını Türk aydınlarına
Leninin emperyalizm hakkında bir
ise; ordu politikayı sevketmelidir.
vermiştir. Vaktiyle
komünistlerde tezi vardır, Marxm yahudi meselesi
Son iki nazariye ordu ve politika a- bu tez hakkında dişe dokunur hiç
hakkında bir incelemesi vardır. Arasmda kafi bir münasebet kurmak bir cerhedici delil getiremedikleri
ma bay Toker'in bu meselede söyle
tadır.
için espri ile, latife ile yahut senin diği ve söyleyebileceği nesi vardır,
Türk ordusu mili mücadeleyi ma yaptığın gibi, işi gırgıra almağa ça-^ acaba? Nesi olabilir ki? Hal meyson kozmoliüzmi ve komünist anti *İ r a s ın d a panik meydana getirmişti, i dandadır. Ve bay Toker çok iyi biimilitarizmi karşısında candan alkışJa
Bu tez Türk milliyetçiliğinin geliş-*™ melidir ki, bu meseleler bilgi ister,
yacaktır. Milliyetçi, vatansever ve İs
lama saygılı Türk ordusu, kelimenin
gerçek manasında milli olan bir mü
cadelede en biiyük destek olacaktır.
Türk ordusunun bu hususiyetleri
ni unutup, milletimizin mücadelesi
ne düşman bir tavır takınmasına im
kân verecek davranışta bulunanlar
doğrudan doğruya mîllete ihanet ediyor demektir.
Kim pariementoda bir sandalye kazan
inak için, Türk Ordusu milli mü
cadelenin aleyhinde tavır takınmaya
zorlayan davranışta bulunuyorsa, hı
yanete yuvarlanan uçurumun başın
dadır.
NETİCE
Ve bay Toker bu hükmün doğrulu
ğu, Türkiye'de sizin gibi bir zavallı-
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va bile, miletin varlığına, birliğine ve
dinine sövme imkânı veren muh*
larak doğrulanmıştır.
ÇAĞIMIZDA EMPERYALİZM
—- Yeniden Millî Mücadele’nin ciltleri vatanın sürüklenmek istendiği teh
VE GERÇEK YÜZÜ
likelere karşı uyarmayla doludur. Vatan parçalama faaliyetleri alıp yü
Bay Toker gayri millî sistemlerin
rüdüğü zamanlarda, Yeniden Millî Mücadele, vatanın bütünlüğünü sa
bütün taraftarları gibi, sion emper
vundu. Komünist tedhişçiliğine karşı ordunun alacağı tedbirleri tebcil
yalizminin bütün kuyrukları
gibi
etti.
(10 Ocak 1971) O zaman Paşa’nın sol kolu (Ecevft) «Faşizm gele
belgelerin tahrifi gibi iğrenç bir me
cek» diye yırtınıyordu. Ve bay damat da meydanlarda yoktu. Belki de ko
toddan yardım dilenmektedir. İlmî
münist ihtilâlde kaçmak için pasaport yaptırmakla meşguldü, bilmiyoruz.
sağcılığın emperyalizm kavramını il
mî görüşle yeniden ele alması ve di
namik ve hayatî anlayışın komünist tirdigl en müessir ve haklı bir tez kültür ister ve ilmi bir metodu in
ideolojisinde meydana getirdiği deh olduğu içindir ki, komünistler bu celeme ve araştırmalarda kullanaşetli sarsıntıdan, fazlasiyle rahatsız tez üzerinde tartışmaktan felik felik^j cak seviyeyi ister.
olmuş olmalı ki bu ilmi çalışmaya kaçmışlar ve sempatizanlarına umı*.
Don Kişot edası ile saldırmaktadır. sağcılarla münakaşa etmemek emri-J yalizm kitabından aktardığı parçayı
Bu saldırıda Don Kişotun gülünçlü 4 lışmışlardır. Ve senin de bu tez kar aynen okuyalım:
«Zamanımızda emperyalizmi tesis
ğü sırıtmasına rağmen, Donkişotun şısında vaziyetin, eski dostların ko
şövalye ahlâkmdan eser yoktur. Sa münistler gibi, iftiracılığın, yalancı eden ideoloji, bütün dünyayı saran
lığın ve aczin iflâsının ilânından judeo-grek kültürüdür. Ve bu judeodece derin bir ahlâk düşkünlüğü
"i baret kalacaktır. Keşki sen, emper ıgrek kültürü komünizm ve kapita
boy göstermektedir.
Lenin'in «kapitalizmin son safha- yalizmin mahiyeti hakkında verilen lizm gibi ideolojilerin anasıdır. Bu
anlaya ideolojiler soldur. 23ra kapitalizm
a emperyalizmdir.» tezinin aradan belgeleri inceleyecek ve
gstçen bunca seneye rağmen, İlmî ve cak» bir seviyenin sahibi olsaydın. de, komünizmde judeo-grek kültü
tutarlı bir tenkidi müstakil olarak Ama ne gezer? Tarihî deliller ve i- rünün mahsulüdür. (...) Beynelmi
ele almmamış idi. İşte gerçek emper tiraz edilmeyecek belgeleri bir ya lel sionizmin Amerika’daki maskesi
yalizm tezi, Leninizmin bu dogması na iterek, akimca emperyalizm tezi kapitalizmdir. Rusya'daki maskesi ise komünizmdir. Şu halde kapita
m en başarılı bir şekilde çürüttü
ğü ve gerçek mahiyetine irca ettiği ni gülünçleştirmeğe çalışıyorsun. Ve lizm ve komünizm gibi sistemler si
içindir ki, milliyetçi ve gerçek ay bu halinle, rüzgâra meydan okuyan on emperyalizminin birbirine zıt gi
dınların geniş nisbette alâkasını çek sivrisineğin zavallı durumuna düşü bi görünen yüzleridir. Kapitalizm ve
JL miş ve komünist propagandacıları a- yorsun. Şimdi latifenin perdesini a komünizm maskesi altında gizli ve
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gerçek emperyalizm
saklanmakta
dır.»
Şimdi bay Toker'in kendince ma
nalandırmağa çalıştığı emperyalizm
tezini görelim. Böylece bu tezde ne
demişiz, ne dememişiz iyice anlaşıl
sın. Şüphesiz ki CHP nin borusu ve
propagandacısı olmaktan başka me
ziyeti olmayan bir yazarcığm, kana
atlerini tashih etmesini bekleyeme
yiz. Ancak gerçek muhatabımız ger
çek aydın ve vatansever olduğuna
göre, emperyalizm tezini incelemek
te fayda vardır. Böylece ilim ve ta*
rih hususunda yalan ile gerçeği a
yır detmek mümkün olacaktır.
DÜNYA VE EMPERYALİZM
Dünyamız, bugün »hl büyük siyast, iktisadi, teknik ve askeri gücün
hakimiyeti altında bulunmaktadır.
Bu iki kuvvetin birisi Rusya • Çin,
diğeri, de Amerika'dır. Amerika ve
Asya'da teşekkül eden ve her hadi
sede tesirini gösteren bu iki kuvvet
arasında, hudutsuz bir ölüm kalın’
savaşa var gözükmektedir.
Vietnam, Kore, Berlin meseleleri
bu hususta birer örnektir. Vietnam'
da Amerikan askeri VietnamlIlar.
Çinliler ve Ruslarla döğüşmekte;
Kore'de ise Amerikan bloku ile Rus
bloku uzun müddet çarpışmış bulur
maktadır. Zaman, zaman ortaya çı
kan «Berlin Krizi» de ayni kuvvet
lerin çarpıştığını göstermektedir.
Ayrıca bütün dünya milletleri, ff
ilen bu iki kuvvetten birinin tesir
saha» içinde bulunmaktadır. Avru
pa, Amerika ve Asya'da milletler, u
mumiyetle bir blokun içinde bulu
nuyor. Nato, Cento, Seato Amerika
nın Rusya'ya karşı ittifaklar blokunu teşkil ederken; Varşova Paktı
ia Rusyanm Amerikaya karşı ittifa
lam teşkil ediyor.
Dünyanın siyasi görünüşü şöylece
hülâsa edilebilir:
İki büyük kuvvetin tesir altında
tuttuğa milletlerden doğan bir el*
Ancak, çağımızda insan huzursuz
bulunmaktadır. Harpler, sefalet ve
her türlü zulüm dünyayı kaplamış
bulunuyor.
Komünistler kendi dünyalarının
bir cennet olduğunu ilân ve iddia ediyorlar. Komünist olmayan memle
ketleri* ise kapitalizm tarafından sö
mürüidüğünü ve zulme uğratıldığım
yayıyorlar. Bu iddiaya ne kadar hak
verilirse verilsin, komünist memle
ketlerde insanın ve milletlerin ya
şayışı aneak mutlak bir zulüm keli
mesi ile anlatılabilir.
Kapitalist blok veya komünist blo
ka mensup olan bütün milletler bu
gün huzursuzdur. İşkence, zulüm dün
yayı kaplamış bulunmaktadır. Buhra
nın sebebi ise, Rusya ve Amerika'
nin dünyaya hakim olma gayreti olarak gözükmektedir.
Türkistan'da devam edip giden zu
lüm insanlığın yüz karasıdır. Bütün
Müslüman milletler ve dünyanın ge
ri kalan halkı da kapitalist sömürül
meye tabi tutulmaktadır.
(Devamı var)
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lere katılmaya, dinî inanç ve kanaat
lerini açıklamaya zorlanamaz. Kim
se, dinî inanç ve kanaatlerinden do
layı kınanamaz.
Din eğitimi ve öğrenimi, ancak ki
şilerin kendi isteğine ve küçüklerin
de kanunî temsilcilerinin isteğine
bağlıdır.
Kimse, devletin sosyal, İktisadî, si
yasî veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayan
dırma veya siyasî veya şahsî çıkar
veya nüfuz sağlama amacıyla, her
ne suretle olursa olsun dini veya
din duygularını yahut dince kutsal
sayılan şeyleri istismar edemez veya
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına
çıkan veya başkasını bu yolda kışkır
tanlar yetkili mahkemece ve siyasî
partiler, kanuna
göre cezalandırı
lır; dernekler, Anayasa Mahkemesin
ce temelli kapatılır.» Anayasanın 19.
maddesi bu...

— Osman Olcay, Kızıl Çin’i tanıma
mamızın bir talihsizlik olduğunu, Kı
zil Çin’i hiçbir devletin dümen su
yuna girmeyerek tanıdığımızı söyle
di. Acaba Kızı! Çin’in Doğu Türkis
tan’ı tanımaması talihsizlik değil mi
dir? Düşünmüyor muyuz?

Kızıl Çin
Tanındıktan
Sonra
M
*

Geçtiğimiz hafta içinde K . Çin ile diplomatik ilişkiler kurulmasını
gerçekleştirecek anlaşma, Paris’teki
Büyük Elçiliğimizde imzalanmıştır.
K. Çin’in tanınması söz konusu ol
duğundan beri vatanseverlerin K.
Çin’i tanımamız aleyhindeki ikazları
na rağmen K. Çin’i tanıdığımız ilân
edilmiş bulunuyor.
Paris’te anlaşmanın imza edildiği
bir sırada İzmir’de
bulunan Dış
işleri Bakanı Osman Olcay, gaze
tecilerle yaptığı görüşmede; K. Çin’i
tanımamızın yanında B. Milletlere almması için de müsbet oy verilece
ğini açıklamıştır.
Olcay, Kızıl Çin’i tanımamızın ge
rekçesi olarak «sekizyüz milyonluk
büyük bir kitlenin» mevcudiyetini
gösteriyor ve «böylesine büyük bir
kitlenin tanınmaması talihsizliktir»
diyor.
^
Ayrıca Osman Olcay, «Kızıl Çin’i
tanıma kararı verilirken herhangi
bir devletin dümen suyunda gidil
memiştir» diyor. Bu hususta söy
lenecek çok şey var. Bununla bera
ber K. Çin bugün için tarafımızdan
tanınmış bulunuyor. Artık önemli olan K. Çin ile bundan sonraki mü
nasebetlerin ölçüsünün ne olacağı
dır.
Yetkililerimizin gözünden K. Çin’
iri ideolojik karakteri uzak olmama
lıdır. Bugün komünist dünyanın li
derliğini K. Çin elde etme yarışın*
dadır. Bu niyet. Beynelmilel yahudilik tarafından da arzu edilmekte
ve desteklenmektedir. Arnavutluk’
ta kuvvetli üsler elde eden K. Çin.
bütün Ortadoğu ülkelerindeki komü
nist hareketlerin hâmisi kesilmiştir
Son yıllarda Türkiye’deki komünist
lerin, dillerinden düşürmedikleri adam Mao’dur. K. Çin’in yerli komü
nistlerle olan yakınlığı hiç unutul
mamalıdır.
Ve yine ayrıca, K. Çin’i tanımaya
giderken Doğu Türkistan’lı kardeşle
rimizin «hürriyet..» ve «kurtuluş..»
çığlıkları her zaman gözönünde tu
tulmalıdır. Komünizmin, «sulh» ve
«barış» maskeleri arkasında her za
man kanlı bir esareti gizlediği unu
tulmamalıdır. İlerdeki temaslarımız
da temel düşünce millî çıkarları
mız ve yıllardır, eşine dünya tarihin
de rastlanmamış işkencelere maruz
bırakılmakta olan sahipsiz Türkis
tanlı kardeşlerimizin hürriyete ka
vuşturulması siyaseti olmalıdır Bil
meliyiz ki. milletlerarası münasebet
lerde dostluklar ebedî değildir. Mil
letimizi ve millî menfaatlarımızı ön
plânda tutan ve bunun gereğini ye
rine getiren: millî dert ve diişüncey
le dolu politikacılara bu millet yıl
1ardır hasret kalmıştır.
Yetkililerimiz, tarih ve millet ö
nünde ciddî bir imtihan geçirmekte
olduklarını unutmamalıdırlar.

Milletimizi Tahrik Edip
Protestosuna Sebep Olan
Din Düşmanlığı Önlenmelidir
Anayasa’nın 19. maddesi herkese
din ve vicdan hürriyeti vermektedir
Madde aynen şöyledir: «Herkes, vic
dan ve dinî inanç ve kanaat hürri
yetine sahiptir
Kamu düzenine veya genel ahlâka
veya bu amaçlarla çıkarılan kanun
lara aykırı olmayan ibadetler, dinî
ayin ve törenler serbesttir
Kimse ibadete, dinî ayin ve tören

Şu satırları da Cumhuriyet Gaze
tesinden okuyalım:
n
«Çünkü dinsel inançlar, çıkarlar
ve politik oyunlar araç olarak kul
lanılmaktadır. Din, poitika ve Ceha
let üçlüsü gerektikçe elele vermek
tedir, eylemlerinde.»
(5 Ağustos
1971 Cumhuriyet, Kemal Üstün).
Hergün yahudi güdümlü komünist

basında, dine hakaret eden, dine an
cak salyalı ağızlardan çıkabilecek kü
fürleri yağdıran cümlelere sık sık
rastlanmaktadır. Biz daha Anayasa
nın bunlara karşı «kimse dini inanç
ve kanaatlerinden dolayı
kınana
maz» maddesinin uygulandığını gör
medik. Diyanet İşleri Başkanlığı da
-—belki selâhiyet verilmediği için
dir— bu konuda bir tedbir almamış
tır.
Bu meselede kesin bir kanun kal
madiği için, ipini koparan herkes
dine saldırmakta, milletin inancıyla
alay etmektedir Bunun neticesinde
halk tahrik olur, galeyana gelirse,
suçlu görülmektedir. Halkı gayri ka
nunî hareketlere tahrik eden bu tip
din düşmanlarının yayınının durdu
rulması milletimizin samimî temen
nişidir. Anayasa değişikliğinin yapıl
dığı bugünlerde milletin dinî inanç
larına yapılan hakaretlerin de gözö
nünde bulundurulması ve buna mut
laka mani olucu, tedbirlerin alınma
sı şarttır. Birkaç komünist dergiyi
karıştıran herkes, mideleri bulandı
ran bir din düşmanlığını ilk bakış
ta görecektir Halkımızın dinî hisleriyle alay edilmesine, hakaret edil
mesine mutlaka mani olunmalıdır.
Bu konuda Diyanet İşleri Başkan
lığında bir inceleme komisyonu ku
rulup. din aleyhtarı yayınlar kont
rol edilebilir. Artık, düşünebilen ve
ruh hastası olmayan herkes, cemiyet
hayatındaki dinin fonksiyonunu iti
raf etmektedir. Gelecek nesillerimi
zin mesuliyetini taşıyoruz, unutma
yalım.

İmam - Hatip Okullarım Kapatmak
Milletin En Samîmi Duygularım
Baltalamak Demektir, Kaçınınız
Hükümet yetkililerince resmî olarak
açıklanmamasına rağmen, İmam Ha
tip Okullarının orta kısmının kapatıl
dığı söylenmektedir. Meclis’in geçen
haftaki toplantılarından birinde «gün
dem dışı» bir konuşma yapan DP mil
letvekillerinden Sami Arslan; Millî
Eğitim Bakanlığı’nm bu kararının
solcu çevreleri sevindireceğini söy
leyerek, Başbakan Frim’in daha ön
ce verdiği sözde durmadığını belirt
miştir. Arslan. ayrıca Bakanlığı di
nî eğitim konusunda şûra kararları
nı dikkate almamakla suçlamıştır.

ralarla ve büyük fedakârlıklarla kur
duğu ve yaşattığı iman yuvalandır.
İlk kısımlarının kapanması, bu yuva
ların cazibesini söndüreceği gibi ta
lebe sayısını da büyük ölçüde düşü
recektir. Kendilerine üniversiteye
girme hakkı dahi tanınmayan İmamHatip mezunu herhalde bu vatanın
üvey evlâdı değildir. Müsbet ilimle
mücehhez din adamı kazanmak yeri
ne iki senelik bir dinî eğitimle îmam-Hatip yetiştirmek nasıl bir din
eğitimi zihniyetinin mahsulü olabi
lir? Bu şekil bir davranış «cahil din
adamı» edebiyatçılarının şarlatanlık
ömürlerini
uzatmaz mı?
İmam-Hatip Okullarının orta kıs
mının kapatılması düşüncesi ilk de
Bugün yapılacak bir şey varsa o;
fa AP iktidarı devrinde toplanan 8.
Millî Eğitim Şurasında ortaya atıl Gayri millî eğitim politikalarının,
mıştı. O zamanlar Demirel iktidarı, Fransız, İngiliz, Amerikan eğitim sis
milletin büyük reaksiyonunu düşü temlerinin hurdahaş haline getirdi
nerek böyle bir meselenin olmadığı ği eğitimimizi millî hale sokmaktır.
nı ilân etmişti. Milletimizin tasvibi Öyle millî hale sokmaktır ki, yetiş
ni kazanamayacak ve hattâ onu ü« tirdiği doktor Amerika’ya, yetiştir
zecek olan bu kararın bugün Erim diği mühendis İngitere’ye, Almanya’
hükümetince gerçekleştirildiği söyle ya kaçmasın. Kendi öz vatanında kal
niyor. Daha önceleri de İmam-Hatip sın, *kendi milletinin hizmetkârı ol
Okullarının açılmasını önlemek ama
sun. Yoksa Heybeliada Papaz Mek
cıyla CHP nin bir tasarı verdiği ha
tebi
kendi statüsüne göre çalışırken
tırlardadır.
İmam-Hatip okullarının kaderiyle oy
Aslında İmam-Hatip okulları mil namak milleti üzmekten başka birşey
letimizin aralarında topladıkları pa temin etmeyecektir.

Bir art niyetin mahsulü
bile...

olmasa

Din işleriyle meşgul olan Devlet
Bakanı Mehmet Özgüneş’in bu nok
tada hassas davranacağını ve mille
tin hislerine tercüman olacağını bek
lemek; din ve vicdan hürriyetinin
varlığına inananların en tabiî hakkı
olacaktır.

MÎLLÎ HARP SANA
İ İ İ K İ KURMAK. î ÇÎN"HAVA KUVVET
LERİN î
GÜÇLEN LÎEME VAKFI" NA
YARDIM ELİN İ Z .
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Almanya'da Dert Var, Izdırab Var,
İstism ar Var ve İhanet Var
Türkiye adı verilen bu top
raklan, mübarek kanlarıyla sula
yan şerefli insanların evlâtları
bugün, bize düşman olan millet
lerin refahı için çalışmaktadır
lar. Beş günlük çocuğunu yaşlı
anasını, genç hanımım sahipsiz
ve mahzun terkederek yurt dışı
na çıkan işçilerimiz, karın toklu
ğuna beynelmilel sermayenin a*
melesi olmaktadırlar.
Şanlı ordusu üe Almanya iç
lerine kadar ilim, adalet, insan
lık götüren temiz dedelerin to
runları bugün Alman’a hizmet
etmektedirler.
Türkiye’de niçin gizli-açık iş
siz milyonlarca insan var? Türki
ye’de niçin insanlar insanca ya
şama imkânına sahip değiller?
Türkiye’de karnını doyuramayacak kadar fakir kimselerin sayı
sı niçin kabarıktır? Türkiye mev
cut nüfusu besleyemeyecek ka
dar fakir midir? Türkiye’nin yer
altı ve yerüstü zenginlikleri kifa
yetsiz midir? Yoksa Türkiye’de
ki insanlar yurtlarından nefret
mi etmektedirler? Evet hangisi
yarım milyon insanın yurt dışı
na çıkmasına sebep oluyor?
MİLLİ ZENGİNLİĞİMİZ
GAYRİ MİLLİ GÜÇLERİN
ELİNDEDİR
İktisadi hayatımıza soygun is
raf ve adaletsizlik hakimdir. Bey
nelmilel sermaye ve gayri mili!
güçler her gün millî zenginliği
mizi soyup dışan kaçırmaktadır

vitler, Gomeller, Kohenlerdir.
Türkiye’de, çocuğuna ilâç ala
mayanlar, Aliler, Damatlık ve
gelinlik çağa gelmiş evlâtlarını
evlendirmek için para bulama
yanlar, Mehmetler, yahudi. rum
veya ermeni apartmanlarının ön
lerindeki çöp sepetlerinden ek
mek toplama mecburiyetinde o*
lanlar. Ahmetlerdir.
GAYRİ MİLLİ GÜÇLER
TÜRKİYE’DE TÜKETİM
SAHASINA YATIRIM
YAPARLAR
Bu milletin evlâtlan enaz Al
manlar, Fransızlar ve Japonlar
kadar zeki ve kabiliyetlidirler.
Yine ilm! araştırmalar Türkiye’
nin 100 milyon insanı en iyi şe
kilde besleyebileceğini göster
miştir. Türkiye yeraltı ve yerüs
tü kaynaklan bakımından zen
gin ülkelerdendir.
Türkiye’de yaşayan insanlar
asırlardır yapılan bölücü, parça
layıcı ve yıkıcı faaliyetlere rağ
men vatanlanna, kültürlerine
millî değerlerine bağlıdırlar. Fa
kat Türkiye’de geniş maddî im
kânlara sahip olan bu milletin
düşmanlan şimdiye kadar ağır
endüstri sahasına yatınm yap
madılar. Binlerce işçinin çalışa
bileceği makinayı yapan fabrika
lan kurmadılar. Bu millete kâr
sağlayacak, işsizliği yokedecek
müesseseler! kasten meydana
getirmediler. Üstelik filizlenmek
isteyen birçok millî müec^evi

neleri, gazoz fabrikalan bu tip
müesseselerden sadece birkaçı
dır. Bu müesseselerin imal etti
ği maddeler kısa bir müddet
sonra tükenir, yıpranır, kınlır
veya bozulur. Biz de yenisini
satın alırız. Paralanmız azınlık
ların cebine akar. Azınlıklar bu
paralan dısanya kaçınr yaban
cı bankalara depo ederler veya
Atina’da, İsrail’de bu paralarla
silâh fabrikalan. makinalan ya
pan fabrikalar kurulur. Bir müd
det sonra Yunanistan’da, İsrail
de mermi olan, bomba olan, ka
satura olan paralarımız, Kudüs’
teki, Kıbns’taki. Batı Trakya’
daki kardeşlerimizin bağırlanna
saplanır. Hattâ hattâ sırtımız
dan sovulan paralar silâh olarak
Mevlüt Meriç’lerin fODTÜ’de ko
münistlerin şehit ettiği Mehmet
çik) ve diğerlerinin şehadetlerine sebep olur.
İşte onun içindir ki: Türkiye
uçağını vaoamaz. Benzinini bula
maz. Tankını, topunu, tüfeğini
dışarıdan alır. Gavri mîllî serma
ye Türkive’vi sovup is sahalan
nı kapattığı için vanm milyon
insan binblr derde katlanarak
yurt dısma çıkar Onun içindir
ki milyonlarca insan Almanya’
ya gideceğim dive İs Bulma Ku
rumlarında sıra bekler.
Türkiye’de ağır endüstrinin
niçin kurulmadığını ve Türkiye’
de İktisadî hayatin bu gerçek
yüzünü bilmeden Türkiye’deki

— Yurt dışında (alışmak için gidecek olanlar, pasaport işlemlerinde epeyce güçlükle karşılaşmaktadırlar,
port almak isteyen ve yollara taşan bir grup işçi adayını gösteriyor.

lar. Kars’taki, Sinop’taki, İstan
bul’daki insanın yemesi gereken
lokmanın yansı, hergün dışarı
kaçırılmakta ve bu umumî bir
açlığa sebep olmaktadır.
Türkiye’de endüstri müessese
terinin yüzde 70 ine, nüfuslan
nüfusumuzun yüzde 3’ü kadar
olan azınlıklar hakimdir. İhracat
ve ithalât aynı şekilde bu azmlıkların ve yabancı sermayenin
elindedir. Türkive’de fabrikatör
Salamondur. Türkiye’de tüccar
Mıgırdiçtir. Türkive’de büvük
vatırım yapabilecek olanlar Da-

baltaladılar. Yıktılar. Grapet sa
nayü (meyve suyu sanayii), uçak sanayü gibi önemli sanayi
kollan böyle yıkıldı.
GAYRİ MİLLİ SERMAYE
AĞIR ENDÜSTRİYİ
KURMAMIZI İSTEMİYOR
Gayri millî sermaye Türkiye’
de, az işçi çalıştıran çok kâr sağ
layan fakat tüketim maddeleri
üreten ve Türkiye’yi yükselt
mek şöyle dursun, millî zengin
ligimizi soyan müesseseler kur
du. Meselâ jilet fabrikalan. içki
fabrikalan. süs eşyası imalatha

veya bu gayri mili! yolda ara
yanlar düşünsünler. Biz Alman
ya’nın niçin vabancı işçi istedi
ğini araştıralım:
Almanya’da nüfusun yüzde
80’e yakını profesyonel, van
profesyonel ve tekniker seviye
de meslek sahibidirler. Alman
ya'da dev firmalar ve fabrika1ar
vardır. Bu fabrikalarda ve Al
manya'nın diğer onanm işlerin
de çok savıda ağır is görebile
cek işçiye ihtiyaç vardır Bu a*
ğ'.r isler son derecede yıpratıcı
dır Bu işlerin bulunduğu yerler
tehlikeli ve gavri sıhhîdir Ma
den ocaklan. demir dökün? fab
rikalan. tüneller vs. gibi.
Dünyanın hiçbir verinde aSır
ve yıpratıcı isleri tekniker van
profesyonel ve profesvonel sevi
yedeki meslek sahipleri görmez*
ler Bu Almanya'da da böv’edir.
İşçi ihtiyacı duvan Alman hükü
meti ve Alman firmalar, vaban
cı işgücüne müracaat etme mec
burivetinde kalmışlardır. Hattâ
bugün birçok Alman firması ma
kinalarla vanıîabilen isleri We,
daha ucuza malolduSu içir vabancı isçilere yaptırmaktadır
Avnca Almanlar vabancı isçi
çalıştırmakla
w»
jik bakımdan da kârlı çıkmakta
dırlar. Çünkü çeşitli ülkelerden
gelen işçiler Alman kültürünün
baskısı altında kalıyorlar. Mo
dern müesseseler karşısında aşa
ğılık kompleksine uğnıvorlar

Resim, geceden itibaren kuyruğa girip,

iş gücü ihracının gerçek sebep
lerini anlamanın imkânı yok
tur.
YABANCI İSÇİ ÇALIŞTIRMA
ALMANYA’NIN
MENFAATİNEDİR
Geride bıraktığımız eli vd içinde Almanya iki defa yenik
düştü. Düşman istilası gördü.
Yüzbinlerce insanını kaybetti
ve adeta harabeye dönüştü. Fa
kat bugün maddiî gücü bakımın
dan dünyanın hatm sayılır dev
leti durumuna geldi. Bunun se
bebini yükselmemizi ancak şu

paşa

Böylece iş gücü ithali Almanya
için aynı zamanda bir psikolojik
harp vasıtası olmuş oluyor.
ALMANYA İÇİMİZDEN EN
SIHHATLİ, EN VERİMLİ VE
EN KUVVETLİLERİ
SEÇEREK ALMAKTADIR
1961 yümda federal Alman
hükümeti ile hükümetimiz ara
sında yapılan bir anlaşmadan
sonra Almanya'ya işçi verme
ye başladık. Adı geçen anlaşma
ran bir yerinde şöyle bir hüküm
vardır:
«İşbu anlaşma makable şaVM>
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mi) olarak 1 Eylül lö ö l’de yü
rürlüğe girecek, bir yıl için ak(edilecek, ve mûteberlik süresi
nin sona ermesinden en geç üç
ay önce iki hükümetten biri ta
rafından feshedilmediği takdir»
ie kendiliğinden bir sene daha
nzayacaktır.» (1) Bir kısmım yu
karıva almış olduğumuz anlaş
mada alınacak işçilerin 2040
yaşlan arasında olacağı ve Al
manya’ya gidecek işçilerin ora
da çalışabilecek, sıhhatte olup
olmadıklarına Alman doktorla
rın karar vereceği hükmü ver alıyor.
Çocuklarının süt ve peynir ih
tiyacım karşılayan tek bir ineği
ni satarak Almanya hayalleri içinde İstanbul’a gelen ve Al
man doktorun karşısına çıkan
nice millet evlâdı, elleri koynun
da, aç, susuz bekleşen çocukla
rının yanma dönme mecburiye
tinde kalır. Alman doktordur
bu. En sağlamlarını seçer. Gözü
ne kestirmedi mi «sağlam değil
sin» der. Peki bu milletin evlâ
dı kurbanlık kovun mudur? Al
man doktor onun ayağına git
mez de Ardahan’daki Mehmed
İstanbul’a gelir? Peki bu mille
tin doktoru ehliyetsiz veya sah
tekâr mıdır ki; Alman hüküme
ti veya firmalar onlara itimat
etmez.
Anlaşmanın yukarıya aldığı
mız kısmında önemli bir husus
da anlaşmanın belli bir müdde
tinin olmamasıdır. Demek ki, şu
an Alman hükümeti anlaşmayı
yenilemezse vann müyonlarca
insan bir günde sınırlarımızı zor
layacaktır. Bu. kolay ve küçük
bir mesele değildir.
ALMANYA’YA GİTMEK
İSTEYENLERİN SAYISI
HERGÜN BİRAZ DAHA
ARTMAKTADIR
İtalya gibi Almanya’ya işçi
veren bir kısım devletler kendi
ağır sanayiini kurarak işsizliği
azaltmışlar ve işçi ihracını he
men hemen durdurmuş! ardır.
öte yandan Almanya da yabancı
işçi talebini azaltmıştır. Bu du
rum karşısında millî sanayiimi
zi tezelden kurmak gerekmekte
dir.
Türkiye’nin 1961 den 1966
ya kadar dış ülkelere gönderdi
ği işçi savısını şöyle ifade ede
biliriz; Almanya’ya 143731, Avusturya’ya 4519, Belçika’ya
13917, Fransa’ya 88, Hollanda’
ya 5547, İsviçre’ye 358. Ingilte
re’ye 8, Somali’ye 16. (2) 1966’
ya kadar toplam olarak vurt dı
şına 168184 işçi gönderdik. Bu
rakam bugün varım milvona ulaşmıştır. Ve birkaç milyon in
san sıra beklemektedir.
İşgücü ihracından dolayı mey
âana gelen ferdî ve millî prob
lemleri kabul edip, çözüm volla
nnı bulmadıkça, veni problem
lerin ortaya çıkmasına sebep ol
inak akıllıca bir iş olmasa ge
rektir.
ALMANYA’DAKİ
lSrtT,tfWtMt7tV DERTLERİ
VE MFSF.LF.I-FRÎ
Bugün, çok para kazandıkları
ve onun için de mesut oldukları
zannedilen Avrupa’daki işçileri
miz hiç de hayatlarından mem
nun değillerdir. Bu neticeye ken
dilerinden aldığımız mektup, ga
sete, broşür ve bildirilere daya

narak varılabilir. Dana sımazsa
izine gelenlerle detaylı bir ko
nuşma yaparsak iş anlaşılır.
Almanya, hıristiyanlığm bile
yozlaştığı bir endüstri ülkesidir.
Yahudilik Alman iktisadiyatın
da da geniş ölçüde söz sahibidir.
Almanya’da sosyal hayat, mües
seseler ve ahlâkî değerler Türki
ye’dekilerden çok farklıdır.
Su an Almanya’da 6 milyon
kadın evli olmadan tek başına
yaşamaktadır. Genç kızlar ara
sında da evlenme meyli gittik
çe azalmaktadır. Bu durum he
men hemen serbest bir hayatın
ortaya çıkmasına sebep olmak
tadır.
Komünistlerin, siyonistlerin
ve misyonerlerin Almanya’da
yaygın ve yoğun çalışmaları var
dır. Türkiyemiz ve Türkiye’deki
müslüman Türkler yıllardır bu
fesat şebekelerinin boy hedefi
haline gelmiştir. Bu fesat şebe
keleri Avrupa’daki işçilerimizi
kurbanlık koyun gibi görmek
tedirler.
İlmî ve millî bir eğitimden ge
çirmeden beynelmilel teşkilâtla
rın ağlarına ittiğimiz işçi kar
deşlerimizin birçok dertleri var
dır. Onlar gözümüzden uzaktır
ama ızdıraplanna göz yumama
yız. Çığlıklarına kulaklarımızı
kapayamayız.
İSÇİLERİMİZ AVRUPA’DA
YARDIMCI İŞÇİ
SAYILMAKTADIRLAR
Türkiye’den işçi alan memle
ketlerin hemen hepsi işçilerimi
zi yardımcı işçi olarak kabul et
inektedirler. Meselâ Almanya’
da tekniker veya sanat enstitü
sü mezunu olan işçilerimiz dahi
yardımcı işçi, yetişmemiş işçi
statüsüne tabi tutulmuşlardır.
Tabiî bu durum ücrete tesir et
mektedir. Aynı işi gören Alman
işçisi Türk işçisinden daha faz
la ücret alabilmektedir. Bu du
rumun insanlıkla ve adaletle zer
rece ilgisi yoktur. Böylelikle
Alman firmalar işçilerimize zul
metmektedirler. (3)
Türk işçilerinin işe intibakla
n ve verimleri daha iyi olduğu
halde diğer Avrupa işçilerine Al
man firmalarının daha iyi mu
amele etmelerini ancak ideoloji
lerinin uyuşması üe açıklayabi
liriz. Yani dinleri, imanlan. kül
tür ve töreleri biribirine benzedi
ği için onlara daha iyi muamele
yapılmaktadır. Türk işçilerine
yapılan her iyiliğin altında ise
bir ihanet gizlenmektedir.
BAZI ALMAN FİRMALARI
İSÇİLERİMİZE
ZULMETMEKTEDİRLER
İşçilerimizin yabancı işveren
lerle yaptıkları iş mukavelesi bir
seneliktir. İkametleri münhası
ran ilk mukaveledeki firmanın
işyerinde çalışmalarına bağlıdır.
Firma ile olan mukavelesi bit
meden işçi o iş yerinden ayrılır
veya firma feshedilir ise, polis,
ikamet müsaadesini kaldırarak
işçiyi hudut harici eder. Halbuki
Almanya’da çalışan İtalyan, Yu
nan ve İspanyol işçileri için böy
le birşey mevzuu bahis değildir.
Yabancı işverenler Türk işçile
rini mukaveleyi tek taraflı fes
hedip Türkiye’ye iade edecekle
rini söyleyerek tehdit etmekte
dirler. (4) İşten atüacağım, eliboş, yüzükara memlekete döne
ceğim korkusu ile, Türk işçisi
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ışıe Kendim yıpratır ve tüketir
Bu şekilde zorlanan işçilerimiz
den bir çoğu çeşitli hastalıklara
yakalanır ve adeta «varım adam» olarak Türkiye’ye döner
ler. Böylece Alman firmalar se
çerek aldıkları en sağlam fert
lerin hastalanarak işe yaramaz
hale gelmesine sebep olurlar.
Bu türlü çirkin baskıların ve
tehditle çalıştırma işlemlerinin
önüne geçmek gerekmektedir.
KONSOLOSLUK
İSÇİLERİMİZE ZORLUK
ÇIKARMAKTADIR
«Konsoloshanelerimiz işçi va
tandaşlarımız için bir işkence ye
ri olmuştur.» (5) Konsoloshane
ile ilgili izin kâğıdı, döviz belge
si. kazanç kâğıdı gibi bir sürü
formalite işçilerimizin işini zor
laştırmaktadır. Halbuki konso
loshanelerin vazifesi İşçilerimi
zin intibaklarını sağlamak, işle
rini kolaylaştırmak ve onların
millî değerlerden soğumalarını
önleyici tedbirler almak olmalı
dır. 10-15 Marklık pasaport har
cı 69 marka çıkarılırsa işçiler
arasındaki memnuniyetsizlik ar
tar. Nitekim bu husus Almanya’

jüründürülmektedir. Dairelerin
küçük, elverişsiz oluşu evli ve
bekârların adeta içiçe olmalan
birçok probleme yol açmakta
dır.» Eğer Alman firmalar ye
teri kadar daire ve loiman te
min edemeyeceklerse niçin evli
leri tercih ederek ailelerin ora
da perişan olmalarına, delenerasyona uğramalarına sebep ol
sunlar? Bugün Almanya’da hu
zur içinde oturulabilecek bir eve
sahip olma Almanva’daki Türk
işçilerinin en önemli istekleri
haline gelmiştir. Fakat Alman
lar aile hayatının bizde de deje
nere olmasını arzuladıklarından
bu haklı İsteği geç işitmektedir
ler.
ALMANYA’DAKİ TÜRK
ÇOCUKLARINI KİM
EĞİTECEK
Sadece Batı Berlin’de 50 bin
Türk işçisi çalışmaktadır. Ailele
riyle beraber Almanya’da olan
işçilerimizin çoğu çocuklarını
da beraberlerinde götürmüşler
dir. Kan-koca çalıştıkları için

— Almanya’da Türk örf ve adetlerine uygun eğlenme imkânları olma*
dığı için bu işi Almanlar organize etmekte, yetiştirilmiş kadınların da
katıldığı geziler tertiplenmektedir. Böylece işçimizi yanlış yollara gö
türmeye çalışmaktadırlar. Resim, Almanların tertip ettiği bir gemi se*
vahatinden alınmıştır.

daki isçilerimiz tarafından çok
münakaşası yapılan meseleler
dendir.
ALMANYA’DAKİ
İŞÇİLERİMİZ EV
SIKINTISI
ÇEKMEKTEDİRLER
Almanya’daki işçilerimizden
eşleriyle birlikte orada olanlar
bu sıkıntıdan daha çok şikâyet
çidirler. Almanya bugün kendi
vatandaşlarına bile ev teminin
de zorluk çekmektedir. Mevcut
evler ve lojmanlar kullanışsız,
yetersiz ve son derece pahalı
dır. Bu durumdan Almanya’da
ki işçilerimizin milliyetçi temsil
cisi Türk Kültür ve Yardımlaş
ma Derneği Başkam sayın Meh
met Demirci defalarca şikâyetçi
olmuş, durumu ilgililere duyur
muştum. Yayımladığı bildirinin
bir yerinde bu durumla ilgili olarak Mehmet Demirci şövle de
mektedir: «Üçkâğıtçı tercüman»
ve bozuk organize sonucu kira
lık dairelerden 500-2000 DM ka
dar anamtar parası almıyor. Bu
parayı vermeyenler sokaklarda

okuma yaşlarında olan çocukla
rın da okullara gitmesi gerekir.
Fakat Türkçe tedrisat yapan okullann yolduğundan ve Alman
ilkokullarında bu ihtiyacın kar
şılanamadığından dolayı bu ço
cuklar sokaklara terkedilmektedir. Alman sokakları bizim so
kaklara da benzemez. Unutma
yalım ki, kısa zamanda bu so
kaklarda dejenere olan yavru
lar bir müddet sonra Türklve’
ye gelerek birer problem olacak
lardır.
(Devamı var)

1— Yılmaz Karahasan 11 Ocak 1969.
2— Fazıl
1969.

Sağlam

18 Ocak

8— Metin Giir 1 Şubat 1969.
4— Devrim Ulucan 15 Şubat
1969.
5— Koral, Işıtman 22 Şubat
1969. vazife almışlardır.
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Özerklik Çıbanı

«Suç İdeolojik»

Erzurum Atatürk Üniversi
tesi Rektörü Prof. Kemal Bıyıkoğlu basma verdiği demeç
te, Anayasalda üniversite özerk
liği konusunda yapılmak iste
nen değişikliğe temas ederek:
«Bizi tehlikeye düşüren özerk*
İlk üniversitelerimizi; eğitim,
öğretim keşmekeşine sokmuş,
vurdumduymaz, devlet kuvvet
lerini ve devlet kontrolünü ta
nımaz, millet ve memleket is
teklerine cevap vermez, başına
buyruk birer iim dukalığı yap
mıştır» demiştir. Bıyıkoğlunun
Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 400. yıldönümü ve
sözleri taktirle karşılanmıştır.
Türk Millî Mukavemet Teşkilâtı’nın kuruluş günü dolayısıyla
Ada’nın dörtbir yanında kutlama merasimleri yapılmıştır. Re
simde Kıbrıs’da daha önce yapılan kutlama merasimlerinden
bir an görülüyor.

Kıbrıs'ın 400. Kurtuluş Yıldönümü

Batur’a Madalya

Hava Kuvvetleri, Güçlendir
me Vakfı idare heyeti, Hava
Kuvvetlerine mensup
subay
assubay ve sivil personelin Ha
va Kuvvetletini Güçlendirme
vakfına yaptıkları bir milyon
liranın üzerindeki bağış sebe
biyle, Hava Kuvvetleri perso
neli adma, Kuvvet Komutanı
Orgeneral Batur’a altın madal
ya verilmiştir.

Gerillaya Bahşiş
îsv< çre hükümeti Filistin
Kurtuluş Teşkilatına Cenevre’*
de bir büro açmak üzere izin
vermiştir. Filistin olayları ile
ilgili olarak, gerekli propagan
dayı ve haber dağıtımını yapa
cak olan bu büro, Ürdün’de ku
rulacak bir Filistin devleti için
Avrupa’da atılan ön adım nite
liğini taşımaktadır. Uçak ka
çırma hadiseleri dolayısıyla
dün karşı oldukları devletler,
bu suretle başkanları yahudi
Yasser Arafat olan Filistin ge
rillalanna kucak açmış oldu
lar.

Ucak Niçin Düştü
Ziraat Bankası arabasındaki
4 milyon lirayı soyan sanıkla
rın havadan aranması faaliye
tine katılan Türk H. Kuvvetle
rine ait, bir F-86 jet uçağı Mi
las’ın Kazıklı köyü yakınların
da denize çakılmıştır. Uçağın 2
pilotu atlayarak kendilerini
kurtarmışlardır. Uçağın düşüş
sebebi hakkında gerekli açık
lama yapılmadığı için bazı de
dikodulara yol açmıştır.

sJiristiyanca Düşünmüyoruz:»
Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han Karaçi’de kendisiyle
görüşen televizyon ekiplerine yaptığı açıklamasında, Hindis
tan’ın Doğu Pakistan’daki göçleri bahane ederek, savaş açmak
istediğini söylemiştir. Yahya Han televizyonda yaptığı konuş
mada, «Eğer Hintliler Doğu Pakistan’ın bir bölümünü, kendi
ellerine geçirmek istiyorlarsa bu savaş demektir.» demiştir.
Mümkün olduğu kadar savaştan kaçındıklarını belirten Yahya
Han mecbur kaldıkları an topyekün bir savaşa hazır oldukları
nı da sözlerine eklemiştir Bu husus, tâki yorumu muzu-yan
sütunlardaki cBir olay - Bir yoruma bölü- münde bulacaksınız.

C ARSAM BÂ

ODTÜ’den Ahldılur
ODTÜ yeni Rektörü emekli
Korgeneral Şefik Erensü; Ayseli Usluada, tnci Giritlioğlu,
Lâle Sezer, Oya Alev, Hitay
Yükseker, Levon Mafyan isim
li 6 öğretim görevlisinin işine
son vermiştir. Levon Mafyan
isimli ermeni asistanın etrafın
da toplanarak onun direktifle
riyle hareket eden bu kişi
lerin O.D.T.Ü.den çıkarılması,
ODTÜ’deki anarşist hareketle
re son vermek gayesiyle ya
pılan çok müsbet bir davranış
olarak nitelendirilmektedir.

Ç. Altona 1,5 Yıl
T.C.K.nun 142. maddesinden
yargılanan Akşam gazetesi ya
zan Çetin Altan «Sovyet İh
tilâlinin 50. Yılı» başlıklı yazı
sından dolayı İstanbul 5. Ağır
Ceza Mahkemesinin kararıyla
1,5 yıl hapse, 4 ay da Konya’
da genel emniyet nezaretinde
bulundurulma cezasına çarp
tırılmıştır. Bu suretle Altan’ın komünistliği bir kere daha
mahkemece tescil edilmiştir.

Çin Generali
Komünist Çin Genel Kur
may Başkanı Huang Hung, Çin
silahlı kuvvetlerinin 44. yıldö
nümü münâsebetiyle yaptığı
konuşmada: «Amerika ve Rus
ya’nın kuvvet kullanarak dün
yaya hâkini olmak istediğini,
Amerika’nın askerlerinin Asya’
dan çekilmesi lâzım geldiğini»
söylemiştir. Bu sert
tutuma
karşı dizginleri yahudinin fi
linde bulunan Amerikan poli
tikacıları ise ABD’nin Kızıl
Çin’in Birleşmiş Milletlere gir
mesi için müsbet oy kulanaçağını açıklamışlardır. Yahudi,
milletlere liasıl oyun oynuyor
değû mi?
'<

Millî Şuuı İsteği
TRT Genel Müdürlüğüne ta
yin edilen Tümgeneral Musa
Öğün vazifeye başlaması do
layısıyla yayınladığı tamimde,
TRT mensuplarından «yeni
bir ruh, millî şuur, birlik ve
beraberlik içinde çalışılmasını»
istemiştir. Milletin göz ve ku
laklarının TRT nin üzerinde
olduğunu hatırlarından çıkar
mamaları gerektiğini de hatır
latmıştır.

Masonluk Meclis’te
Bağımsız İsparta Milletveki
li Hüsamettin Akmumcu, «Mil
let aleyhine yaptığı faaliyetle
ri herkesçe malum olan mason
lukla mücadele etmediği gerek
çesiyle İçişleri Bakanı Ömer*
oğlu" hakkında soru açılma
sı için» Millet Meclisi Başkan
lığına önerge vermiştir. Ömer
oğlu hakkında gensoru açılma
nnı izleyen hükümet komserinin kökü dışarda ve ülke aley
hine bir iaaliyete şahit olmadı
ğmı ifade etmiştir. Daha son
ra, oylanan önerge DP. MP ve
eski MNPli milîetvekiller dı
şında kalan meclis çoğunluğu
nun oylanyla reddedilmiştir.
Dışarıya bağlı olduğu binlerce
vesika ile ispat edilebilecek ma
son cemivetîerinin faaliyetle
rinin hükümet komseri tarafın
dan tesbit ediimemeî, çeşitli
çevrelerde hükümet komserinin de mason olup olmadığı
tartışmasını ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Ziraat Bankası Unkapanı şubesini soymaktan sa
nık Ömer Ayna hakkında İs
tanbul Örfi idare komutanlığı
Askerî Mahkemesince verilen
ceza Askerî Yargıtayca oybir
liği ile bozulmuştur. Sanığın
Marksist ve ihtilâlci olduğu,
bu sebeble dava konusu fiilin
de ideolojik maksat ve gayeler
altında işlendiği, sanığın fiili
gizıi bir teşkilâta bağlı olma
sı sebebiyle Anayasanın ihlâli
diye isimlendirilen 146/1 mad
desine göre cezalandırılması is
tenmiştir. Buna göre Ömer
Ayna’nm idamı gerekmekte
dir. Açıklanan gerekçeli boz
ma kararı 16 sayfayı bulmak
tadır. Davaya Önümüzdeki gün
lerde İstanbul Örfi idare mah
kemelerinde yeniden bakılacak
tır.

Suriye’de Üç İdam
Şam radyosunun bildirdiğine
göre Suriye eski Devlet Başka
nı General Emin Elhafız ve
Sosyalist Baas Partisinin dört
idarecisi, general Hafız Esat
rejimini devirmek için komp
lo kurmak suçlarından gıyap
larında ölüm cezasına çarptı
rılmışlardır. Haklarında idam
kararı verilen beş kişi de Suri
ye dışında bulunmaktadır. Ortadoğuda sosyalist (komünist)
geçinen kuş kafalı liderlerin
birbirlerini yemeleri ençok İs
rail’in işine yarayacaktır Gö
nül arzu eder ki akıllar başla
ra gele...

İngiliz Oyunu
İngiliz Parlamentosunun 130
üyesi Doğu Pakistan Avamî
Partisi Lideri Şeyh Mucibur
Rahman’m serbest bırakılma
sını sağlamak üzere harekete
geçmişlerdir. İşçi Partisi üye
si Stonehouse tarafından hazır
lanan bu önpr^pHp DoŞn Pa

Baskı Aracı mı?
İstanbulda büyük bir
ço
ğunluğunu masonların teşkil
ettiği «Türk sanayicileri ve iş
adamları Derneği» isimli bir
dernek kurulmuştur. Dernek
avrupalı mason işadamlarını
taklit ederek gaye ve görüşle
rini Cumhuriyet gazetesinde
çarşaf gibi büyük bir ilanla a'Varmıştır İçinde TaJıudilerir
de bulunduğu Derneğin millî
ekonomimize ne gibi faydası
dokunur dfefcsiniz?

kistan’daki korkunç sefaletin
önlenmesi için ilk şart olarak
Rahman’m serbest bırakılma
sının gerektiği öne sürülmek
tedir.

• PERŞEMBE
Hâlâ Özerklik mİ?

CUMA I
Hapiste Balayı

TST programcılarından Sev
gi Soysal; Ela Güntekin ve ti
yatro sanatçısı (!) Mehmet
Keskinoğlu Ankara 1 Nolu As
kert mahkemesince tutuklan
mıştır. Sevgi Soysal SBF deka
nı Mümtaz Soysal ile tutuklu
iken seçenlerde evlenmiş olup,
mahkeme kararıyla toplanan
Yürümek, (TRT ödülünü ka
zanmıştı) adlı eserin yazan
dır. Öte yandan bir süreden
beri göz altında bulunan Gazi
Eğitim Enstitüsü Müdiresi Na
ciye Öncül ve başmuavîni Hil
mi Akpmar örfi idare mahke
mesince
tutuklanmıştır.
Nadir Madi yıllardır başya
zarlığını yaptığı Cumhuriyet
Gazetesinden istifa etmiştir.
Nadir NadPnin şimdi de Or
Başbakan Nihat Erim tara
tam Dergisine geçeceği sanıl
fından
geçenlerde açıklanan*
maktadır. Malum Ortam dergi
si, yedeğe çıkmış bütün malûl Filistin Teşkilâtındaki 200 ko
îeri bünyesinde toplayarak, bir münistin, Türk vatandaşlığın
teşebbüse
emekliler takımı kurmağa ça- dan atılması için
lışmaktadır. Cumhuriyetin ya geçilmiştir. Hatırlanacağı gibi
açıklama
yın hayatı boyunca asın sola Başbakan Erim’in
doğru yelpaze çizen NadPnin sından sonra, Türklükle alâka
geç de olsa, gazete sahipleri ta sı olmayan bu 200 kişinin Füis
rafından zararlı faaliyetleri tin gerilla teşkilâtlarında eği
anlaşılarak istifaya m?cbur bı tim gördükleri teşkilât men
rakılışı bir bakıma bir ted sup! an nca da doğrulanmıştır.
birdir. Ama bu bile Cumhuri Bu karar üzerine kızıl basının
yeti kurtarabilir mi dersiniz? örfi idarenin bulunduğu şu sı
ralarda bunları nasıl müdafaa
edeceği merakla beklenmekte
dir

«Üniversite reformu* konu
sundaki görüşlerini Millî Eği
tim Bakanlığına bildiren İstan
bul Teknik Üniversitesi Sena
tosu, üniversitelerin hepsine
aynı şekilde akademik ve ma
II özerklik tanınmasını iste
miştir. İstanbul’da anarşinin
kaynağı olan ITÜ'nün üniver
site özerkliği konusundaki gö
rüşü ne derece vatanseverlik
le bağdaşır dersiniz?

Hadi İstifa etti

Zaten Şüpheliydi

Bulgar Ajanları

Anlaşma yoluyla yurdumuza
gelen ve yüzde sekseni Bursa
çevresine yerleşen, göçmenler
den bazıları «iş bulamadıklan» için geri dönmeye karar
vermişlerdir. Bulgaristan tara
fmdan seçilerek hasseten gön
derildikleri böylelikle iyice or
taya çıkan göçmenlerden bu
bir kısmının Türk olup olmadı
ğı da ayn bir tartışma konu
sudur. Gayelerinin Bulgaris
tan’daki yaşama şartlarının
Türkiye’den iyi olduğu kanaa
tini yaymak olduğu iyice orta
ya çıkan bu kişiler böylelikle
komünist ülkelerin Türkiye’
deki prestijini yükseltmekle
vazifelendirilmiştir. Fakat mil
letimizin bu tip propagandala
ra itibar edeceğim zannetmek
komünist ülkelerin kendi ken
dilerini aldatmalarından baş
ka bir işe yaramayacaktır.

CUMARTESİ
350 Milyon Zarar
18 Nisan 1971 günü deline*
rek üretimi duran Ereğli De
mir Çelik Tesisleri Yüksek Fu
rmı «Ayşesnin yeniden yapı
mı için 37 milyon lira harcan
mıştır. Bir sabotaja
kurban
gittiği söylenen cAyşesnin ça
lışmadığı süre içinde millî eko
nomimize milyonlar kaybettir
med, ençok bu işi tezgâhladık
lan tahmin edilen bir kısım
ihracatçıları sevindirmiştir.
«Ayşesnin imalat yapmadığı
süre içinde yaimdi ıhracatçıla
nn dışarıdan getirdikleri de
mirler onlara milyonlarca li
ralık bir vurgun getirmiştir,
önümüzdeki günler «Ayşesnin
yeni bîr yahudi komplosuna
gitmemesi için çok dikkatli
davramlması icap etmektedir.

Didişme Boşladı

Son günlerde İsrail’de iç hu
zursuzluk gittikçe
artmakta
dır. Başbakan Golde Meir bile
içteki karışıklıkları gizleyeme
yerek: ^Aramızdaki ayrılıklar
dan doğan tehlike düşmanın
tehlikesinden çok daha önem
li» demek mecburiyetinde kal
mıştır. İsrail içteki karışıklık
lar dolayısıyla ateşkesin başla
masına üzülmektedir. Bu hu
susta bir İsrail gazetesinde çh
lîan yazıda: «Biz ya Araplarla
ya da birbirimizle kavga halin
de olmazsak, bir türlü rahat
ABD Savunma Bakanı Mel edemeyiz» demektedir. İlâhî
vin Laird, Amerikan Kara Kuv hakikat nasıl tecelli ediyor de
vetlerinin Vietnam’daki savaş ğil mi?
harekâtının sona erdiğini açık
lamıştır. Gelecek yaz Vietnam
daki Amerikan mevcudiyetinin
sadece bir askerî müşavirler
heyeti ve 40.000 askere inece
ği söylenmektedir. Halen Viet
TMGT de yapılan aramada
nam savaş bölgesinde, 225 bin masasında barut bulunduran
Amerikan askeri bulunmakta başkan Bozkurt Nuhoğlu Örfi
dır. Savaşın en şiddetli zaman tdare mahkemesinde yapılan
lannda bu sayı 543 bine ulaş duruşması neticesinde 1 yıl
mıştı. Daha önceki sayılarımız hapse mahkum edilmiştir. Adı
da belirttiğimiz gibi Amerika birçok anarşist harekete de
ya hükmeden yahudiliğin arzu karışan Bozkurt Nuhoğlu mah
suna uygun olarak Vietnam kemede, kendisine komplo haÇin’e hediye edilmektedir.
zırlandığını iddia etmiştir.

Vietnam'dan Rücû

Nuhoglu’ya 1 Yıl

Fas’te Operasyon
Fas Kralı II. Haşan radyo
dan yayınlanan konuşmasında,
hükümeti görevden affettiğini
ve bundan sonra seçilecek olan hükümete büyük görevler
düştüğünü söylemiştir. Affedi
len kabine üyeleri arasında
son darbe hadisesinin bastırıl
masında baş rolü oynayan İç
işleri Bakanı General Muham
med Ufkir’de bulunmaktadır.
Yeni kabinede Ufkîr’e daha önemlı bâr vazifenin verilmesi
ne muhakkak nazarı He bakıl
maktadır.

o

B İR O L A Y
B İR Y O R U M

Harp Akademilerinin 1970-1971 dönemi mezunu 77 su
bay diplomalarım almış- lardır.
Akademiden birincilikle mezun olanların diploma te
hediyeleri bizzat Cumhurbaşkanı tarafından kendilerime ^erilıniştir, Besimde Sunay Kara Harp Akademisi b: nsi
Yüzbaşı Uner Fehlivahoğhfna diplomasını verirken görülü
yor.

Hindistan Harp Tahrikçisi
Dünya efkâr-ı umumiyesini günlerce meşgul eden Sudan
ve Fas darbe teşebbüslerini arkada bıraktık. Fas ve Sudan
dünya basınında manşetten inerken, yerlerini Pakistan Hin
distan arasındaki gelişmelere bırakıyordu.
MUCİBUR RAHMANİN TEKLİFİ
Pakistan’da geçen sene yapılan seçimlerde hatırlanacağı
gibi, Pakistan’daki Avam! Partisi meclisde çoğunluğu kazan
mıştı. Parti başkanı Mucibur Rahman seçimi kazanır kazan
maz, Doğu Pakistan’a iktisadi ve idari sahalarda bağımsızlık
tanınmasını, buna karşılık dış politikada ve savunmada mer
kezi hükümetin otoritesini kabul edeceklerini bildiren 6 mad
delik programım açıklaması, Yahya Han tarafından tepkiyle
karşılandı.
Teklif Yahya Han tarafından kabul edilmeyince Doğu
Pakistan’da sBengal Desh Hükümeti» kurularak, bağımsızlı
ğım öân etti. Bu teşebbüs ise Pakistan’da iç savaşın patla
ması için kâfi geldi. Yahya Han’ın, Tikka Han komutasında,
Doğu Pakistan'a gönderdiği ordu kuvvetleri ayaklanmayı
bastırdı. Fakat 5 milyon kadar Doğu Bengalü (yani Doğu'
PakistanlI), Batı Bengare göç etmeğe başladı.
BengaTin Doğusu Pakistan’ın, batısı ise Hindistan’ın ha
kimi yeti altındadır. Doğu PakistanlIların ekseriyeti Müslü
man, batı Bengalîüerin ekseriyeti ise TFm*Wdur
HİNDİSTAN’IN TUTÜM1
Doğu Bengal’de ortaya çıkan karışık durum ve Doğu
Bengalliletin batıya göçü, Hindistan’ın yaygarası ve beynel
milel yahudiliğin desteği ile dünya efkân umumiyesini meş
gul eden en aktüel mesele haline geldi.
Hindistan bir taraftan Doğu Pakistan’da katliam yapıt
dığmı iddia ederken, bir taraftan da göçmenlerin açlık teh
likesi ile karşı karşıya bulunduklarını, bu problemin çözüm
yolunun ancak Doğu Bengal’e bağımsızlık vermekle buluna
bileceğini hararetle savundu. Gelişen hadiseler Pakistan ve
Hindistan arasında seri tartışmalara ve harp hazırlıklarına
yol açtı.
Hindistan’ın asıl niyeti, Doğu Bengal’ı ele geçirmekti.
Bu sebeple Hindistan parlamentosunda yapılan konuşmalar
da, Pakistan’daki duruma müdahale edilmesi bile istendi.
Buna karşılık Yahya Han Karaçi’de kendisiyle konuşma ya
pan altı televizyon ekibine yaptığı açıklamasında; «Hindis
tan ile bir savaşa başlamamız çok yakındır. Durumu yakın
dan İzliyorum. Eğer Hintliler Doğa Pakistan’ın bir bölümü
nü kendi ellerine geçirmek istiyorlarsa, bu bir savaş demektir... Ancak savaş halinde onlara diğer yanağımı dönmeyi
düşünmüyorum. Eğer vururlarsa, biz de vuracağız.» diye Hin
distan'a cevap veriyordu.
AMERİKA PAKİSTAN’A YAPILAN YARDIMI KESİYOR
Doğu Pakistan’daki iç savaş üzerine Amerika Birleşik
Devletleri, Doğu Pakistan’daki mülteciler problemi halledi
linceye kadar, Pakistan’a yapılan her çeşit askerî ve ekono
mik yardımın kesilmesini kararlaştırdı. Yahudi 'kontrolün
deki Amerikan dış politikasında meydana gelen bu değişik
liğin Kissinger ile Çu En Lay’in yaptığı görüşmenin hemen
akabinde ortaya çıkması hayli enteresandır.
Pakistan günümüze kadar Amerika'nın tesir sahası için
de bulunmaktaydı. Fakat son zamanlarda Pakistan Üe Çin
arasındaki gelişmeler hayli ilerlemişti. Çin’in Doğu Bengal
meselesinde «Bağımsızlık için yapılan kurtuluş savaşlarını
destekemes> prensibini bir kenara atarak, Yahya Han’ı des
teklemesi boşuna değildi.
Çünkü komünistlerin bütün hür dünya ülkelerinde uy
guladıkları değişmez metod; «Önce müsait vasatı meydana g©
tir, sonra kendine en iyi hizmeti yapabilecek mutemed adam
larım iktidara getirinceye kadar, darbe teşebbüsleri yaps»
şeklindeydi. Şimdi Çin beynelmilel yahudiliğin himmeti sa
yesinde Pakistan’da müsait vasatı hazırlamak arzusundadır.
Kapitalist geçinen Amerika ve İngiltere’nin, gelişmekte
olan son hadiseler karşısında beynelmilel sionizmin politika
sına uygun olarak Pakistan’ın karşısında yer alması, Pakis
tan’ı Pekin’e yaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır
Daima mazlum ve müslüman memleketler üzerinde oy
nanan bu tip kumarlar, seciyeli devlet adamları için üzerin
de hassaten durulması gereken bir mesele olmalıdır. Çünkü
aynı kumarın Türkiye üzerinde de oynanmayacağını kimse
garanti edâittez.

«Cumhuıiyet»te Yeniden
İdeoloji Teshili Yapılıyor
Birkaç haftadan beri Türki
ye basınında bir kaynaşma sü
rüp gitmektedir. Ulus’un sa
tılacağı şayiasıyla
başlayan,
Cumhuriyetteki çekişmelerle
devam eden kaynaşma, kağıtla
ra yapılan zam ile son raddesi
ne ulaşmıştır Bu kaynaşma ne
ticesinde Ulus, adı epey ha
diselere karışan Vedat Dolakay’a satılmış ve «BARIŞ» İs
mini almıştır Şimdi Barış’ın
Ecevitçi bir politika izleyece
ği söylenmektedir. Zaten birkaç

günlük yayını da .bu tutumunu
ortaya koymuştur.
Kağıtlara yapılan zam ise, Simavîler tröstünden «Yeni Gazete’nin kapanmasıyla netice
lenmiştir. «Yeni İstanbullun
da kapanma karan aldığı öğ
renilmiştir.
Basındaki kaynaşmanın en
önemli bölümü. «Cumhuriyet»
te vuku bulandır. Önce gazete
lerde Cumhuriyet’in satılacağı
yolunda bir haber çıkmış, daha
sonra da Cumhuriyet’in ortak-
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lan abasında ihtilâf olduğü ha
beri basına aksetmiştir. Ortak
ların ihtilâf noktası, gazete
nin takibettiği politikayla ilgi
lidir. Bir zamandır Cumhuri
yet gazetesinin hadiseler kargı»
smdaki tutumu kendisine «Ba*
bı Ali Pravdası» ismini verdi
recek kadar komünizmin dü°
men suyuna girmiştir. Kimbilif
belki de, nasıl olsa Türkiye’de
bir komünist ihtilal olacak, bu
ihtilale de bir parti yayın or
ganı lâzımdır. Şimdiden o yeri
kazanmak fena mı olur? düşün
cesi gazete yöneticilerini böyle
bir politikaya yönetmiştir. Po
lis müfettişi Kaplangı da öy
le düşünmemiş miydi? Ve yi
ne bu düşünceyle olsa gerek*
kızıl çapulcular sürüsü DEV «
GENÇ’in eylemleri bir zafer
havası içinde verilmiş, suçhıla*
n yakalamak için SBF’de ya*
pılan arama «Polis SBF’yi dü&
man karargâh) basar gibi bas
tı» şeklinde verilmişti. Cumhu
riyet’in yazar ve muhabir kad
rosunu teşkil eden İlhanlar,
Tanjular. Ünlüerler, Akballar,
köşelerinden «devrimci eyle
me» mes’ruiyyet kazandırmak
için çırpınır olmuşlardı. Rus
ya’nın beşincikol faaliyetini yü
rüttüğü artık herkesçe bilinen
teşkilatların bildirileri, boykot
İarı «devrimci
yörüngeyim
birer merhalesi olmuştu gaze
tenin dilinde.
İçinde Yunus Vadi’nin karı
sı Nazime Nadi’nin ve ölmüş
oian Doğan Nadi’nin karısı İn
giliz asıllı Elizabeth Nadi’nin
de bulunduğu ortaklar grubu
herhalde bu durumundan dola*
yı gazeteye bir çeki-düzen ver
meyi düşünmüşlerdi. Zira ga
zete 12 Mart Muhtırası hatta
Sıkıyönetim’den sonra bile bu
tutumunu değiştirmedi Si için
10 gün Sıkıyönetim Komutanlı
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Bıı Da Rotarıyence izah
Rotary Klüpleri Başkanı İl
han çevik’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı ettiği Yankı dergisinden daha önceki sayımızda
balısetmıştik. Yine, kendisini
tarafsız olarak tanıtan Yankı’nin okuyucuları tarafından na
sıl yalanlandığını da göstermiş*
tik Rotariyenlerm. tıpkı yaİmdiler gibi, tek taraflı çalış
tıkları görülmemiştir Bir cemi
yette iki grup varsa ikisinin
de idare edilmesi temel pren
sipleridir. Ne sosyalist küstürüimelidir ne faşişt. ne kapita
list ne de komünist... Ne şiş
yansın ne kebap sözü bunlar için söylenmiştir. Yankı da bu
politikanın acemi bir uygula
S H iıtıııııiıiiin m ıı

yıcısıdır. 23. Sayısında «Deniz
Gezmiş Olayı» başlıklı neşret
tiği «inceleme»yi
okuyanlar
dikkat ederlerse, bu açıkça
göreceklerdir. Deniz Gezmiş
ve soygun çetesindeki arkadaş
larının durumunu tahlil eden
Yankı incelemecisi
Bilimsel
Sosyalizme (yani komünizme)
«insancıl» vasfını lâyık görebi
liyor Şu satırları beraber o*
kuyalım:
«Gençler sosyalizmi ve özel
likle
savunucusu oldukian
Marxizmj yeteri kadar bilmi
yorlardı. Sosyalizmin herseyden önce insana değer veren
tarafını unutmuşlardı. Marxismin ise dialektik denilen ve

Yani Basın Hürriyetinden
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Bahseden İnönü Yalanını Söylüyor
«Ankara Büromuz paramparça edilip arkadaşlarımız ya*
raianırken emniyet kuvvetlerinin seyirci kalmasına, hattâ
başta Sayın İnönü olmak üzere birçok sorumlu kişilerin üs

telik bizlen suçlu çıkarmasına rağmen ertesi günkü gazete
mizde davanın daha daha üstüne gitmekle ispatladığımız
metanetin bos olmadığım sürdük.»
Sadettin Çulcu
Tercüman, 1 Ağustos 1971
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zıtların etkileşimi diye özetle
nebilecek ilkesini dikkate almı
yorlardı. İnsanlığa önem verselerdi, şiddet hareketlerine
ginşmezlerdi. Dialektiği bilse
lerdi, hükümete, devlete ve özellikle orduya karşı mücadele
nin sonunda kendilerinin ve
savundukları fikirlerinin yok
olacağı hesaplarlardı.» ya işte
böyle.. Sosyalizmin insana de
ğer veren tarafı da varmış. Za
ten onun için değilmi ki. sos»
yalist devletler milletleri ha
kimiyetleri altına alıp, onlara
huzur (!) ve saadet (!) dağıt»
maktadırlar Mesela verseniz
Yankıcının eline Sosyalizmi ne
güzel insanîlestiriverir Ve on
dan sonra benim Türkistanlı
kardeşim de ızdıraptan kurtuluverir!...
«Hem bu çocuklar bilmiyor
lardı. Bilselerdi bövle seye im
kânı vok. teşebbüs etmezlerdi
Mahkemeler, bu bilgisizlikleri
ni gözönüne alsalar daha adil
olurlar» acaba Yankı incele
mecisi böyle bir tıeticeyl mî
arzu etmektedir M. sovguncts
gene (Hlerîn bilgisizliklerini
arka arkaya sıralamaktadır.
Daha sonra da Yankıcı. M
gene fnierîn hatalarım «M ni
yetil ve mfleadelecf bîlim a»
damlanmn* ödediğin! yazmak
ta asıl suçlunun ise çkkfa poli

basında
ideolojiler
kavgası
ğmca kapatılmıştı. Üstelik ga
zetenin verdiği pek yüksek (!)
kültür, Oktay AkbaTm «Sabah
kalkar kalkmaz «Cumhuriyet»
ini bulamayan aydm kişi bir

*ar»
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letin geleceğinden endişe du
yan münevverlerce okunmama
ya başlamıştı.
Gazetenin bu durumundan,
gazete politikasını tayın eden
Nadir Nadi sorumlu tutulmuş
tu. Nadir Nadi toplantıda epey
ce tenkide uğramıştı. Hatta ha.
berlere bakılırsa Nadir Nadi
toplantıyı yansında terketmiş*
ti. Daha sonra da üç ay izne
ayrılmıştı.
Bunların arkasından gazetele
ri takibedenler, Nadir Nadi’nin
Cumhuriyetken istifa haberi
ni okudular. Nadi, kendisi iz
ne ayrıldıktan sonra, gazete
den bazı arkadaşlarının çıka*
rıldığını söylüyor ve budurum
dan çok üzüldüğünü belirti»
yordu. Ayrıca gazetenin «Yu
nus Nadi’nin yoluna dönüşle
rini ifade eden açıklama vazı*
şını da kendisini suçlar mahi
yette bularak istifa ettiğini a
çıklıyordu. Milletçe benimsen»
memesine rağmen kurtuluşu
g ö r r î î i ş ü veni politikası, acaba
Cumhuriyeti kurtaracak mı?
Bu bilinemez

huzursuzluk duyar bütün güns
dediğine bakılırsa kafasını gazetekülttirünün şekillendirdiği
bir nevi aydından başka, mil

Bilinen birşey varsa, bütün
sol ideolojilerin ve tarafları
nın çöküşe doğru gittiğidir.

Yazar ©eğil
Sanki KP. Sözcüsü
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«Doğu Pakistan’daki komünist standartlara göre tipik
«Ulusal kurtuluş hareketi», dünya ihtilâlinin yegâne merkezi
geçinen Pekin’den beklediği ilgiyi görememiştir. Tam tersi,
Pekin «Ulusal kurtuluş hareketini ezen Batı PakistanlI egemen sınıfların yanında yer almıştır...»
«Nümeyrînin vahşetinin kurbanlarından MAHÇUP VE
ŞEYH, dünya komünist çevrelerinin ünlü kişilerindendir
Mısır. Irak ve Suriye komünist liderleri gibi uluslararası
meçhuller değil.»
Kayhan Sağlamer
Yeni İstanbul, 5 Ağustos 1971

tikacılar olduğunu söylemek
tedir. Yani asıl suçlu varken
bunian cezalandırmak olur mu
dercesine. Halbuki iyi niyetin

gereği bütün suçluların ceza*
landırılmas! istemek değil mi
dir? Hatta masonlar bile var
sa?!...

TEFSİR.!
SAYIN ECEVİT;
— «DEMOKRASİ, İNÖNÜ * E VEYA
DEMİREL’E KÜFRETMEK DEĞİLDİR*
DİYOR*
ANLIYORSUNUZ.
YÂNİ «ARADA BENİ DE UNUTMAYIN»
DEMEYE GETİRİYOR GALİBA.
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