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Hristiyanlık
Filipin Müslümanl arına
Hunharca zulmediyor
Filipınjeı Pasifik Okyanusunda bir adalar grubudur. Başkenti Manila olup Ma
lezya ve Endonezya ile komşudur. Ülkede, dört milyon civarında müslüman vardır.
Genellikle güney filipin adalarına yerleşmişlerdir. Halkının yüzde yetmişinden faz
lasın id katolik olduğu Filipin!er, kara emperyalizmin kara gölgelerinin düştüğü ül
kelerden birisidir. Fiipinlerde dört milyona yakm müslüman bugün yokedilmekle
karşı karşıya bulunmaktadır.
Avusturya Birleş ik Haber Ajansının, Filipinlerin başkenti Manila’dan verdiği
*22/6/1971 tarihli bir habere göre 70 kadar müslüman camide ibadet ederken silâh*
iı bir sürü çapulcu hristiyanın baskınına uğrayarak hunharca katledilmiştir Camide
hunharca katledilenler arasında çok sayıca kadın ve çoenğun da bulunduğunu bildir
miştir
Endonezya’da intişar etmekte olan «KIBLAT» gazetesi 6/4/1971 sayılı nüshasında Filipin iktidar partisi başkanı Touda lo Natividad’a atfen yayınladığı bir haberin
de hristiyanıann sokak çarpışmalarında şehid ettikleri yüz kadar müsîümanın ku
laklarını keserek «kutsal su» içine koyduklarını bildirmişlerdir
Yine 22 haziranda Manila’ya gelen haberlere göre iki köyde 10 müslüman diğer
bölgelerde İse 61 müslüman katledilmiştir. Hristiyan çapulcular ayrıca güney Filipin
lerde bir müslüman okuluna da saldırmışlardır. (1)
Dün Anadoluda, Balkanlarda, ve yavru vatan Kıbrıs’ta kara emperyalizmin tem
silcileri kara papazların öncülüğünde yapılan katliam ve terör hareketleri aynen Filipinler’de yeniden uygulanmaktadır
Filipinıer’e İslamiyet hemen hemen beş asır önce girmiştir. 16. yüzyılda sömür»
geei tspanyoJlar adalar halkını silah zoruyla hristiyanlaştırmağa çalışmış ve ne kadar
cami mevcutsa hepsini yakmıştır. Tarih bir zamanlar Manila'nın Raca Süleyman is
minde bir müslüman tarafından idare edildiğini kaydetmektedir. İspanyollar Filipin
adalarına gelmeden önce Filipinler de Endülüs gibi bir müslüman ülkesiydi. Fakat
Fllipinler bugün uzak doğuda hristiyanlığm penceresi olarak bilinir.
Gerçekten de Filipinler Vatikan’ın Asyadakî gözbebeğidir. Halkın %70’den fazlasî katolik olup Vatikanın tesirleri büyüktür.
Her hnstiyan tarikatının kendi kiliseleri vardır ve kendi gazetelerini çıkarmak
tadırlar. Müslümanlar müstesna olmak üzere bütün Budistler, Singhler, Hindu ve
yahudiler de hristiyanlarla aynı eşit haklara sahiptirler.
Müslümanlar, Filipinde ilk cuma namazını ancak 1954’den sonra yani Ispaayoi
emperyalizminin adalardaki bütün İslam eserlerini tahrip etmesinden takriben 350
sene sonra kılabilmişüerdîr.
Yahudiier ise 16. 17. yüzyıllarda Ispanya'dan Engizisyon mahkemelerinden kur
tulmak içir Füipinlere yerleşmişlerdir. Bir ilk yahudi göçünü 1870, 1880, 1898 ve
1914 yıllarırda dünyanın pek çok yerinden gelen göçler takip etmiştir. 1919 da Fillpinîerde sionist kongresi yapılmıştır. Filipin yahudilerinin büyük bir çoğunluğu baş
kenti ManiVda oturmaktadır (2) Buradaki yahudi cemaatının küçük olmasına rağ
men ülke içinde ekonomik ve siyasî tesirleri büyüktür.
Geçtiğimiz haziran ayında Manila’daki yahudi toplumun im kışkırttığı hristiyan
çapulcularının saldırılan daha da kanlı bir vaziyet almıştır. Çarpışmaların odak mer
kezi «Lana dal S5ar» ve Kuzey Katabatao bölgeleridir. Manila Times gazetesinin bil
dirdiğine göre Hamlet dağlarındaki çarpışmalar sırasında yüzden fazla müslüman ve
hristiyan ölmüştür. Bugün Filipinler bir iç savaşın eşiğine doğru gitmektedir.
Hristiyan ve Müslümaniar arasında meydana gelen çarpışmalar kuzeyli Hristî
yan kabilelerin güney Filipinlerde Müslümanlara ait olan topraklara Katolik Markos
hükümeti ve Manila Yahudi cemaatının marifetiyle yerleştirilmelerinden sonra pat
lak vermiştir
Markos hükümeti iki yüzlülük içinde Mryandan Hristiyan çapulcuları teşvik
ederken bir yandan da 70 müslüman ı katledenleri n bulunması için eî'Ii bin peso ya
ni 124 bin iîra vaadetmektedir.
Güney Filipinli Müslümanlar 946 yılından beri ayrı, bağımsız bir devlet için
mücadele vermektedir. Bu hareket genel olarak «Siyah gömlekli» adıyla bilinmekte'
dir. Filipinlerde bir iç harbin patlaması halinde, Endonezya ve Malezya'nın
müdahalesi kaçınılmaz olacaktır. Filipinlerde kara emperyalizmin kara temsilcisi
Filipin kilisesi başkanı son hadiselerle ilgili olarak şöyle demiştir:
«Tanrıya çok şükürler olsun ki Filipinîer’de müslümanlar birleşememişler ve
aralarında ihtilafa düşmüşlerdir. Müsüfmanlarm İslamiyet! yen! kabuledenlere yar
dımda bulunmamaları iyi bir şans olarak nitelendirilebilir. Müslüman teşkilâtlar mür
tedlere yardım etmiyor. Aksi takdirde Afrika’da olduğu gibi burada da kaybederdik»
(3) Hristiyanlık her yerde korku içindedir, İnsan bünyesin aykırı olmanın verdiği
korku
1) The Müslim World July 24, 971
2) The Jewish Encylopedia, Page 152324
8) The Müslim World July 10, mi

Ben Gourion
Dünya Yahudiliğine
Yeni Direktifler Veriyor
«1987 ae bemm tasavvuru
ma göre, dünyanın panoraması
şöyle bir sekil alacaktır. So
ğuk harp geçmişe ait birşey olarak unutulacaktır Rusya’da
daha fazla hürriyet elde et
mek için aydınların artan iç
baskısı ve bunun yanında halk

rin ve bilginlerin artan tesir!
Amerika Birleşik Devletlerini
bir refah devleti haline koya
bilir.
Batı ve Doğu Avrupa, Sos*
yalîst ve demokratik bir reji*
me malik otonom devletler fe»
derasyonu olacaktır.
Birleştirilmiş bir EURASİ*
ON (Avrupa - Asya) devleti
olarak, SSCB müstesna olmak
üzere bütün kıtalar bir dünya
ittifakı içinde birleştirilmiş <►
iaeaktır.
Uluslararası bir
*eşl&
lâtî kurulacak ve
T *rdu*
lar ilga edilecektir. Rövlece
dünyanın hiçbir yerinde savaş
olmayacaktır.
Kudüs’te Birleşmiş Millet
ler, Kıtalar federatif birliğine
hizmet için bir peygamberler
türbesi kuracak vte burası be«
şeriyyet yüksek mahkemesinin
yeri olaeaktır.
Kıtalar arasındaki ihtilâflar
feiâya kitabının bildirdi eri sibl
çözümlenecektir.
Yüksek tahsil dünyadaki
her vatandaşta^ vazgeçilme*
hakkı olacaktır.
Gebeliği önleyici hap Çin*
de ve Hindistan’da nüfus artı
şını önleyecektir. 1987 de or*
tul ama insan ömrü 100 sene
ye ulaşacaktır.»
NOT: Yahudinin dünya dew
Ben Gaıurîon
leti ideali en açık şekilde Ben
Gurion’un sözlerinde ifade ekitlelerinin hayat seviyelerini dilmektedir. Eğer milletler a*
yükseltmek için yapacakları yanmazsa yahudi tahta kurul
baskı* Sovyetler Birliğinin ted mak istiyor ama milletler de
ricen demokrazisasyonuna yol işte uyanıyorlar
LOOK, JANUARY 16.
açabilir.
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Bu dava, Türk Milletinin
Varlık Davasıdır
muhakeme edildiği mahkemede,

Y EN İD EN

MİLLİ

M ü c a d e le
Milletin iman, ahlâk, kül
tür, tarih ve menfaatine
bağlı haftalık siyasî
MİLLÎ DAVA MECMUASI
7 AĞUSTOS 1971
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:
96 Lira
:
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:
25 Lira
150 KURUŞ

83 sanığın
savcı Yarbay Fırat’ın okuduğu iddianame üze
rinde ehemmiyetle durulacak hususları ortaya
koymaktadır. Her ne kadar elimizde iddianame
nin bir kopyesi yok ise de, gazetelerde intişar
eden özetlerin dahi incelenmesi, bu hususta fi
kir verecek mahiyettedir. Sayın savcı, davayı T.
C.K. nun tecziye ettiği suçlar yığını olarak gör
memekte, haklıdır. Bu sebepten savcılık, görül
mekte olan davanın Türk milletinin hür yaşama
davası, haysiyet davası, rejim davası olduğunu,
ifade etmiş bulunuyor. Ve bu davanın, beynel
milel komünizmin ve yurdumuzdaki kızıl kuyruk»
larınm uyguladığı ihanet stratejisi bilinmedikçe,
manaiandırılamayacağını ifade ediyor. Okuyucu
larımız bilirler ki, bu iki ana tez millî mücade
lenin iki seneden beri, her fırsatta ortaya koy
duğu görüştür.
Moskova ajanlarının, Türkiye’deki kızıl kuy
rukların ve komünizmin dümen suyuna girmiş
kozmopolitlerin, korkakların, bencillerin, politi
ka madrabazlarının ve bir kısım muhteris bu
nakların «aşırı uçlar», «sivri uçlar», «olur böyle
şeyler», «işgâl ve boykot aynı şeydir» diye iğ
renç yalanlan ortalığı kapladığı hengamede; kü
çümsenen tedhiş hareketlerinin kızıl ihtilâlin ön
hazırlığı olduğunu ve içinde bulunduğumuz şart
ların, var olmak, ya da yok olmak meselesi ha
linde bulunduğunu açıklamak, basın faaliyeti
mizin temel hedeflerinden biri olmuştur.
Daha 1968 senesinin baharında, İstanbul so
kaklarını, «Ey millet evlâdı! Ya kurtulacak, ya
yok olacaksın» feryadı ile dolduran Millî Müca
dele toplantılarının davet afişleri, karşılaştığımız
elîm vaziyeti, Türk milletine ilân ediyordu. Bu
kesiksiz feryad, milletin kızıl ihtilâlin bataklı
ğına yuvarlanmasına, mani olan sebeplerin ba
şında gelmektedir. Yakın tarih bunu kesin ola
rak belirtecektir.
Şimdi okuyucularımız hafızalarım yoklasın
lar. Ve aşağıdaki satırların kendilerine neler ha
tırlattığını düşünsünler. «Bu dâva, asırlar boyu
bütün dünyaya, insanlık, fazilet medeniyet... der*
si vermiş; gelenek ve göreneklerine bağlı şanlı
bîr milletin davası, varolmak veya yok olmak
savaşı veren Türk'ün haysiyeti davasıdır.» «...Bu
açıklamalarla, gidilen yolun ne kadar yanlış ol*
duğu... bu karanlık yolda ilerleyenlerin hüsra
na, başarısızlığa uğradıkları, tecrübeye (komü
nist tecrübesine) sahne olan milletlerin, çok izdıraplı, tehlikeli safihalar geçirdikleri, rejimin
(komünist rejimin) tatbik şekillerinin insan hak
ve hürriyetleri ile bağdaşmadığı görülecektir.»
«Bu açıklamalar ve örnekler ile, yalnız davamızı
rahat ve kolay bir şekilde takdim etmiş olmak
la kalmayacağız, aynı zamanda, böyle menfur
bilince ve fiile sahip kimselerin, milletimizin
başına nasıl korkunç badireler açmak istedikle»
rini belirtecek, şanlı tarih olan şehitlerimizin
ruhları ile beraber, Türk’ün hiç bir zaman komü
nist olmayacağını haykıracak, tescil edeceğiz.»
Bu satırlar, sağcı bir yayın organının yazı
larından alınmış değildir. Bu sözler savcılık ma
kamının iddianamesinde, ortaya konan gerçek
lerdir. Ve seneler boyıı bütün vatanseverlerin
İsrarla ortaya koyduğu gerçeklerdir. Bu gerçek
lerin bütün zihinleri aynı ulvî gayenin etrafın
da toplaması, gerçekten güçlü ve demokratik bir
Türkiye'ye doğru gidişte bir pusula hizmeti gör
mesi mukadderdir. Bugün gerçekler nasıl savcı
lık makamı vasıtasiyle dile geliyorsa, yarın bü
tün meşru müesseselerin karar ve icraatında da
belirecektir.
Bu husustaki kesin kanaatimizi ifade ettik
ten sonra, üzerinde düşünülmesi gereken mev
zua gelelim. Üzerinde düşünülecek hususları bir
birini takip eden sualler halinde sıralamak mtim
kündür. Acaba Türkiye'de bir kısım kızıl' kuy
ruğun parlattığı ihtilâl ateşi, Türkiye'de sosyal
krizin mi ifadesidir? Yoksa Türkiye'de komü
nizm gibi menfî cereyanlar bu kabil hareketle
rin mi sebebidir? Komünizm Türk milletinin bu

gün mukaddes bildiği herşeyi yok etme gayesin
de, yıkıcı bir cereyan olduğuna göre önlenmesi
mümkün müdür? Ve mümkünse nasıl?
1968 Mayısına, yani üniversite işgallerine
kadar komünist hareket, son derece mahdut sa
yıda aydını tesir altına alan bir hareketti. Tür
kiye üzerindeki bütün tesiri, 200.000’i biraz aş
kın şahıstan rey koparabilmesi ve üniversite çev
resinden de belki de birkaç yüzü geçmeyecek
sempatizan avlayabilmesinden ibaret kalmıştı.
Ancak 1968 mayısında bütün Avrupa'da modaıaşan talebe hareketleri, ümit uyandıran bir mo*
del olarak beliriyordu. Siyasî iktidar ve ona
bağlı icra kuvveti ise tam bir mesuliyetsizlik
içinde idi. Üniversite idaresi ise mefluçtu. Tür
kiye'de üniversite hadiselerinin
gelişmesinde,
inanç durumu ve fikir seviyesi ne olursa olsun,
yükselme imkânı bulamayan üniversite görevli
lerinin büyük payı bulunmaktadır. Hülâsa, üni
versite çevresinde beliren huzursuzluklara ek
olarak, Avrupa’da başarı ile uygulanan üniversi
te işgalleri, siyasî iktidarın aczi, ve üniversite
idaresinin laçkalaşması karşısında, Türkiye'de
işgaller yavaş yavaş komünist tedhişçilerin eline
geçti. Ve tam iki sene boyunca, işgaller günün
hareketi oldu. İşgale karşı kayanlar veya muha
lifler, nasıl tasfiye kaabilse öylece tasfiye edil
diler.
Şunu kesin olarak söyleyelim ki, üniversite
de talebenin ihtiyaçlarını tam karşılayan, onu
gerçekten millî olan bir eğitimle yetiştiren bir
düzen kurmak hareketi tam başarı kazansaydı,
bu tedhiş hareketlerin zuhurunun sadece ihti
mâl derecesi düşmüş olacaktı. Yoksa sosyal ve
ekonomik tatminin en üst derecesinde bile, ru
hî sıkıntılar, anormallikler bulunacaktır. Hem de
inanç, kültür ve moral eğitiminden geçmediği
nisbette, sosyal refahın artışı ile ters orantılı
olarak, kriz derinleşebilir.
1968 den beri 2 sene^ boyunca devam eden
kızıl ihtilâl provalarını, Türkiye’de var olan sos
yal ve ekonomik krize bağlayıverip, işin içinden
çıkmak, haysiyetli bir davranış değildir. Devrin
iktidarı ile birlikte, muhalefetin namlı lideri bu
iğrenç hareketi, siyasî iktidara tırmanmak veya
kalabilmek gibi, basit bir hesabın tahterevallisi
haline getirmeselerdi, bir avuç köpeği neredey
se kahraman haline getirecek mesuliyetsizlik, bil
gislzlik ve hareketsizlik illetini, tedavi kabul et
mez bir ur gibi taşımasalardı, bu üniversite ha
diseleri adım alan şirretlik üç günlük mesele
idi. Elbette bu hastanın şiddetli ağrılardan kur
tulmasını temin için yapılan ilk müdahaleye
benzetilebilir. Ondan sonra, hastayı sıhhate ka
vuşturacak tedbirlerin almması gelir.
Bu hadiselerin zeminini, Türkiye’deki sosyal
ve ekonomik kriz teşkil etti diyelim. Ancak ha
diselerin seneler boyu sürmesi ve kanlı bir hal
almasının mesulleri, muhteris politikacılar ol
muştur. Ve bunların başında İnönü - Demirel
İkilisi gelmektedir.
Türkiye'de komünizmi yok etme hareketi,
şüphesiz birbirini tamamlayan bir tedbirler man
zumesinin İsrarla tatbiki neticesinde
başarıya
ulaşacaktır. Milletimizle, komünist
teşkilâtlar
arasında sürüp giden şu savaşta, mücadelenin
seyrine tesir edecek olan, kendi kuvvetlerimiz
ve düşman kuvvetleri hakkında tedbirleri alma
lıyız. İnsanın bünyesine ve milletimizin karak
terine uygun olarak, milletimizin hayat şartla
rını islah etmek gayesiyle sosyal ve ekonomik
tedbirler; milletimizi ayrılmaz ve mukaddes bir
birlik halinde tutmak üzere, inanç, ümit, sabır
gibi hasletlerini yüceltmek, mükemmel ahlâkı
yerleştirmek, millî idealleri uyandırmak ve dinî
şuuru sağlamlaştırmak ve millet düşmanlarının
hareket ve gayelerini ve mücadele şekillerini bi
lerek, mukabil tedbirler alma icraatı ile birleş
mesi milletin hayatını islah hareketinin temeli
olmalıdır
Bu tedbirler birlikte alınmazsa, yeni hüsran*
lar mukadderdir Sakınınız!
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Mücadele çizgisinden

«Türkün Haysiyet Davası» nın iddianamesi
Aşağıdaki satırlar, Sıkıyönetim 1 numaralı
zı rahat ve kolay bir şekilde takdim etmiş; ismahkemesinde Askerî Savcı Yarbay Selahattin
batlamış olmakla kalmayacağız; aynı zamanda;
Fırat’ın iddianamesinden alınmıştır.
böyle menfur bilince ve fiile sahip kimselerin,
«...Bu dâva, asırlar boyu bütün dünyaya in
milletimizin başına nasıl korkunç bâdireler aç
sanlık, medeniyet, fazilet ve üstünlük dersi ver.
mak istediklerini belirtecek, şanlı bir tarih olan
miş; gelenek ve göreneklerine bağlı şanlı bir
şehitlerimizin ruhları ile beraber, Türk’ün hiç
milletin dâvası, varolmak veya yok olmak sava
bir zaman komünist olmayacağını, olamayacağı
şı veren Türk’ün haysiyeti dâvasıdır.
nı haykıracak, tescil edeceğiz.
Bu dava, milletçe hür yaşamak, hür kalmak
Komünizm, 1848 yılında Kari Marks ve Fridavasıdır.
edrich adlı iki Almanın «Komünist Manifestosu»
İkame etmiş olduğumuz kamu davasının ma
denilen beyannameyi neşrettikleri zaman başla
hiyetini, olaylarını, geçirdiği safhaları, cunta
mıştır. Marks'm görüşünde iki temel fikir var
nın, örgüt mensuplarının ne yapmak, nereye var
dır. Birinci fikir, yeryüzündeki bütün maddele
mak istediklerini, metod, taktik, stratejilerini,
rin devamlı bir değişmeye tâbi oldukları ve birtedhiş gayelerini, bütün yıkıcı faaliyetlerini, re
birleriyle tenâknz halinde bulunduklarıdır. Bu
jimin geçirdiği büyük tehlikeyi anlayabilmek, bir
değişmeye Marks, «Diyalektik» ismini vermiştir.
birini takip eden eylemleri değerlendirebilmek
Diyalektiğin en ön plânda gelen fikri ise; tekâ
için, Atatürkçülüğü işarette, Marksizm-Leninizm,
mül fikridir. Komünistler bilhassa münevverleri
Maoizm’i izahta, bunların Latin Amerika’daki,
aldatmak bakımından diyalektikten istifade eder
Bolşevik Rusya'daki, Kızıl Çin'deki örneklerini
le r
kısaca açıklamakta, komünist rejimlerin halen
Komünizmin; 1— Dünyayı maddeden ibaret
tatbik şekillerini belirtmekte fayda görülmüştür.
kabul etmek, 2— Sınıf mücadelesini İktisadî za
Esasen davanın mahiyeti, olayların ciddiyet
ve önemi bu açıklamaları yapmayı zorunlu kıl
viyeden mütalaa etmek, 3— Komünist olmayan
bütün devletlerin yok edilmesini hedef tutmak,
mıştır.
4— Komünist olmayan bir devletin yıkılması
Zira; bu açıklamalar ile, gidilen yolun ne
için de elâstiki bir yol takip etmek. 5— Bütün
kadar yanlış olduğu, tarihte pek çok örnekleri
dinlerin ilgasını hedef tutmak, 6— Dünya çapın
görüldüğü gibi, bu karanlık yolda ilerleyenlerin
da bir komünist ihtilâlini gaye edinip yine bütün
hüsrana, başarısızlığa uğradıkları, tecrübeye sah
dünyayı içine alan bir komünist cemiyetini ta
ne olan milletlerin, devletlerin çok ızdıraplı, teh
hayyül etmek gibi yönleri vardır.
likeli safhalar geçirdikleri, rejimi tatbik şekil
lerinin insan hak ve hürriyetleri ile bağdaşma
Gerçek olan şudur ki; hiçbir yerde komü
dığı belirecektir.
nist partileri, halkın serbest oyu ile iktidara gel
O
zaman, dâvamıza esas ve mesnet teşkil miş durumda değildir. Dünya üzerindeki bütün
eden bu örgütün ve meydana getirdiği müessif
komünistler, milliyetleri ne olursa olsun birbir
olayların aynı paralelde ilerlediği, aynı taktik
lerinin aynıdırlar. Devlet ve milliyet anlayışla
ve stratejinin uygulanarak aynı neticelere var
rı yoktur. Beynelmilel komünizm
cereyanına
mak, proleter bir ihtilâli, proleter bir dünya he
mensup bulunan bütün komünistlerin ders gör
gemonyasını gerçekleştirmek amacını güttüğü ve
dükleri kitaplar, eğitildikleri insanlar müşterek
nihayet, cürüm teşkil eden suç unsurlarının çok
tir ve güttükleri dâvalar birdir. İş başına geç
açık ve seçik olarak teşekkül ettiği anlaşılacak
tikleri zaman vilâyet teşkilâtlarını, mahallî ida
tır.
releri lâğvedeceklerdir. Şayet bir emlâk sahibi
Bu açıklamalar ve örnekler ile, yalnız davamı
iseniz, fabrikanız, değirmeniniz ve atölyeniz var
.............. ........ ................. ....... .. ....... .....................- ~

Komünistler, bugün mevcut olan hükümet
sistemini veya bu sistem parçalarından hiçbiri
ni yerinde bırakmayacaktır. Son birkaç yıl içe
risinde onlar, esasen komünizme ve komünist
iere muhalefet edecek unsur ve teşekkülleri te&
bit etmişlerdir. İsimleri liste halinde hazırlamış
lardır. Darbe olur olmaz derhal onlara vaziyet
edilecektir. Polis kuvvetleri yerine, adına «Kızıl
Muhafızlar» diyecekleri bir teşkilât kurulacak
tır. Bu, Kızıl Muhafız mensuplan en kısa zaman
da memleketin her köşesine süratle yayılacak;
özel emlâke, otellere, tesislere el konularak ko
münist parti mensuplarına arzolunacaktır. Müsa
ade olmadıkça İstanbul’da oturan bir kimse An
kara’ya; İzmir’de oturan İstanbul’a ziyaret için
gidemeyecektir. TRT emirlerinde, onların pro
paganda vasıtası olacaktır. Önceleri komünist
lerin aklına gelmeyen bazı kimseler, günün bi
rinde, gece uyurken yatağından kaldırılacak, Kı
zıl Muhafızlar tarafından alınıp götürülecektir.
Kimbilir hangi kampa kapatılacak veya erkekli
kadınlı, ağır şartlar altında, bir karın tokluğu
na fabrikalarda, tarlalarda, yollarda ve taş ocaklnnda çalıştırılacaklardır. Birkaç yüz parti men
subunun menfaati, rahatı, zevki ve sefahati için
sık sık tasfiyeler yapılacaktır.
Daha bunun gibi, yüzlerce akla, hayâle gel
meyen kızıl rejim icabı, halka zulüm ve baskı
misaller! verilebilir
İşte komünist rejim, Marksist-Leninist. Maoist rejim ve tatbikatı budur. Bu rejime öze
nenler, bunlarm özlemi içindedirler.»
------------------ ------------ ------ ----mı-------------------------------------- ------

Var Veya Yok Olmak Savaşında

M ili!

Olacaktır
Toplantılar, mahkemeler, tevkif
ler ve siyasî çekişmeler arasında ha

sa bunlar elinizden muhakkak alınacaktır. Em
lâk ve sermaye sahiplen, «Halk Mahkemesi» hu
zuruna çıkartılarak «istismarcı» olarak mahkum
edilecektir. İdama mahkum edilmeyecek kadar
şanslı olanlar temerküz kamplarını boylayacak
tır. Özel emlâk mülkiyeti diye bir hak tanınma
dığı için şayet eviniz ve eşyanız var ise; bunlar
elinizden alınacaktır. Aile müessesesine saygı ve
sadakat aranmaz. Aile bağları çok zayıf ve hat
tâ hiç yoktur.

M illet MlIZflffCP

reketli bir hafta daha geçirdik. Göz
lerini siyasî çıkar ve hesap perdele
rinin kapattığı; şuurlarını komünist
doğmaların karartıp
şartlandırdığı
bulanık niyetli bir kısım adamın ya
nıltıcı gayretlerine rağmen; yüreği

memleket ve millet sevgisiyle dolu
vatanperver insanların, memleketi
koruma çabası içinde gerçekleri hay
kırmaları, milletimizin ümidini taze
leyen bir husus olmuştur.

..
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MEMLEKETİMİZ, DÜŞMAN
NİYETLERİN İSTİLÂ HEDEFİ
OLMAKTA DEVAM EDİYOR
Beynelmilel ideolojilerin ve onla
rın tatbikçisi durumunda olan süper
devletlerin, asırlardır memleketimi
ze göz diktikleri, bir gerçektir. Coğ
rafî ve stratejik önemi bakımından
dünyanın beyni durumunda olan yur
dumuz, her zaman iştihaiarı, istilâ
ve işgal emellerini üzerine çekmiş
tir. Ve hâlâ da çekmekte devam edi
yor. Bunun için düşman, bütün im
kân ve vasıtalarıyla, milletimizi ken
dişine köle yapmanın çabasını sürdü
rüyor. «Sulh» gibi, manası gerçek
yönüyle hiç de kavranamayan bir ke
iimenin doğurduğu rehavet içinde
miUete, düşman saldırılan devam ediyor. Bilindiği gibi sulh, harbin
başka bir ortamda ve başka vasıta*
larla devamıdır. Bunun için; çağımı
aan siyasî ve askerî bir gerçeği olan
«topyekün harp» anlayışının mahsu
lü olarak milletimiz ideolojik, ekona
nıik, sosyal, psikolojik, siyasî ve mo
rai bir harbin mevzuu olmakta de
vam ediyor, kendi tarih ve millet
görüşümüz yıkılmaya, ekonomik im
kânlarımız gayri millî hale getirilmeye, moral üstünlüğümüz çökertil
meye, millî ve askerî ruhumuz öldü
rülmeye çalışılıyor. Kozmopolit bir
millet haline getirilmek isteniyoruz.
Millî olmayanl bir basının, millî
likten çok uzak bir kültür anlayışı
nın, liberalizmin zarurî olarak doğur
duğu, kontrolden uzak, başıboş bir
hayat telakkisinin hâsıl etmeye ça
fıştığı bir sonuçtur bu.

Hiç b$yie olmasaydılar; ay-yüdıslı bayrak yerine kızıl paçavra dalga
landırırlar mıydı? İstiklâl Marşımı
zın yerine kızıl enternasyonali soy»
lerler miydi? Yahudi hahamlarının
peşinden giderler miydi? Milletine
küfrederek, vatanı parçalamak iste
yenlerle beraber olurlar mıydı?
Bütün bunları, bir kısmını yukan
sütunlarımızda okuduğunuz,
sayın
Askerî Savcı Selâhattin Fırat’ın iddi
anamesini dinlerken tekrar gördük
ve hatırladık. Temelinde binlerce şe
hidin mübarek kanının bulunduğu
Devletimizi, kızıl bir ayıya peşkeş
çekmenin hain çalışması içinde bu
lunurken enselerinden yakalanan bir
kısım bedbaht, şimdi adaletin huzu
runda, milletlerini arkadan vurma
nın cezasını çekmeye hazırlanıyor
lar.
ASKERİ SAVCININ
İDDİANAMESİ, GERÇEKLERİ
YANSITAN BİR BELGEDİR
Bir memleketin politikacısı, kendi
sini, şahsî çıkarlarının değil: mille
tinin hizmetinde görmezse; olayları
yorumlamaya ve temelinde yatan ideolojik sebepleri teşhis etmeye im
kân veren millî bir kültürden mah
rumsa; memleketin aleyhine olabile
cek kıpırdanılan, ânında sezip ge
reken millî kararlan almak liyâkat
ve cesaretinden mahrumsa ve hele
hele kendisinde, şahsî kaprisi uğru
na vatan ateşe atabilecek temayül
belirtileri varsa: bir memleketin pro

zin hücumuna ve bir iç harp kun
dakçılığına maruz kalmasına derin
bir umursamazlık gösterilmiştir.
Bu menfiliklerin içinde tarihe ka
rışmakla yüz yüze gelme bahtsızlığı
na uğrayan memleketimiz içine yu
varlanmak istendiği uçurumdan çok
şükür ki, varlığımızın eşsiz müdafii
olan kahraman ordu tarafından bir
kere daha kurtarılmıştır.
Türk Ordusunun, tarih içinde ve
milletiyle beraber yoğrulan
millî
şahsiyetini idrak edemeyen, onu, Lâ
tin Amerika ordulan gibi şahsiyet
siz ve köksüz bir ordu zannedip mil
leti kızıl diktatörlüğe peşkeş çek
mekte piyon olarak kullanmak iste
yen bedbahtlar, bu zanlannda fecî
bir şekilde yanıldıklannı anlamışlar
dır ve daha da anlayacaklardır.
Sayın Askerî Savcı Selâhattin Fı
rat, geçen hafta, kızıl ihtilâlci tas
laklarının mahkemesi esnasında örfi
idare mahkemesinde, iddianamesini
okurken, işte bunları söylüyordu.
Türk ordusunun; komünizmin, mil
iet düşmanlığının ve bütün yaban
cı emellerin karşısında ve milletin
yanında olduğunu haykınyordu. As
kerî savcı, tarihî iddianamesinde yal
nız kızıl ihtilâl heveslilerini değil, on
lara çanak tutan sözde politikacı lan;
onlan alkışlayıp şımartan gayri mil
lî basını; siyasî hırsı uğruna mem
leketi ateşe vermekten çekinmeyen
sözüm ona siyasîyi; artık demode
olmuş sözde bir takım fikirleri ve

çekleri açıklayıp durmaktaydılar. Sa
yın Askerî Savcının konuşması, ay
nı zamanda bu hakikatin da tescili
olmuştur.
mana peşkeş çekmek isteyenlerdir.
Mazlum milletlerin komünizmin ağı
na düşürülüşünde tatbik edilen usul,
aynıyla yurdumuzda da uygulanmış
tır. Kızıl uşak Yakup Demir ve Mih
ri Belli’nin tavsiyelerine uygun ola
rak «ilerici aydın, üniversite gençli
ği ve sanayi işçisinin liderliğinde»
proleter diktatörlüğünün (komüniz
min) kurulması teşebbüsünde bulu
nulmuştur. (I) Polis tecrit edilmiş;
ordu, kendisine «burjuva ordusu» de
nilerek kurşunlanmıştır. Zaten kok
muş sosyalist mantığına göre; sosya
lizme karşı gelen herkes «gerici»dir.
«karşı devrimci» dir ve «burjuva kö
peğedir. Fakat ihtilâli yapıncaya ka
dar ordu istismar edilmeli ve ona
çengel atılmalıdır. Türkiye Gizili Ko
münist Partisinin faaliyet programın
da aynen şöyle denir:
Madde 41 — Türkiye Komünist
Partisi, ordu ve donanmada sistem
li bir komünist propagandası ya
par. (2)
#
Bu emre uyarak Nâzım Hikmet ve
Hikmet Kıvılcımlı, Türk ordusunu
komünizme gidişte bir basamak olarak kullanabilme hülyasıyla donan
mada tahrikte bulunurken yakalan
mışlar ve ordudan koğulmuşlardı.
Son tevkifler de göstermiştir ki, Nâ
zım Hikmet’in çömezleri, aynı sakîm

MİLLETİNİM İHANET
EDEN HAİNLER
İşte, Türkiye’de son yıllarda cere
yan eden ve milletimizi son derece
huzursuz kılan olaylar; gayri millî
bir kültürün, materyalist bir hayat
felsefesinin ve bu felsefeyi, beynel- \ 4
milel hâkimiyetleri için bir âlet ola
rak icad eden ideolojik güçlerin mey
dana getirdiği olaylardır. Milletin
den kopmuş, onunla maddi-manevî
en ufak bir alâkası kalmamış olan
bir avuç satılmış, birkaç senedir,
kendileri gibi milleti de satılığa çı
karmanın yarışı içinde bulundular.
Anarşik olayları, bunun için çıkar»
dılar. Birer ilim yuvası olması gere
ken üniversiteleri, bir kızıl ihtilâl
— Askerî Savcı Yrb. Selahattin Fırat’ın «Türk’ün haysiyet davası» dediği mahkemenin sanıklan bir duruş
üssü haline bunun için getirdiler.
ma esnasında. Sağ başta İrfan Solmazer ve Sarp Kuray görülüyor. Sanıklar şimdi de Anayasanın değişme
Orduya bunun için küfredip silâh
mesi için açlık grevine başlamışlar. Güya, bunlar yıldırma metodlan olacak. Bilmiyorlar ki, kendileri bir
çektiler. Polisi bunun için kurşunla
Dimitrof, Mahkeme de Alman mahkemesi değildir. Türk hakiminin iradesinin çözülmeyeceğini bilmeme
dılar. Bunun için banka soyup adam
leri kendileri için acı olacak.
kaçırdılar.
yolu denemekte devam ediyorlar. Ve
Bütün uyarmalara rağmen, ipleri
fesörü ve üniversitesi, milletine sa materyalist saçmalıkları öğrencisine
tasiaklannı; her defasında kafalarını, Türk ordu
ni kimlerin çektiğini görmediler. hip olabilecek şahsiyet ve kabiliyet telkine çalışan prof.
Kimlerin âleti olarak devletin te te talebe yetiştirmekten uzaksa; bir milletin hayat müdafaasını yapacak sunun şahsında demirden bir kayaya
mellerine dinamit koyduklarını bil memleketin basını ve kültür vasıta* cesaret ve liyakatten malınım ikti vurup parçalanmaktan da kurtula
mamışlardır ve kurtulamayacaklar
mediler. Ebette görmezler ve bil lan, yabancı ve gayri millî kültürle darları; olaylann arkasında yatan
mezlerdi. Çünkü; tarihin şerefi ol* rin aracılığını yapar ve milletinin mânâ ve gerçekleri çözemeyecek ka dır.
Bir tarafta, şahsiyet ve karakteri
muş bir milletin ferdi olmaktan nef hayat ideallerine savaş halinde bu dar cahil olan gazete aydınını suç
ret edecek kadar alçalmışlardı. Mem lunursa; memleket, en bahtsız gün- luyor ve milletin alkışları arasında ni anlamaktan çok uzak bulundukla
n Türk ordusunu komünist ihtilâ
mahkûm ediyordu.
leketin neliklerle kazanıldığını ve .lerini yaşıyor demektir.
Ve olaylann sarahatıyla açığa çık vasıtası olarak kullanma denemele
ne fedakârlıklarla bizim olmakta de
İşte maalesef Türkiye, senelerdir,
vam ettiğini bilmeyecek kadar derû
böyle bir bahtsızlığın içinde bulun mıştı ki, vatanperverlerin seneler rinin yanında diğer taraftan o mu
nî ızdıraptan yoksundular. Müstakil muş bir ülkedir Bir hayli zaman den beri çırpınışlan boşuna değildi, kaddes ocağa ve mensuplanna düş^
ve şerefli bir millet olarak yaşama var ki, vatan şahsi ve siyasî çıkar Onlar, yalnız ve yalnız, milleti tari manlıklarını da gizlememektedirler
yı istemeyecek, memleketini, yaban ların döğüş alanı haline getirilmiş; he gömmek isteyenleri işaretliyor Komünizme göre Millî Ordular, «buı
cı bir devletin esaretine teslim et millet, düşmanın kültürel, ahlâkî ve lardı. Memleketi yıkacak ihanetlerin juva ordusu» dur ve bir yığın «asa
meye arzu duyacak kadar şahsiyet psikolojik saldırılarına karşı korun karşısında; milleti koruyacak, yücel lak» tan ibarettir.
«Burjuva ordusu» dedikleri milli
siz ve soysuzdular. Onlar bu millet mamış; yabancı ideolojilerin, mille tecek tedbirlerin her zaman yanınten değildiler. Milletine, tarihine, tin yarını için ümidi olan gençleri daydılar. Millet düşmanlarının, mil ordunun amansız düşmanıdırlar. Ko
memleketine ve nihayet kendi ken* dejenere edip kendi hizmetkân ha letle ordusunun, milletle devletinin münist Partisinin faaliyet progra
dilerine yabancılaşmış ruh hastala line getirmesine göz yumulmuş; va arasını açma hiyanetinin öteden be mında bu konuda da şöyle denir:
Madde 10 — Türkiye Komünist
rıydı bunlar. Bunlar, bu aziz millet tanın, her an için yıkılmakla yüzyü ri yanında olmalarına, hadiseleri ters
ten olmanın asgarî şartını dahi yeri ze gelen hazin manzarası karşısında yüz etmek suretiyle hakikatleri ört Partisi, işçi ve köylülerin silâhlan
se getirmeyen, düşman kuvvetlerin bir ölüm sessizliği gösterilmiş ve me çabalarına rağmen gerçek vatan diril masını, burjuva muhaftaJhğıra
(Sayfayı Çeviriniz)
milletin, bir kısım ne idüğü belirsi perverler bir ibadet huşûu içinde ger
Türkiye'deki kuyrukları idSer.
m
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meslek edinmiş orduların ilgasını ve
onlann yerine amele ve köylü mili
sinin ikame olunmasını talep eder.
ŞarmElŞeyh’te yahudilerin, nasıl kendi mallan gibi toprak
üzerinde işlem yaptıktan görülüyor.
Ortadoğu’yu karıştıran işte bu yahudi doymazlığıdır.

KOMÜNİSTLER NE YAPMAK
İSTEMİŞLERDİ
Sayın Savcı da ifade etmiştir ki,
dört-beş seneden beri memleketi bir
huzursuzluk diyarı haline getiren
ler, kendilerini işçi haklarının müdafaacısı olarak görüp fabrika tah
rip edenler, «eğitim reformu» mas
kesi arkasında üniversiteyi huzursuz
luğun baş kaynağı haline getirenler,
toprak işıgâl ettirip bankalar soyan*
lar, Müslüman-Türk’ün son müsta
kil varlığı olan Anadolu’yu da düşBunun içindir ki, Mehmetçik kur
şunlanmış, İzmir’de bir Generalimi
zin arabası taşlanmış, O.D.T.Ü. nde
Jandarma çürük yumurta yağmuru
na tutulmuş, yine bir generalimizin
evi dinamitlenmiştir. Ve yine Deniz
Harp Okulu sınıf âmiri Dz. Bnb. Er
doğan Tufan’m otomobili yakılmış,
güverte sınıf okulu K. Alb. İsmet
Çakmak’in odasında yangın çıkartıl
miş (4), ve Genelkurmay Başkanı,
gericiliğin mihrakı olarak gösteril
miştir.
Polisi tecrit ettikten ve «burjuva
ordusu» diyerek âdicesine hakaret
ettikleri orduyu güya yanılttıktan
sonra ihtilâl yapıp milletimizi ko
münizmin ölüm çukuruna yuvarla
mak...
VE MİLLET MUZAFFER
OLACAKTIR
Fakat Türk ordusu ve Türk Devle
ti sokakta bulunmuş varlıklar değil
dir. Devleti ve ordusuyla Türk mil
leti bir bütündür. Türk Devleti, as
ker bir milletin kanı, canı, göz yaşı
ve ızdırabıyla kurulmuştur. Onun
temelinde, binlerce asil millet evlâ
dının mübarek kemiği ve duası yat
maktadır Milletimiz, sokakta bul
madığı; inancı, kam, göz yaşı ve
canıyla koruduğu devletini, yine her
geriyle korumasını bilecektir. Devle
timiz. kendisini kem gözlerden koru
maya kararlı olan evlâtlarının omu
runda şan ve şerefle varlığını de
vam ettirecektir. Kanla kurulan bu
devlet yine kanla korunacaktır Mil
te timiz, tarihine lâyık bir millet olacak, Ay-Yıldızlı Bayrak semaları
mızda ebediyen dalgalanacak, zali
min hasmı. mazlumun dostu olan yti
ce Devletimiz, tarihî fonksiyonunu
İcra edecektir.
Bu millet, tarihen sabittir ki, de
ğil üç-beş çapulcuyu, milyonluk teş
kilâtlı orduları dize getirmiş bir
millettir. Onun gururu, tarihî şahsi
yeti ve kudretiyle oynayanlar, her za
man çarpılacaklardır. Türk millet!
var oldukça; Türk Devleti de varlı
ğını şan ve şerefle devam ettirecek
tir, Millet, yabancı ideolojilere ve
onlann ajanlarına karşı yürüttüğü
mücadelede muzaffer olacaktır. Düş
man, kuvvetli de görünse, İçimize aJanlannı da salsa; gayri millî basın
la benliğimize hakaretler yağdırmak
ta devam da etse; millî ızdıraptan
yoksun bir nesil meydana getirmek
te didinse de; üç beş çapulcu kınlı
üzerimize saldırtsa da; milletimiz
her saman muzaffer olacaktır*
(1) Türkiye'de komünist stratejisi
ve üniversite hâdiseleri.
(2) Millet
düşmanlarının ihanet
plânlan. Shf. 178.
(3) Millet Düşmanlannin İhanet
Plânlan, Sh. 172.
(4) Asker! savcı Selâhattın Fırat’ın
İddianamesinden.
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İsrail harp
çıkarmak istiyor

— İrlanda’da, İngiliz kuvvetlerinin
iştihalanna karşı ayaklanan halka
Bernadette Devlin isimli gayri meş
ru bir çocuğa gebe kadınr öncülük ediyor. Bütün dünyada sol ideoloji
ler birbirlerini yiyorlar.

İdeolojiler
Orta - Doğu yine harbin eşiğinde.
Ve Mısır devlet başkanı Enver Se
dat’ın söylediğine göre bu harb
«çok korkunç, acı ve dehşet verici»
olacaktır. Enver Sedat harbin patla
masını sebebi olarak «İsrail’in iş
gal ettiği topraklardan beş yıldan
beri çekilmediğini bunu bir statüko
haline getirmek
istediğini belirt
miştir.' Hakikaten de İsrail yetkili
lerinin bütün
açıklamaları, işgal
ettikleri topraklardan vazgeçmeye
cekleri şeklindedir. Meselâ
Golda
Meir. İşgâl edilen toprakların, Kudüs
Gazze, Şarmel - Şeyh ve Golan Te
pelerinin güvenliklerini sağlamak için işgâl altında bulundurulduğunu,
Kudüs’ün 2000 yıllık idealleri oldu
ğunu, Arz-ı Mev’ûda
kavuştuktan
sonra artık buradan ayrılmayacakla
nnı açıklamıştır. Ayrıca, Moşe Da
yan da aynı şeyleri ifade etmiştir.
Bu göstermektedir ki, İsrail dünya
nın gözünün önünde toprak işgalini
gerçekleştirmiştir. Amerikan Senato
sunda, yahudi afyonuyla uyutulmuş
senatörlerin de İsrail’e devamlı si
lâh ve para yardımı yapmaları üste*
lik bunu, «İsrail’in güvenliğini ko
ruması, Ortadoğu’da dengenin ku
rulması» gibi yahudi propagandala
rıyla izah etmesi, İsraili* gerçek ma
nasıyla şımartmıştır. Rusya’nın da
ruhunu okuyan İsrail yahudi şefleri,
Ortadoğu’da istedikleri despotluğu
yürütmektedirler. Yerleştikleri yer
lerde, yeni operasyonlar yapma, ca
mileri yıkma, halkı göçe mecbur et
me gibi keyfî hareketler, dünyanın
gözünden kaçırılmıştır. Pakistan mil
tecilerini en çirkin yalanlarla şişi
ren basın ajansları, Ortadoğudaki ya
hudi zulmünü gizlemişlerdir Ve İs
rail tahribatına devam etmiştir.
Yalnız bir müddetten beri devam
eden sükun, yahudiler arasındaki
mezhep, siyasî görüş farklılıklannı
artırmıştır. Rahat durdukları an bir
birleriyle didişen yahudilik. şimdi
bu iç çekişmeyi kapamanın yollarını
aramaktadır. «İçteki kanşıklık. Arap
lann tehlikesinden daha büyük» di
yen Golda Meir» bu iç karışıklığı ka
pamak için, yeni bir harbi başlat
mak niyetindedir. Onun içindir ki
İşgâl ettiği topraklar üzerindeki müs
lümanlara işkenceyi artırmıştır. Yi
ne buralara daha fazla asker sevketmekte, istihkâmlan artırmakta
dır. Bunlar, İsrail’in harp niyetleri
nin açık belirtileridir.
Şimdi harbi arapların
başlatıp,
dünya efkân umumiyesini onlann
aleyhine çevirmenin yollarını ara
maktadır.'

Her Hadiseye
Damgalanın Vururlar

İrlanda’da
Mezhep Kavgası Tahrikçileri
İrlanda, İngiltere’nin batısında katolik bir ülkedir. Kuzey İrlanda
İngiltere’nin kontrol ve idaresine terk edilmişken, Güney İrlanda Cum
huriyetle idare edilmektedir. K. İrlanda halkının yerlileri katolik olan
İrlandalIlardır ve nüfusun üçte birini teşkil etmektedirler. Çoğunluk
protestandır.
Protestan İngilizler’le, katolik İrlandalIlar arasındaki bu mezhep
kavgaları yeni değildir. Bugün başkent Belfast’ta ve diğer K. İrlanda
şehirlerinde meydana gelen çatışmaları anlayabilmek için 16. asra kadar
inmek gerekecektir.
16. Asra kadar her ikisi de katolik olan İngiltere ve İrlanda bu
yüzyıldan itibaren mezhep kavgalanna sahne olmaya başladı. O zamanlann İngiltere Kralı VIII. Henri, kansını boşamak ve tekrar bir yeni
siyle evlenmek istedi. Bunun içinde Papa’dan miisade talep etti. Her
sözü ve isteği krallarea yerine getirilen Papa, bu talebi reddedince, VIII.
Henri de müsadeyi İngiltere’deki papazlardan aldı. Ve neticede Papa ile
İngiliz papazlarının arası açıldı. Daha sonra Kral kiliseyi kendine bağ
ladı Böylece İngiltere’de Protestanlık doğmaya başladı.
Bir kralın şahsî hareketi gibi görünen bu hadise aslında basit de
ğildi. Zira bu yıllarda katolik Avrupa ülkelerindeki «engizisyon» mah
kemelerinin cezalanna çarptınlan yahudiler, hristiyan krallan papalık
aleyhine kışkırtmakla meşguldü. Yahudi Sen Paul’ün Tevrata göre tefsir
ettiği İnciller ve sionistlerin çalışmalanyla Tevrat kültürü kiliselere iyice
sinmişti, İşte yahudiler, katoliklerin baskısından kurtulmak ve kendile
rine imkânlar sağlamak için VIII. Kenri’yi ve daha başka krallan kul
lanarak Protestanlığın dpğmasmı temin ettiler. Ve bu yeni mezhebin
ruhunu Tevrat kültürü ile doldurmayı da ihmâl etmediler.
16 Asırdan beri İngiltere ve İrlanda arasında devam edegelen bu
mezhep çatışmalarının temellerinde, hiç şüphesiz tahrif edilmiş Hristiyanlığın bünyesinin icaplan da yer almaktadır. Ama, asıl olan, yahudiliğin, «milletleri milletlere, şehiri şehire, köyü köye vurdurma» ihanet
plânının tatbikatıdır.
Bugüne dönülecek olursa, & İrlanda 1968 den beri sokak kavga
larına şahit olmaktadır. K. İrlanda’da devlet işlerinde katolik İrlanda
yerlilerine hiçbir imkân tanınmamaktadır. Mesken, okul ve seçim gibi
haklan kısıtlanmıştır Aynca dinî bir baskı mevcuttur. K. İrlandalIlar
haklarını sınırlayan bu maddeleri temin eden Anayasayı değiştirmek
istemektedirler.
9
Ağustos 1971 günü Ulster Polisi, 300 den fazla katolik İrlandalIyı
göz altına alınca, çatışmalar tekrar alevlendi. Hemen ertesi günü saba
ha kadar devam eden sokak kavgalarında ölü sayısı 13’e yükseldi. Üs
telik Hükümet, tedhiş hareketlerini ezmek için mahkemesiz hapsetmeye
başlayınca çarpışmalar daha da büyüdü ve 2-3 gün içerisinde ölü sayısı
24’ü buldu. Halen yüzlerce evin ateşler içinde bulunduğu K, İrlanda’da
düzinelerle fabrikalar, atölye, ticarethane, özel araba, taksi ve otobüs de
tahrip edilmiş ya da yakılmıştır.
Şimdi yüzlerce K. İrlandalI, Güney İrlanda’ya (İrlanda Cumhuriye
tine) sığınmaya başlamıştır. Bu da Güney İrlanda İçin elbetteki bir prob
lem olacaktır. İngiltere bir İrlanda Cumhuriyetinin diplomatik sahadaki
faaliyetleri de herhalde değişecektir.
Çatışmalann her geçen gün daha kanlı bir şekil alması İrlanda prob
lemine bu defa başka birçözüm şartı getireceğe benzemektedir
Demokrasinin mümtaz temsilcisi (!) İngiltere’nin bu davranışı «Ame
rikan Emperyalizminden başka emperyalizm göremeyenler için
ne
kadar şaşırtıcı ise, demokrasinin adına da o kadar büyük lekedir.
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Ücrete Zam
Hizmete Zam
Devlet Demir Yolları, Makina Kim
ya Endüstrisi ve Çimento sanayiin
de uzun zamandan beri sürüp giden
anlaşmazlık nihayşt halledildi. Ge
çen hafta Çarşamba günü Başbakan
Ekonomik İşler Yardımcısı Atilla
Karaosmanoğlu; Türk-İş genel sekre
teri Halil Tunç, Devlet Bakanı Meh
met Özgüneg ve Çalınma Bakanı A»
tilla Sav’ın da hazır bulunduğu ba
şın toplantısında, işçi 'temsilcileriy
le işveren arasında imzalanan proto
kol anlaşmasını okumuş ve adı ge«
çen iş yerlerindeki grevin kaldırıldı*
ğını resmen ilân etmiştir.
İmzalanan anlaşmaya göre bu üç
iş yerinde çalışan işçilerin ücretle
rine yapılan zam miktarları şu şe
kilde tesbit edilmiştir: Demir yola
isçilerinin saat ücretlerine derece
durumlarına göre 110 kuruşla 150
kuruş arasında, MKE işçüerinin saat ücretlerine birinci yıl için 100,
ikinci yıl için 50 kuruş, çimento iş
çilerinin ücretlerine ise birinci yıl
100, ikinci yıl 40 kuruş eklenmiştir.
Bu anlaşma iki yıl süreyle tatbik
edilecektir. Öte yandan Karaosmanoğlu’nun belirttiğine göre, Bolu Su
nî Tahta Fabrikası ve Bursa Çelik
Palas otelindeki uyuşmazlıkla ilgili
olarak bir prensip anlaşmasına va
rılmış fakat, mesele tamamen halle
dilememiştir.
İşçilerle işveren arasındaki mese
le halledilmiş gibi gözükürken orta
ya yeni bir mesele çıkmıştır. İşçi ile
retlerine yapılan zamların nereden
karşılanacağı problemi. Bunun için
de DDY yolcu ve yük biletlerine de
zam yapmayı kararlaştırmıştır. Fa
kat zamların miktarları hakkında he
nüz bir açıklama yapılmamıştır. DDY
nin aldığı bu karar sürpriz sayılmaz,
Zira bugün İktisadî cephemiz temel
den itibaren halledilmemiş bir sürü
meseleyle dolu. Biz sadece teferruat
la uğraşıyoruz. Ancak teferruat cin*
sinden halledilmiş gibi gözüken bu
meseleler yeni problemlere sebep oluyor ve bu sıkıntılar silsilesi bir
zincirin halkaları £ihi devam edjp
gidiyor. Meselâ işçi ücretlerine zam
yapılıyor, fakat bununla hirlikte İ e
men fabrika mamullerine veya o iş
sahasının hizmetlerine de kat kat
zam konuyor. Bu ise ortaya yeni bir
mesele çıkarıyor. Bu sefer işçi yeni
den zam istiyor. Ve bu olaylar bu şe
kilde devam edip gidiyor.
Bunun sebeplerini teferruatta de*
ğil temelde aramalıyız. Temel ise ekonominin millî veya gayri millî 6lu
şuna dayanır -Eğer bir memleketin
ekonomisi gerçek emperyalizmin «al
tanatı altında olup, sermayenin bü
yük hir kısmı gayri millî unsurların
kasalarında birikmişse akmaktaysa
temel bozuktur. Ve derhal düzeltil
melidir. Yani millî ekonomi tenkil
edilmeli, işçinin ve köylünün alınte
ri eline verilmelidir Bunun için de
gerçek emperyalizmin sermaye ve
iş üzerindeki saltanatı derhal kaldı
rılmalıdır İşte İktisadî huzursuzluğu
muzu giderecek müdahale bu müda
hale alacaktır. Bunun dışında ber
tedavi denemesi ortaya yeni hastalık
lar cıkaracak ve ekonomimi? içine
yuvarlandığı kaostan bir türlü kur*
tuamavacaktır Dileğimiz milletin me
sulivptini yüklenmiş iktidarların bu
hayatî meseleye zamanında .el atma
iarıdır.

— Kıbrıs’taki palikarya vahşeti, İstiklâl Harbi yıllarındaki Yunan zulmünün hunhar bir örneği
dir, Resim, âmâ bir Türk’ün palikarya kurşunla-nyla şehid edilmiş halim gösteriyor.

Heybelinde Yetiştirmesi Papaz
....................................................................................................................» I

Kıbrıs’. Yavaş Yavaş Yatmak İstiyor
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Beş haftalık bir aradan sonra Kıbrıs’taki oe»
maatlerarası görüşmeler tekrar başlamış hulu
nuyor. 26 Hazirandan sonra ilk defa 9 Ağustosta Kleridesle görüşen Rauf Denktaş Türk Cemaatinin cevabını vermiştir. Hatırlanacağı üzere
Denktaş Londra dönüşü Ankara'ya uğramış ve
Ankara hükümetiyle görüşmelerde
bulunarak
Klerides’e verilecek olan cevabı hazırlamıştı. Da
ha sonra Denktaş adaya dönmüş, ancak bıı sırada Makarios da boş durmamış Moskova’yı ziya*
ret ederek Rusya’dan bazı garantiler ve temlnatlar koparmıştır. Hattâ Papaz herhangi bir
tehdite karsı Rus filolarına bile Kıbrıs limanlarmı açıvereceğini ilân etmiş, onun bu tutumu,
izlediği stratejinin nazikliği cihetinden Atina’yı
bile kuşkulandırmıştı. Bunun üzerine Papadopulos Makarios’a gönderdiği bir mektupla papazı
ikaz ederek daha politik daha nazik (!) vb güler
yüzlü davranmasını tenfoih etmişti.

devam ediyordu. İşte Makarios5ım son taarruz»
larından biri görüşmelerin başında vuku buldıı.
Papaz 10 Ağustosta şöyle diyordu: «Topluıtılara*
rast görüşmeler çoktan çıkmaza girmiştir. Kıb
rıs’ın bağımsızlık ve bütünlüğünü bozmak için
yapılan tehditlerin artmasına rağmen gene de
barışçı ve demokratik bir çözüm yoluna ulaş»
nak İçin sabır ve hoşgörüyle çalışacağız. Böyle
bir tehdit gerçekleştiği takdirde bana karşı ko
yacağımızı söylemeyi yersiz buluyorum.»
Papazın ne kadar büyük tezat içinde bulun
duğu bu sözlerden anlaşılıyor. Bir taraftan «de
mokratik ve barışçı bir çözüm»den bahsederken
diğer yandan da «toplumlararası görüşmeler çok
tan çıkmaza girmiştir» diyor.

Öte yandan ilk görüşmeden sonra bir açık
lama yapan Türk cemaatı lideri Rauf Denktaş:
«Biz Rum tarafının tekliflerini gözden geçirdik
İşte bu hadiselerden sonra görüşmeli yeni Te karşı teklifleri sunduk. Kabul edip etmemek
den başlardı. “Fakat beş aylık devrede cereyan Rum tarafına düşer. Biz herhangi bir kapı ka
edenler ve görüşmelerin ilk bölümü gözonüne payıp açamayo.» şeklinde konuşmuştur Bir ga
. getirilirse bu devrenin de böylece neticesiz zi- zetecinin «tekliflerinizde yeni tavizler ra r mı?»
şeklindeki sorusuna Denktaş: «Daha önceki tek
yaretler halinde kapanacağı akla geliyor .
liflerimizde zaten Kumlara verebileceğimiz büıiin
tavfzlrf verdik» diye cevap sermiştir,
Nitekim ilk görüşmeden sonra bir açıklamada bulunan Denktaş; «4ki cemaat yine eeld ge»
Denktaş bu cevabında haklıdır vb Kıbrıs me
kilde çalışacak; Rumlar «Üniter Devlet» İfade*
selesinde bugüne kadar takibedilen politikayı en
sinden bizim anladığımızı anlamıyorlar. Onlar güzel şekliyle özetlemiştir. Gerçekten de öyle ol
Londra ve Zürftı anlaşmasında tesbit edilen bu mamış mıdır? Hum yönetimi ve Atina’nın binbir
ibareyi kendilerine göre yorumluyorlar» demiş çeşit dolaplarına karşı Türkiye ne yapmıştır.
tir. Bilindiği gibi Londra
Zürih anlaşmasiyle Hattâ Londra - İü rih anlaşmalarının Türk cema
Kıbrıs üniter devlet anlayışına uygun olarak atine verdiği haklar bile kullanılmamış, Makariteşkilâtlanmıştı. Yani her iki cemaat de iriir olaı or ve Atina’nın usta manevraları hizi hareketsiz
rak yaşayacak, adanın idaresi tarafların katıla bırakmıştır. Türkiye’de ise kiralık kalemler ve
cağı ortak bir hükümet tarafından sağlanacaktı. kaşarlanmış politikacılar ikide bir Yunan dost
Yani federatif bir devlet kurulacaktı. Fakat Rum luğundan bahsetmiş palikaryaya methiyeler düzlar bu anlaşmaları daha mürekkebi kurumadan müşlerdir. Aneafk yakın bir zamanda yeni bükü
çiğnediler. Her fırsatta Türk cemaatine saldtra- metin Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri hakkında
rak Denktaş’ın dediği gibi «üniter devlet» ifade* ki açıklaması yüreklere su serpmiştir Kıbrıs
sini kendilerine göre yorumladılar. Rum yoneti- meselesinde bu zamana kadar izlediğimiz politi
minin bu zalim davranışı karşısında Türk hükü- ka hatalıdır, tavizkârdır Denktaş bu gerçeği İti
metlerinin cüzi müdahaleleri de Papaz tarafın* raf etmiştir. Ancak bunu anlamak ve söylemek
dan adanın içişlerine karışma ve tehdit şeklin* yetmez. Peki bundan sonra güdeceğimiz harekât
de nitelendirildi. Oysa bu müdahale Londra - hattı ne olacaktır? Esas tezimiz tesbit edilmiş
Zürih anlaşmalarının ruhtina uygun olarak An- midir? Hedefe hangi strateji ve taktikler vasıta
kara’nın en tabiî hakkıydı.
siyle gidilecektir.
Bu tesbitler yapılmadan başarılı bir politi
Makarios ise kendi ddlaplarmı, gizleyebilka takip etmek mümkün olmadığı £ih1 tavizleri
mek ve efkârı ıımumiyenin dikkatini yanıltmak durdurmak da zordur Kıbrıs meselesinin halli
için Ankara’yı ve Türk yönetimini suçlamaya miIB ve kararlı bir dış politikaya lığ lıd ır.
==S5
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4 8.
YILDÖNÜMÜNDE

LOZAN ÜZERİ

LOZAN’DA ESİRLER VE TAZMİNATLAR MESELESİ
LOZAN’DA TAZMİNATLAR VE
HARP ESİRLERİ MESELESİ
Lozan’ın harp esirleri ve tazmi
natları meselesini de bugün yeni
den gözden geçirdiğimizde önemli
hadiselere şahit oluruz. Lozan’ın Iki defa toplanmasının başlıca sebep
leri arasında tazminatlar meselesi
de vardır id bu durum harp tazmi
natları meselesinin ehemmiyetini or
taya koyar.
Bilindiği gibi Lozan Konferansı
ilk defa 20 Kasım 1922 de İsviçre’
nin Lozan şehrinde toplandı. Bu bi
rinci toplantıda Türk milletinin is
tekleri İsrarla savunuldu. Türk mu
rahhas heyeti Harp
Tazminatları,
Tamirat ve Esirler Meselesi’nde Misak-ı Millinin çizdiği sınırlar içinde,
haklı isteklerimizin elde edilmesi 1çin gayret sarfetti. Ancak düşman
murahhas heyetleri hususen Venize
los ve Lord Kürzon bu meseleyi sav
saklatmak için ellerinden geleni yap
tıîar. Ve birinci oturum hiçbir me
seleye çözüm yolu getiremeden so
na erdirildi. 4 Şubat 1923. Türk mu
rahhas heyetinin böyle hiçbir şey
«İde edemeden yurda dönmesi Mil
let Meclisinde epeyce tenkit edildL
Tenkit edenler arasında Erzurum
Milletvekili Hüseyin Avni Bey, Trab
son Milletvekili Ali Şükrü Bey ve
arkadaşları olduğu gibi; İsmet İnö
nü’nün en yakın arkadaşları da yer
alıyordu. Meselâ: Şükrü Kaya, Va
sıf Çınar ve Mustafa Necati bunlar
arasındadır.
ALİ FUAT CEBESOY DİYOR Kİ:
Lozan’ın 1. Oturumunda hiçbir
gey elde edilmeden dönülmesini Mec
3is Başkanı Ali Fuat Cebesoy şöyle
anlatmaktadır: «İtilaf
Devletlerin
den hiçbirisi yeni Türk Devletini İs
temiyorlardı. İngiltere ve Fransa de
vamh olarak mütecaviz Yunanistan9!
korumaya çalışıyordu. Beş yıl süren
çok çetin ve çok şerefli olan millî
mücadeleden sonra Türk millet! Lo*
san’da hakkını alamamış ve haketttği tazminatı elde edememişti. Bü
tün tecrübe ve vasıtalara malik dan
ve kurt bir politikacı olan Lord Kür
sen ve Venizelos gibi siyasi diplo
matlar karşısında, maalesef bizim
murahhaslarımız, siyasi, politik ve
böyle beynelmilel
konferanslarda
tecrübesizlikleri ve acemice oluşlan
ve bizim tam yetkili murahhas gönderemediğimiz için birçok kayıplara
ağrayışımız muhakkak oldu...
Lozan Konferansı ileride de işaret
edeceğim gibi Ocak ve Şubat ayla
rında bir çıkmaza girmişti.
Lord
Kürzon’un Konferansın başından be
ri kullandığı yıldırma taktiği bu ne
ticeyi doğurmuştu. (1)
İkinci Lozan Konferansı yine Lo
zan’da 23 Nisan 1923 tarihinde top
landı. Türk temsilcileri yine aynı şa
hışlar idi.
İkinci Lozan Konferansının top
lanmasında en büyük rolü oynayan,
dağılmasında olduğu gibi Lord Kürson M . Lord RUsros 1.

dağılırken «gidersem bir daha gel
mem» diyerek tehdit etmesine rağ
men, ikinci Lozan Konferansının top
lanmasmda en önemli rolü oynayan
iardandır. Bu da gösteriyor ki Türk
murahhas heyeti üzerinde en güzel
psikolojik yıldırma taktiği uygulan
mıştır.
DR. NANSEN RAPORU
SAHTEKÂRLIĞI
«Savaş esirleri hakkında ilk ko
nuşmayı Lord Kürzon yaptı ve Esir
lerin mübadelesinin ele alınmasını,
hattâ bu konuda her iki ülkenin
(Türkiye - Yunanistan) esirleri hak
kında rapor hazırlamış
olan Dr.
Nansen’in bu konuda bilgi vermesi
ni istedi.» (2) Bundan sonra Dr. Nan
sen raporunu bildirdi. «Dr. Nansen’
in raporunda her iki ülkenin de esır 1erinin behemehal iade edilmesi
ni, bilhassa Yunan esirlerinin Türkler elinde daha vahim !) durumda
olduğunu bildiriyordu.» (3) Böylece Dr. Nansen’in raporu ve Lord
Kürzon’un konuşmasıyla
Yunanistanı koruma çabalan kendini göster
di. Halbuki Dr. Nansen daha önce
den bu iş için ayarlanmış ve oyu
nun müsait yerinde sahneye çıkma
sı istenen bir aktör idi ve yeri ge
lince rolünü ustalıkla
oynuyordu.
Hem de herkesin ve bizim murahhas
lanmızin gözü önünde...
Bunun üzerine Türk murahhas he
yeti başkanı İsmet İnönü konuştu
ve, «esirler ve halkın mübadelesinin
önemli olduğunu ve kendileri tara
fından gereken ehemmiyetin gösteri
leceğini söyledi. Lord Kürzon İnö
nü’nün bu konuşması üzerine İnönü’
ye teşekkür etti ve mutluluk duydu
ğunu bildirdi.» (4)
Nihayet Venizelos da esirler ve
halkın mübadelesinde İnönü ile aynı
görüşte olduğunu söyledi. (5)
SİVİL HALK SAVAŞ ESİRİ
SAYILIYOR
Gerek Lord Kürzon’un ve gerekse
Venizelos’un sevinç ve mutluluk duy
malan Türk murahhas heyetinden
tavizleri koparma timidlerinin ger
çekleşeceğini gösteriyordu.
«Türkiye Temsilcisi bu konunun
Alt Komisyonda incelenmesini ka
bul ettiğini, fakat Yunanlıların Anadolu’dan kaçıp giderken Yunan or
duşu tarafından zorla alıp götürül
müş olan sivil esirlerin hemen ser
best bırakılmasını istedi ve bilhassa
Yunanistan’da mevkuf bulunan si
vil halkın da behemehal serbest bı
rakılmasını istedi.» (6)
Gerçek olan şu idi ki, esasında
Yunanistan’ın elinde savaş esiri yok
tu, ancak, ellerinde Anadolu’dan ka
çıp giderken beraberinde götürdük
leri kimselerle, Yunanistan’da hak
sız olarak tutukladıklan sivil halkı
esir diye
gösteriyorlardı. Çünkü
Türk ordusu Yunan Topraklarında
savaşmış ve mağlup olmuş değildi.
Ancak Mütecaviz Yunanlılann Tür
kiye’deki bıraktıklan esirlerine karii, sivil hâlkı vahşîce tutuklayarak

Türk esirleri olarak takdim ediyorlardı.
Türk murahhas heyeti bu konuda
kurtarılmış olan Anadolu’da sayıla
mayacak kadar büyük bir nüfûsun,
kendilerine barınacak bir yer bulamamaksızm dolaşıp durduğunu, Anadolu’dan Yunanistan’a ve Batı Trakya’ya kaçan ramların ise Yuna
nistan’daki ve Batı Trakyadaki Türklerin evlerinde iskân edildiğini söy
leyerek, halkların mübadelesinde
Yunanistan’daki Türkierin Türkiyeye iadesiyle evlerini ram göçmenle
re bırakılacağını Türkiye’de ise yüz
lerce ve binlerce kişinin evsiz olma
sı bir yana Yunanistan’dan iâde edi
lenlerin de evsiz kalacaklarını, Türk
lerin bıraktıkları evlerinde ramlara
verileceğini söyledi.
Buna Venizelos kargaların bile
güldüğü şu cevabı verdi. Yunan or
dusu Türk topraklanna girdiği za
man ancak şüpheli gördüğü şahıs
lan götürmüştür ve Anadolu’dan aynlırken yakıp yıkmamıştır. Daha son
ra da bunun devletler hukuna aykı
rı olmadığını söyledi. Yunan ordusu
sanki babasının çiftliğine
girmiş,
şüpheli şahısları görmüş, bunlan tu
tuklamış ve alıp götürmüş. Bu sözü
söyleyen kimsenin, bir şakinin bir eve girip masum ev halkının bir kıs
mını canice katledip bir kısmını da
götürüp; sonra da mahkeme önünde
hak (!) isteyen kimseden farkı ney
di.
Evet böylece Türk murahhas he
yetinin her haklı istediğine ve iddi
asına karşılık, gayet gülünç ve gü
lünç olduğu kadar da haksız ve melûn cevaplar veren Venizelos ve des

rını yok etmeye çalışıyorlardı.
Lord Kürzon ise Yunanistan
ve
Türkiye’yi uzıaştırma oyununa
de
vamla, Yunanistan’ın lehine ve Tür
kiye aleyhine çevirdiği politik sah
nelerde baş rolünü rahatlıkla sürdü
rüyordu.
KOMİSYON’UN KARARI
Nihayet Komisyon şu kararı aldı:
«Savaş esirleri ile rehinelerin geri
verilmesini içine almak üzere, Yu
nanistan ile Türkiye arasında nüfus
mübadelesi sorununun Konferansa
çağıran üç büyük Devletle, Türkiye-Yunanistan Devletlerin birer tem
silcilerinden kurulu bir İtalyan tem
silcisinin başkanlığını yapacağı bir
alt komisyonun incelemesine hava
le edilmesine ve alt komisyonun bu
soruna ilişkin olarak Dr. Nansen’i
dinlemesine ve yararlı göreceği ta
nıklıklan toplamasına karar veril
di» (7)
Alt Komisyondan sonra da her iki
ülke arasındaki sivil ve savaş esirle
rinin, rehinelerin ve sivil mevkûfûn iâdesi ve İstanbul ile Batı Trak
ya dışındaki halkın mübadele edil
mesi kabul edildi. Bu hususu tesbit
eden 119. Madde şöyledir: «Tarafey
ni Âliyeyn, ellerinde kalmış olan
harp esirleri ile sivil mevkûfları der
hal memleketlerine iâdeyi taahhüt
ederler.
Yunanistan ve Türkiyenin mütekabilen ellerinde bulunan Üseray-ı
harp ve sivil mevkufînin mübadele
leri iş bu hükümetler arasında 30
Kânunusâni 1923’de imza edilmiş olan itilâfname-i mahsûsun mevzuu
nu teşkil eder. (8)
Halbuki Yunanistanın elinde sa
vaş esirleri yoktu, ancak Anadoludan kaçarken götürdüğü kimselerle
sivillerden rehin tuttuklan suçsuz
halk vardı. Üstelik Türkiyenin eünde Yunanistan’ın savaş esirleri
daha çok olmasına rağmen hiçbir
masraf ve fidye alınmadan iâde edil
mesini kabul etmek, Türk Murahhas
heyetinin verdiği büyük bir taviz
di. Bundan başka asıl büyük taviz
ler ise tamirat ve tazminat hususun
da veriliyordu.
Yunan ordusunun Anadolu’daki
tecavüz ve mezalimi için Lozan’da
istenen tamirat ve Tazminat ilk ön
celeri çok iyi savunulduğu, fakat da
ha sonralan bu meselenin tamamen
kaydedildiği bir gerçektir.
PEKİ BUNUN KARŞILIĞINDA NE
ALDINIZ BAY İNÖNÜ
Nitekim Konferanstan çok önce
Türk Ordu’sunun İzmire yaklaştığı
günlerde, murahhas heyeti başkanı
İsmet İnönü’nün gazetelere verdiği
beyanat şöyleydi:
«Yunanlıların Anadoluda yaptığı
tahribatın bir milyar beş yüzbin al
tına vardığı, yanan ikiyüzseksenbin
evin ise üçyüzmilyon lira kıymet
kaybına sebep olduğu, götürülen
hayvan ve eşyanın da yediyüz mil
yon lira kıymetinde ve böylece sa
dece maddî tâmiratın üç milyara nlaştığraı söyleyerek ^yapılacak tet

İNE BİR
kikler zararın bu rakamın .çak üs
tünde olduğunu meydana çıkaracak
tır. Hele nüfusça, ırz ve namusça olan zararlarımızın takdiri kabil değil
dir. Fakat bütün zararlarımızı ve
tazminimizi Yunanlıların yamnda bırakmıyacağız, bunların santimine ka
dar tazminimizi ve hakkımızı isteye
ceğiz. » (9) diye katî bir lisanla ko
nuşuyordu.
Evet o Yunan mezalimi yeryüzün
de hiçbir gaddar ve zalimin işleyemediği belki de canavarları dahi tik
sindirecek bir mezalimdi. Emperya
list milletler ve hamileri tarafından
İzmir’e ve Anadolu’ya çıkartılan Yu
nan sürülerinin binlerce mezalimin
den birkaç tanesini hatırlayalım:
Aslı hükümetçe mazbut ve mahfuz
olup, tahkik heyetine verilen 11
Mayıs 1921 tarihli mazbatadan:
«ORHAN GAZİ’DE:
Bin evlik Orhangazi’de yangından
ancak beş ev kurtulmuştur Bunlar
dan birisi Türk cesetleriyle doluydu.
Üst üste yığılmış cesetlerin arasın
da inleme sesleri geliyordu Heyet
azalan kan içinde olan bu cesetleri
biribirleri üzerinden indirerek ha
yatta kalanları ayırmak istedi. Anr
cak koma halinde ve nabızları dur
mak üzere olan bir ihtiyarla 16 ya
şında bir genci ayırabildi.
Diğer bir sokakta ağzına el bom
bası konmuş bir delikanlı bulundu.
Gözleri açık kalmıştı. Sanki yaşıyor
du. Fakat sarsıldı uyandırılamadL
Biraz ileride karnından bağarsaklan dökülmüş bir genç kadın cesedi
vardı, tki adım ötesinde iki yaşların
da başsız bir çocuk bulunuyordu, İlerdeki gübre yığınları üzerinde 12
yaşında ve Kezban isimli bir kız
güçlükle konuşabiliyordu, tç sokak
lardan birinde 60 yaşında olan Hu
riye Hanımın... ve öldürülmüştü
NARLI . KAPAKLI VE
KARACAALİ’DE ELİM
CİNAYETLER :
15 Mayıs 1921
Bu üç köy ateşıler içindeydi. Bil
hassa Karacaali’den yükselen alevler
akşam karanlığında insanın içine
korku veriyordu. Bu üc köye evvelâ
ödeyemeyecekleri kadar fazla bir
para cezası verilmiş, ödeyemeyince
erkekler Karacaali’nin mezarlığına
toplattırılmış, saat, para, yüzük gibi
neleri varsa alınmış, kadınlar da ay
nı soyguna tabi tutulduktan sonra
etrafları 200 Yunan askeri ile çev
rilmiş ve kocalarının gözleri Önün
de...... sonra kursuna dizilmişler,
sonradan erkeklere de aynı cana
varlık tatbik edilmiştir.
Hamidiye kövüne giren 200 Yu
nan askeri evvelâ evlere saldırmış,
? bütün halkı anadan doğma soymuş,
erkekleri kasatura ile ve baltalarla
öldürmüş, kızları kirletmişve çocuk
ları süngü ile delik deşik etmiştir.»
CAMİYE DOLDURULARAK
YAKILDILAR:
Murat oba köyüne giren 300
Yunan eskiyası evvelâ
erkeklerin
hepsini bir kahveye kadınlan da
Camiye doldurmuşlar, Camiye gaz
dökerek ateşe vermişler, erkeklerin
bulunduğu kahveyi de makinalı tü
fekle yarım saat taramışlardır. Ca
miden kaçmak isteyen kadınlan da
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ateşe tutmuşlar, burada da ırza te
cavüzler son haddine varmıştır.
(Bu vesikalar Milletler Arası Komisyon’un hükümete ve Lozan Kon
feransına sunduğu rapordan alınmış,
tır.) Komisyonun yedi madde ile özetlediği raporu şöyledir:
KOMİSYONUN SUNDUĞU
RAPOR:
İzmir ve Anadolu’nun mütecaviz
Yunanlılar tarafından işgal hakkında
Milletlerarası Tahkik Komisyonunun
hükümete sunduğu rapor:
1) İzmir ve civarında cereyan ede» mezalimin mesuliyetine dair İtilâf Devletleri mümessillerince tan
zim edilen raporda Yunan hükümet
ve subaylannın mesuiyeltini âşikaâr
bir surette gösteren kısımlar...
2) Hadiselerin doğuş sebebini din
düşmanlığında aramak lâzımdır. Yu
nanlılar bunun meydana gelmesine
mani olacak hiç bir şey yapmamış
lardır. Bir medeniyet severlik vazi
fesi görmekten pek uzak olan mev
cudiyetleri derhal bir fütûhat ve
bir Haçlı manzarasını İktisap eyle
miştir.
3) Karaya asker çıkanlmasını ta
kip eden günler zarfında İzmir ve
civannda meydana gelen
ahvalin
mesuliyeti, vazifelerini îfa etmemiş
olan üst rütbe kumandanlarla bazı
subayların uhdesindedir. Yunan hü
kümeti bu mesuliyeti, basılanın ce
zalandırmakla kabul ve tasdik eyle
mistir.
4) Yunan harekâtı İzmir’de ken
disini temsil eden en büyük mül
kiye memurunun hattı harekâtı se
bebiyle,; Yunan askerlerinin İleri
harekatı esnasında memleketin da
hili mıntıkasını kanla boyayan va
him kanıklıklardan dolayı mesul
dür.
a) 7-20 Mayıs tarihli Mösyö Venlzelos tarafından çekilen telgraftaki
yüksek meclis talimatına uymamış
lardır. Kendisi itilâf mümessilliğin
den herhangi bir suretle izin isteme
den 20 - 23 Mayıs’ta askeri kuman
danlığına İzmir haricinde aydın, Ma
nisa ve Kasaba ya asker şevkine emir vermeye müsade eylemiştir.
b) Kezalik sine bu memur bil-in
tiasam halkı işgalin genişlemenden
haberdar etmiştir. Bu suretle müslüman halkın heyecanının ve binnetice kargaşalıkların çoğalmasına se
bep olmuştur.
6) Menderes vadisinde meydana
gelen kargaşalıklara ilk sebebi,
haksız olan (Yunanlıların) işgalin
den meydana gelmiştir.
7) Bilakis Yunanlılar Menemen
katliamlann tek başına mesûlüdürler... Bu katliam mürettep değildir,
fakat Bergama keyfiyetinden dolayı
askerinin heyecanına vakıf olan Yu
nan kumandanlığı, asabiyet ve korku
sebebiyle bilâ tahrik müdafaadan
mahrum sivil Türkleri katliam as
kerlerinin inzibat altında bulundu
racak tedbirleri almağa mecbur edebilirdi ve etmeliydi. Menemen’de
hazır bulunan Yunan subaylan va
zifelerini tamamen ihmal eylemiş
lerdir.»
KOMİSYON ÜYELERİ

İtalya mümessili: General Dalalya
tngİHere mümessili: General Her

Fransız mümessili: General Bonesef
Amerika fevkalade Komiseri Amir
rai Bristol. (10) yukarıda sadece iki
tanesi anlatılan cinayetleri yazmak
la bitmez. Anadolu’da Yunan zul
müyle yıkılmadık yuva yakılmadık
ev kalmamıştır. Fakat bütün bun
lar Lozan’da sorumsuz kişilerce Yu
nan dostluğu namına uyutuldu..
Yazımızın başında da dediğimiz
gibi tamirat ve tazminat hakkımız
müdafaa edilmesine rağmen ve Türk

gerçek varsa Yunan’ın Anadolu’da
masum halka, küçücük çocuklara
yaptığı zulüm, Hitler’in suçlu gördü
ğü Yahudilere yaptıklarından daha
vahim ve elimdi.
İşte bu gerçek, Yunanistan’ı des
tekleyen milletlerin Yunanistan’la
birlikte, Türk milletine aynı derece
de ebedî düşmanlıklarını ispat et
mektedir.
Mazlum milletlerin hakkını çiğ
neyenlere veyl olsun. Gözyaşı ve

— Ege ovalarında hain Rum çetelerinin namus, çocuk, kadın, ihtiyar de
meden giriştiği hunhar katliamın bedeli Lozan’da karşılandı mı? Bunu
iddia edebilir misin İsmet İnönü?
murahhas heyeti başkanı İnönü’nün
Konferans’dan önceki
bütün hak
larımızı alacağız diye söylemesine
rağmen acaba neden bu hak almamadı?
Bunun sebep ierinin başında kaşarlaşmış ve şeytan kurt politikacı
Venızelos ve Lord Kürzon karşısında
bizim murahhas heyetimizin acemi
liği ve beceriksizliği yanında, Yu
nan - dostluğu namına 3 milyara
yakın tazminatın hîbe edilmesi gel
mektedir.
Lozan antlaşmasının 59. maddesi
şöyledir: «Yunanistan, harb kavanînine muğayır olarak Anadolu’da
Yunan ordu veya idaresinin efalinden mütevellid hasâratın tamiri
mecburiyetini tanır. Diğer taraftan
Türkiye, Yunanistamn harbin tema
disinde ve bunun netayicinden mü
tevellid Yunanistan vaziyeti mâli
yesini nazar-ı dikkate alarak tami
rat hususunda Yunanistana karşı
her Türklü mütalibattan sureti katiyyede feragat eder (11)
Acaba Yunanistan mal! zayıflığı
nın biz mi düşünmeliydik, yoksa bu
kadar zulmü işleyen Yunanistan mı
düşünmeliydi? Bu, hem zulme uğra
mak hem de zalimi affetmekten
başka bir şey değildir. Ama bilinen
bir şey varsa zalim asla affedilmez.
Hele kanıyla, göz yaşıyla kurtuldu
ğu bir milletin hakkı hiç affedilmez.
Halbuki 2. Dünya harbinde son de
rece mağlûb ve mal! bakımdan çok
zayıf düşen Almanya bugün hâlâ
İsrail’e harb Tazminatı ödemekte
dir. Almanya mal! bakımdan zayıf
düştü diye affedilmemiştir.
Ama bilinen ve kabul edilen bir

kandan meydana gelen bir miletin
hakkını, dosttur diye düşmana ba
ğışlamak ise, herhalde tarih ve mil
let yanında büyük vebali gerektirir.
«İşte dün dost diye acınan ve
hakkımızdan feragat edilen kahpe
Yunan bugün Batı Trakya’da ve
Kıbnsta aynı zulmü kardeşlerimize
reva görmektedir.
Evet sadece Edimenin bir mahal
le ve istasyonu olan Karaağaç kar
şılığı milyarların hibe edilmesi dün
yada görülmemiş zulüm, işkenceye
uğrayan bir milletin, hakkının Yu
nan dostluğu namına
affedilmesi,
tarih boyunca milletçe affedilme
yen ve unutulmayan bir hadise ola
rak kalacaktır.
«Lozan.; bir milletin kanıyla ka
zandığı istiklâlinin tam karşılığı de
ğildir ve büyük tavizler verilmiştir.
Bugün Lozanı milletçe tekrar göz
den geçirmek mecburiyetindeyiz.
DİPNOTLAR:
1) General Ali Fuat Cebesoy’un si
yasi hatıraları 1957 İstanbul
2) Lozan Barış Konferansı Tutanak
lar Belgeler. Sayfa: 120
3) Lozan Barış Konferansı Tutanak
lar Belgeler. 6«*>fa. 121.
4) Aynı eser
5) Aynı eser
6) Aynı eser
7) Aynı eser
8) Aynı eser Sayfa: 127
9) Lozan, cilt: 2 sayfa 628 (Devlet
ler Hukuku prof. M. Cemil
10) Yunan Mezalimi Sayfa 365
11) Yunan Mezalimi
12) Lozan, cilt: 2 sayfa 604 (Dev
letler Hukuku prof. M. Cemil
(Devamı var)

Bu Hafta
«Çin
Meselesi»
Yönetici — Sayın Nixon, ilk ssru*
yu size sormak istiyoruz. Son hafta»
«arda Kızı) Çin ile ilişkilerini/ olu
yor. Bir ping-pong takımı gönderdi*
niz. Ayrıca siz de gitmek istiyorsu
nuz. Herhalde, baş müşaviriniz yahu
di II. Kissinger Çin ile yaptığı giz*
li görüşmede bu hususu ayarladı. A»
caba bu görüşmelerin sebebi nedir?
Richard Nixon — Biliyorsunuz, 800
milyonluk bir ülke. Dünyanın en ka
labalık ülkesi. Bunu görmezlikten
gelemeyiz.
Yönetici — Siz de mi aynı düşün
cedesiniz, bay Kissinger?
Elenry Kissinger — Tabi. Ayrıca
denge kurulsun istiyoruz. Üçlü bir
denge. ABD, Rusya ve Çin arasında
Barış böyle korunur ancak.
Yönetici — Bay Kissinger, siz ya
hudiierin, bu denge politikasını, son
günlerde Rusya’da meydana gelen an
ti sionist slavcılık hareketlerine kar
şı bir tehdit unsuru olmak üzere
uyguladığınız söyleniyor. Nitekim,
son günlerde Rusya’da meydana ge
len telaş da bunun işareti olsa gerek
Neyse şimdi bu konuya geçelim. Pe
ki sayın Sadi Koçaş siz açıklar misi
ııız? Kızıl Çin’i niçin tamdınız?
|
Sadi Koçaş — «750 milyonluk nü
fusu iîe dünyanın en büyük devleti
olan Çin Halk Cumhuriyeti ile bu
güne kadar diplomatik ilişkimiz yök
tu. Bu karar münhasıran Türkiye’
nin devletlerarası çıkarları göz önün
de bulundurularak alınmıştır.»
Yönetici — Yani?
Sadi Koçaş — «Yani 800 milyon
insanın durumu göz önünde bulun
durulmuştum»
Yönetici — Sayın Koçaş, sîzin ge«
rekçenizle ABD’nin gerekçesi arasın
da, ifadede dahi olsa bir benzerlik
var. Acaba?.
Sadi Koçaş — Hayır! Kararımızda
hiçbir yabancı devlet tesiri, hgfttâ
| telkini olmamıştır .,
Yönetici — S*ym Osman Olcay,
siz bıi iddiaya bir şey diyecek m tei
niz?
Osman Olcay — «Çin Halk Cum
huriyetini tanıma kararı Hükümetin
kurulması ile ilân edildiği gibi bir
an önce ineeienmesi gereken konu
olarak görülmüştü. Müzakereler ça
buk gelişti. Paris elçimiz ile Çin
Halk Cumhuriyeti elçisinin Paris’te
ki müzakereleri başlarken, Amerika
Birleşik Devletlerinin Ping-Pong ta
kımı daha Çin’e gitmemişti. Hükü
met programında ilân ettiğimiz gibi
millî çıkarlar açısından incelemeye
karar vermiştik. İnceleme sonunda
bu işin milli menfaatlere uygun ola*
cağına karar verdik. Çin Halk Cum
huriyetinin Birleşmiş Milletlere ka
bulu hakkında müsbet oy kullanaca
4ız Bu gün pek çok ülke bizi izle
meye başlamıştır. Bazı ülkeler geç
kalma telâşı, içindelere
Yönetici — Sayın Olcay, siz de
ABD hükümetinin tesirlnîn olmadığı
nı belirtmek istiyorsunuz. Doğrudur
belki. Fakat konuşmanızda dikkati
çeken nokta şu ki. daha hükümet olur olmaz, bu konuyu inceleyeceğini
zi belirttiğinizi söylüyorsunuz. Ya
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nılmıyorsam o zaman, daha ilk be*
yanalınızda, K. Çin’i tanıyacağınızı
da söylemiştiniz. Daha ortada birşey
yokken verilen bu beyanat, ileride
uıenfaatlanmızın korunmasında men
fî yönde etkili olur mu bilmiyorum.
İkinci olarak, bazı ülkelerin «geç
kalma telaşı içinde ohna»lan da her
halde doğru bir teşhis olmasa gerek.
Çünkü, kurt politikacı, bir devletin,
yalnız milli menfaatler gerektirdiği
zaman tanınacağını bilir. Yoksa geç
kalma telaşı bir politikaya öncülük
edemez. Müsade ederseniz, şurada
Demirel birşey konuşmak istiyor ga
liba. Buyrun Süleyman bey birşey
mi söyleyecektiniz?
Süleyman Demirel — «Kızıl Çin’i
tanımakla Türkiye’nin hangi çıkar
larının göz önünde tutulduğu
ve
böyle bir yola gidilmesi ile Türkiye*
nin ne kazanacağı mesul kişiler taTa
fmdan ifade
olunmamakta, hattâ
bundan kaçınılmaktadır... Madem ki,
mesul kişiler Çin’i tanımanın mem
leket çıkarlarına uygun olduğunu id
dia etmektedirler, bu çıkarların ne
olduğunu kamuoyuna
açıklamak
mecburiyetindedirler.
Kanaatimce,
bugünkü ortamda ve bu zamanda Kı
zil Çin’i tanımanın Türkiye için hiç
bir yararı yoktur, 25 sene tanımamı
şız da ne zarar görmüşüzdür? Türki

yangil’in bütçe konuşmalarında Kızıl
Çin’i tanıyacağımız belirtilmişti.
Yönetici — Bakın, sayın Çağlayan
gil, sizin de vaktiyle Kızıl Çin’i ta
nıyacağınız söyleniyor. Hem, ben de
yaptığınız konuşmayı hatırlıyorum,
Şöyle olacaktı galiba: «Çin Halk
Cumhuriyeti kendisinin tanınması için Milliyetçi Çin’in mevcudiyetini
inkâr etmeyi şart koşmadığı ve e
topraklar üzerindeki hakimiyetinin
de tanınıp ifade edilmesinde İsrar
etmediği takdirde onu da tanımamız
için hiçbir engel yoktur.» Şimdi bu
nu inkâr etmezsiniz herhalde...
Çağlayangil — «Yeni dostluklar el
de etmeyi herkes arzu eder, eskile
rini feda etmemek kaydıyla. Bizim
hükümetimizin politikası, yeni dost
luklar kazanırken eski dostluklan fe
da etmemek esasına dayanır. Çin
Halk Cumhuriyetinin tanınması şar
tını ve zamanım bu politikaya göre
ayarlamış ve bunu da açıkça ifade
etmiş idik. Bana izafe edilen beyan
lar, bu hususu belirtmektedir. Üze
rinde durulan nokta, Çin Halk Cum
huriyetini tanırken, Milliyetçi Çin’le
ilişkilerin kesilmesi şartını kabul et
miş olmaktır. Tartışmayı bu açılar
dan değerlendirmek icabeder.»
Yönetici ~ Sayın Orhan Dengiz
(AP) siz de konuşmak istiyorsunuz

KIZIL ÇİNİ TANIDIK — GAZETELER
ye’nin bunca meselesi varken Kızıl
Çin’i tanımanın başarılmış çok önem
li bir iş imiş gibi Türk kamuoyuna takdimi ise şaşırtıcıdır.»
Yönetici — Yani Süleyman bey,
Çin’in tanınmasında bir menfaatimiz
olmadığı kanaatindesiniz? Siz cevap
vermek ister misiniz sayın Koçaş?
Sadi Koçaş — Aslında K. Çin’i AP
de tanıyacaktı. Biz onun aldığı ka
ra n geliştirdik. Ve bu tanımanın
millî menfaatlerimize uygun olduğu
na inanıyoruz. Süleyman Demirel’in
de neden itiraz ettiğini anlayamıyo
ruz. Hem de üzülüyoruz. Zira Çağla*

galiba. Siz de bu konuda mı konu
şacaksınız? Buyurun...
Orhan Dengiz — «Milliyetti Çin’in
mevcudiyetini tanımaya devam şartı
ile Kıta Çin’ininin tanınmasına iü
zum olabilir. Ama hükümet yıllarca
bağrımıza .bastığmuz dost Milliyetçi
Çini kapı dışan etmek .şartını ka*
bul etmiştir. Türkiye böyle bir üzü
d i şartı kabul etmekle, Türk devlet
lerinin geleneklerine aykırı hareket
etmiştir. Bu grubumuzun ve milleti
mizin tasvip edeceği bir davranış de
ğildir.»
Yönetici — Yani size göre, Milli

yetçi Çin yıllarca bağrımıza bastığı
mız, dostumuzdur. Böyle bir dostu
kaybetmek büyük gaflettir. Bu üzü
cü durumu milletimiz de tasvib et
mez. Bunu demek istiyorsunuz her
halde. Fakat bu ifadelerde, milleti
mizin pek anlayamadığı bir husus
var. Bu sizin üzerinizde şüphe de u
yandırıyor. Hemen hepiniz, Milliyet
çi Çin hakkında ağıtlar söylüyorsu
nuz. Yani Milliyetçi Çin bizim men
faatlarımıza bu kadar uygun bir po
litika mı takip ediyordu. Şu anda bi
zi dinleyen milletimiz, Kızıl <?in’i ta
nımaya karşı çıkarken daha kuvvetli deliller göstermenizi beklerdi. Fa
kat siz milletin menfaatmdan çok
Milliyetçi Çin’i savunuyorsunuz. Bel
ki yanılıyorum, ama, böyle anlaşılı
yor da... Müsaade ederseniz, şurada
deminden beri söz isteyen Sol Basın temsilcileri var, onlar da bu konuda fikirlerini beyan etsinler. Bakalım ne diyorlar?.
Sol Basın — «Anti Komünizmi bağ
nazlık halinde benimseyenlere göre,
Türkiye Pekin’i tanımakla Mao rejimini destekleyen ülkeler arasında
yer almış olacaktır. Ayrıca kurula
cak ilişkiler dünyanın her köşesinde
sübversif eylemleri kışkırtan Kornü
nist Çin’in ülkemizde daha rahat ça
lışmasına imkân verecektir.» /Milli
yet 6 Ağustos 1971 Abdi İpekçi).
«Pekin durumumuzun nezaketini
kavrayıp Türkiye’ye karşı gayet aniayışlı davranmıştır. (Yeni
îstanbul, 11 Ağustos 1971).
«Türkiye’nin, 800 milyon nüfuslu
dev Çin*i tanımak üzere giriştiği ça
balar .ve varılan sonuç «geç kalmış»
bir karar niteliği taşısa da, dış poli
tikamızın bugüne dek geçirdiği en
olumlu ve en yerinde aşamalardan
biri olarak göze çarpmaktadır. (Cum
buriyet Gazetesi).
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Yönetici —• Hayret! Nasıl konuşabiliyorsunuz böyle? Kızıl Çin’de neg
redilen «Halkın Sesi» gazetesi de an
çak böyle konuşabilirdi. Gerçekten ,
hayret ediyorum. Mao’nun diplomat*
lan, Rusya’nın diplomatları çeşitli ül
kelerde komünist hareketleri tahrik
ettikleri için sınır dışıı edildiler. Bu
nu bilmenize rağmen nasıl bu göiüşü savunabiliyorsunuz, bay
Abdi
İpekçi? . Ya siz Sağlamer ve Cumhu
riyet Gazetesi? Türkiye’nin geç kal
dığım ve hattâ Kızıl Çin’in, Türkiye’ nin tanımasını lütfen kabul ettiğini
söyleyebiliyorsunuz. Bu anlaşılmaz
hareketleri kimin namına yaptığınız
şimdi gerçekten merak konusu.
Son olarak bir hususu daha belirt
mek yerinde olacak.
Herhalde oturumu takibeden mil
letimiz de farkındadır, konuşmacılar
Kızıl Çin’i tanıma meselesinde bir
şeyi İsrarla gözden uzak tutuyorlar. ■
Tanımak istemeyenler Milliyetçi Çin’
in durumunu ileri sürüyorlar, tanı
mak isteyenler ise 800 milyonluk nü
fusu önümüze dikiyorlar. Halbuki
milletimiz, Kızıl Çin denince Doğu
Türkistan’ı düşünmektedir. D. Tür â
kistan’ı hesaba katmayan politikayı
ve politikacıyı mahkum
etmiştir.
Hiç bir konuşmacı, üzülerek belirte
yim ki
bu konuya temas etmedi.
Hattâ, eskiden bu konudaki yazılan
nı okuduğumuz Sadi Koçaş bile... Bu
, husustaki görüşünüzü istirham et
sem:
S. Demirel —
r
j
S. Koçaş — _
O. Olcay —
Sol Basın
_\
Yönetici — ^Görüyorum ve millet
de görüyor ki susuyorsunuz.
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(Geçen Sayıdan Devam)
Emperyalizm; bir milletin diğer
milletler ve insanlar üzerine hakimi
yetini zorla kabul ettirip, beynelmi
lel bir siyasî yapı kurması demektir. Bu tarifin tam tamına uyduğu
devlet tipi S.S.C.B» nden başkası ola
maz. İngiltere, Fransa, Almanya da
19. ve 20. asırlarda böyle bir emper
yaîizm tesis etmiştir. Amerika ise.
kültürel ve İktisadî bir emperyalizm
kurmuş bulunuyor.
Emperyalizm; bir milletin zorla,
başka milletlere (nzası hilâfına) bir
sistemi kabul ettirip bir beynelmi
lel siyasî yapı kurması demektir, de
dik. Bu tariften şu neticeyi çıkarabi
liriz. Emperyalizm, bir milletin kuv
vetinin en son noktasıdır Ancak, em
peryalizmle hakimiyeti karıştırma
mak gerekir. Emperyalizm gayri İn
sanî, batıl bir imanın yani sol ideo
lojinin hakimiyetinin en üst nokta
sıdır. Sağ ideoloji ise emperyalizm
doğurmaz, insanın bütün varlığı üzerinde Hakk’m hakimiyetini kurar.
Emperyalizm, sol ideolojinin mey
vesi ve son noktasıdır. Bu son ger*
çek noktasından bakıldığında, «dün
yada emperyalizm var mıdır?» suali
ne tereddütsüz «vardır» diye cevap
verilmelidir. Komünizm ve kapita
lizm sistemleri, sol ideolojilerin em*
peryallzme dönüşmesi manasına gel
mektedir. Zira kapitalizm de, komü
nizm de aynı vehmin farklı iki teza
hüründen farklı bir şey değildir. İJ .
Russeau ile Mars’ın hayallerinin da
yandığı fikir aynı îdi: «Homo Ekonomicus...» İnsanı hayvandan ayır
mayan ve ayıncı hiç bir hususiyet)
kabul etmeyen kapitalizm ve komü
nizm, gerçekten aynı sol ideolojinin
bataklığında yetişmiştir, tnsanı. «ik
tisadi bir hayvan olarak gören bn iİd sistem İnsanın eşyanın ve haya
tın doğru İzahına dayanmaz, BırisK
insanın kurtuluşunu} müphem bir
hürriyet fikrinde görür. Diğeri ise
kurtuluşu, istihsal vasıtaları île bn
vasıtalara sahip olma şekli arasında
ki tezadın ortadan kalkması şartına
bağlar. Ne hayalî bir hürriyet, ne
de istihsal vasıtaları ile kullanılış
şekli arasındaki tezadın halli insa
nı ve cemiyeti kurtaramaz.
Zira ne komünizm, ne de kapita
lizm insan, eşya ve hayat hakkında
doğru bir görüşe dayanmamaktadır.
Sol ideolojîler bir emperyalizm te
sis ettiği gibi bütün insanlığın buh
rana, sefalete ve ızdıraba düşmesine
yol açar. Emperyalist ve vahşi harp
lere vücut verir İşte Türkistan İs
tiklâl Mücadelesi İste Vietnam...
Birbirinin can düşmanı gibi gözü
ken iki sistem yani kapitalizm ve
komünizm aynı temele dayanmakta
dırlar, dedik Bundan daha şaşırtıcı
bir gerçek de sudur: komünizm ve
kapitalizm aynı emperyalizmin değî
şik iki yüzünden İbarettir Ve kapi
talizm ve komünizm maskesi altın
da, gizli ve gerçek bîr emperyalizm
saklanmaktadır,
EMPERYALİZMİN BÜNYESİ
Emperyalizm; man» itibariyle im
paratorluk kelimesinden gelir
Lü
gat manası budur, Fakat kullanma

Judeo-Grek kültür ve ideolojidir. Ve
bu Judeo-Grek kültürü, komünizm
ve kapitalizm gibi ideolojilerin anası
dır. Bu ideolojiler soldur. Yani in
san ve eşyanın kanunlarma aykırı
dır. Kapitalizm ve komünizm, insa
nın ekonomik bir hayvan olduğu p
rensibine dayanır. Zira kapitalizm
de, komünizm de Judeo-Grek kültü
ründen doğan Avrupa kültürünün
mahsulüdür.

— Metin Toker, «Milletim Uyan» ve «İlmî Sağcılık, milletin hayat kav
gasının bayrağıdır» sözlerine de kızıyor. Elbette kızacak. Zira millet
uyanmamış olsaydı, kayınpederi daha pek çok yıl şeflik yıllarını sürdü
rebilecekti. Eğer millet uyanmasaydı, dün yanyâna çalıştığı komünist
şefleri hainane faaliyetlerini yürütebilecekti. Damat, «İlmî Sağcılığa» da
karşı olacaktır. Çünkü fikrî kapasiteden yoksun bir ferdin bir doktrini
enine-boyuna anlaması düşünülemez. Bazı mahluklar, bazı yiyecekten an
lamazlar da...

Gerçek Emperyalizmin
Bünyesi Ve kaynakları
manası, bir ideolojik kuvvetin veya
bir milletin, milletler üzerinde zor
la bir hakimiyet kurmasıdır. Böylece emperyalist bir siyasi, iktisadi ve
askeri sistem ortaya çıkar. Emper
yalizmin bu tarifine bugün her şey
den önce S.S.C.B. uyar. Amerika,
İngiltere, Almanya’da buna benzer
sistemler kurdular.
Emperyalizmi iyice anlamak için,
emperyalizmhakkmda iki
görüşü
nakledelim:
Marxistlere göre emperyalizm ;kapitalizmin en gelişmiş şeklidir Lenin bu teoriyi geliştirmiş ve em
peryalizmi, kapitalizmin son safhası
olarak göstermiştir.
Kapitalizm ise, marxistlere göre;
kapitalin biriktiği bir cemiyettir.
«Artık değer» nazariyelerine göre
sermaye, emekçinin emeğinden çalı
nan değerlerin birikmesidir. Böylece sermaye birikir ve işçi zayıflar.
Sermaye birikirken, liberalizmin ne
ticesi olarak serbest rekabet, şir
ketlerin teşekkülü sermaye gurupla
rının yeni pazarlar elde etmek için,
dünya milletlerini İktisadî av yap
mak gayesiyle mücadeleye girişir.
Binaenaleyh sermaye guruplarının
dünyayı paylaşmaları doğar ki. bu
emperyalizmdir. Yani marxistlere
göre emperyalizm, sermayenin dünyavıve milletleri esirleştirmesidir.
Marxistlere göre emperyalizm kapitalizmin. kapitalizm
sermayenin
büyümesinin siyasî ve askerî ifade
sidir. Yani « sermaye büyümenin en
son noktasında — büyümesini istis
mara borçlu olduğu için — bir em
peryalizme vücut verir.» derler Şim
di bunu inceleyelim:
Sermayenin teşekkülü ve büyüme
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si nasıl olur?
Sermayeyi doğuran insandır, însan
ise bir ideolojinin emrindedir. En
basit insandan, en mütekâmil bir
cemiyetin ferdine kadar hepsinde
bir ideoloji vardır. İdeoloji ise, ya
insan ve eşya gerçeğine uygundur,
ya da değildir. Ya haklı, yahut da
haksızdır.
Sermayenin teşekkülünde ya hak
lılık, ya da haksızlık vardır. Ser
maye mutlak olarak istismar olamaz.
Sermaye ya haklı bir ideolojinin,
ya da haksız bir ideolojinin mah
sulü veya âleti olur. Şu halde serma
yeyi doğuran ideolojidir ve serma
ye ideolojiye göre teşekkül eder.
Sermaye, doğumu ve kullanılışı itibariy le, müsbet yani sağ ise mil
lî ekonomiye vücut verir. Sermaye,
doğumu ve kullanılışı itibariyle,
menfî ise yani sol ise emperyalist
sermaye gayr-i millî, gayr-i İnsanî
ve gayri millî sermaye teşekkül eder.
Bu sermaye gayri mîllî, gayri İnsanî
ve gayri İslâmî politikanın emrinde
kullanılır ve katî bir emperyalizm
teessüs eder:
Emperyalizmin bünyesi, menfî ideolojidir. Vasıtalanndan bir! de
sermayedir Yoksa emperyalizm, ser
mayenin siyasî ifadesi değildir. Em
peryalizm. sol ideolojilerin hakimi
yetinin son noktasıdır.
Dünyamızda emperyalizm var mı
dır? İnsan ve cemiyetin ızdırap için
de olduğu bîr çağda, siyasî sistemin
adı n^ olursa olsun, emperyalizm
dir.
Zamanımızda emperyalizmi tesis
eden ideoloji hangi İdeolojidir? #
Zamanımızda emperyalizmi tesis
eden ideoloji, bütün dünyayı saran

EMPERYALİZMİN
KAYNAKLARI
Emperyalizmi, bir sol ideolojinir
milletler ve insanlar üzerinde haki
miyet kurması olarak vasıflandır
mıştık. Yani gayr-i İnsanî ve gayr-ı
millî bir ideoloji, insanları hakimi
yet altına almışsa bir emperyalizm
tesis etmiştir. İnsanı ve milletleri
esirleştiren bu hakimiyet, emperya
list bir kültüre dayanan siyasî, as
kerî, ekonomik bir yapı kurar ki,
bu, emperyalist bir sistem değildir.
Zamanımızda insanı esirleştiren
kapitalist ve komünist sistemlere
bir örnektir
Emperyalizmin bünyesinin, istih
sal vasıtaları ile ona sahip olma dü
zeni arasındaki tezattan değil, insan
ile insan ihtiyaçlarını tanzim eden
düzen arasındaki tezattan doğduğu
nu göstermiştik
Emperyalizm, inanın tabiî ve ide
olojik yapısına uymayan bir inanç,
ahlâk, kültür ve hayat düzeninin
tatbikinden doğar. İnsan
yapısına
aykın olan düzeni yaşatmak isteyen
ideolojik kuvvet, bunu ancak zorla,
hile ile yapabilir. Bu ise sol ideolo
jinin yaşaması ve devamı için ancak
zulmün yani emperyalizmin şart ol
duğunu gösterir.
«Emperyalizmin bünyesinin sol ideoloji olduğu» gerçeği, emperya
lizm ve buhranlar hakkındaki tek
ve doğru görüşdür. Emperyalizmin,
sahte ve uydurma emperyalist nazariyesi, yani Lenin’in faraziyesl, sa
dece emperyalizmin yaşamasını te*
min için ortaya atılan bir şaşırtmaçadır.
Emperyalizmin dayandığı sol ide
olojinin kaynağı, emperyalist kül*
tür nedir?
Şimdi onu gösterelim:
Bugün dünyanın büyük ekseriye
ti Avrupa medeniyetinin içine gir
miş gözükmektedir Komünist ve ka
pitalist sistemlerin hakim olduğu
dünya, Avrupa medeniyetinin mah.
sulüdür. Şu halde Avrupa medeni
yet, yahut kültürünün hususiyet ve
kaynaklarını kısaca gözden geçire
lim:
(Devamı var)

I

(1) Metin Toker. Solda ve Sağda
Vuruşanlar, Akis yayınlan, S:
119, (Necmeddin Erişen, Ger
çek Emperyalizm, S: İS).
(2) Necmeddin Erişen, Gerçek Em
peryalizm, S: M İ.
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— Ay hakkında ilmin ortaya çıkardığı son gerçekler,
İlmî Sağ’ın görüşlerin! te’yid etmektedir. Resim, Uzay
adamlarını bir prova esnasında gösteriyor.

gînliğini sülük gibi emmektedir. Amerika da ulaşabildiği ülkelerin ser
vetini yutmaktadır.
öte yandan uzay denemeleri ger
çek emperyalizmin emrindeki Ameri
ka ve Rusya’ya karşı diğer milletler
de bir aşağılık duygusu meydana ge
tirmektedir. Çeşitli yayın ve basm
organlarından İsrarla sürdürülen
propaganda, emperyalizmin askerî
siyasî ve malî dayanağı Amerika ve
Rusya'yı yenilmez birer güç olarak
göstermeye çalışmaktadır. Bütün in
sanlığın zihni günlerce meşgul edil
mektedir.
GERÇEK İLİM İNSANLIĞI
SAĞ İDEOLOJİYE
YAKLAŞTIRACAKTIR

«Ay Ve Şems Bir Güneşti
Ay îse Söndürüldü»

ly Seyahati
AY SEYAHATİ VE
SAĞ İDEOLOJİ
Günümüzde efkârı umumiyeyi en
çok meşgul eden hadiselerden biri
ve belki de başta geleni ay yolcu
lukları olmuştur, tik çağlardan beri
insanların kâinat hakkmdaki teces
süsleri hiçbir zaman durmamıştır. U*
zay üzerine geniş araştırmalara giri
şilmiş, kâinat denilen muazzam meka
nizma incelenmeye ve izah edilme
ye çalışılmış, ancak insan aklının ek
sikliği bu izahlarda doğruluk payını
azaltmıştır. Kendini her şeye muk
tedir gören insanoğlu gözlerini gök
yüzüne dikince sahip olduğu kudret
ve imkânın bu muazzam mekanizma
yanında bir hiç olduğunu görmüştür.
KAİNAT VE AY
Kâinat denilen mekanizmayı dik
katli bir şekilde tetkik edersek bu
nun akıllara durgunluk veren bir
nizam içinde devam ettiğini görü
rüz. Güneş sisteminin kuruluşundan
beri aynı hareketi tekrar etmekte
dir. Daima gündüzleri geceler takip
etmekte ve bu hal aksamadan de
vam etmektedir. Dünya binlerce se
neden beri güneşe intizamlı bir şe
kilde yaklaşıp uzaklaşmakta, güneş
sistemini meydana getiren gezegen
le r c e aynı hareketi yapmaktadırlar.
Kendilerinin ve sistemlerinin etrafın
1a dönmektedirler. Bu dönüşler, ba
21 küreler üzerinde yaşayan canlılar
la hayat! tesirler meydana getirmek
cedir. îşte bu muazzam mekanizma
içinde bir nokta kadar yer işgâl et
meyen ay dünyamızın uydusu olup
uzaklığı 384.000 km. dir. Oysa ışığı
henüz dünyamıza ulaşamamış geze
genlerin varlığı iddia edilmektedir.
Tşık saniyede 300.000 km. yoü alır.
Yani ay ışığı dünyaya 1 saniyede
gelmektedir. Bu hıza rağmen ışığı
lünyaya ulaşamayan
gezegenlerin
-arlığı kâinatın büyüklüğü hakkında
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Neyi Teyid Eder?
bir bilgi verir. Buna göre aym bize
uzaklığı ihmal edilecek kadar azdır.
Ve insanoğlu da aya çıkmakla pek
büyük iş yapmış olmaz.
Ay denizlerin hareketini kontrol
etmektedir. Ay dünyaya 80.000 km.
yaklaşmış olsaydı, muazzam med ha
diseleri doğar ve yeryüzünün bütün
karalan iki defa sular tarafından is
tilâ edilirdi. Demek ki dünya ve ay
mesafesinin ayarlanması da dünya
daki hayatın devamını temin etmek
tedir.

UZAY DENEMELERİ VE
GERÇEK EMPERYALİZM
Uzay denemelerinde büyük devlet
ler çok yüksek bir sermaye harca
maktadırlar. Meselâ Amerika ve Rus
ya’nm durumu böyledir. Amerika,
sadece bir Apollo denemesi için mil
yonlarca lira tutam da para harca
maktadır. Rusya da aym şekildedir.
Acaba bu paralar nereden temin edilmektedir? Bu sermayede Asya'da,
Afrika’da zenginlikleri
sömürülen
mazlum insanlarm hakkı vardır.
Meselâ Rusya Türkistan’ın bütün zen

Otağ Yayınevinden
YAYINEVİMİZ, bütün gönüldas, dost ve m üşteri
lerine «NURUOSMANİYE CADDESİ, 8/3» teki yeni
binasına taşındığını duyurur.
OTAĞ YAYINEVİ, zengin çeşitleriyle bütün mü
nevverlerin ve kitapçıların hizmetindedir.
OTAĞ YAYINEVİ’nin yeni kurmuş olduğu mücel
lithanede, bütün cilt işlerinizi en ucuz fiatla ve en gü
zel şekilde yaptırabilirsiniz.
Kendi n eşrettiğ i «MİLLET DÜŞMANLARININ
İHANET PLANLARI - BELGELER» ve «İSLÂM
İNANCININ TEMELLERİ - AKAİD» eserlerinden
başka en seçme, en faydalı, en güzel ve en ucuz kitap
ları OTAĞ YAYINEVİ'nden temin edebilirsiniz.
YENİ ADRESİMİZ :
OTAĞ YAYIN VE CİLT EVİ
NURUOSMANİYE CADDESİ, No: 8/3
CAĞALOĞLü - İSTANBUL

Hadiseyi sadece İlmî açıdan tah
lil edersek;
Amerika’nın teşebbüs ettiği son
Apollo denemesi başarıyla cereyan
etti. Astronotlar aya gittiler, incele
melerde bulundular ve topladıldan
nümunelerle tekrar dünyaya döndü
ler. Ancak Astronotların ay yüzeyin
de yaptıkları incelemeler sırasında
rastladıkları şey gayet enteresandı.
Ay yüzeyinde yürüyüş yapan astro
notlar şöyle diyorlardı. «Ayın yüze
yi adeta kül gibiydi. Hem de gri
renkli. Yürürken ayaklanınız yan
gın yerindeki kül tabakasına batar
gibi batıyordu. Bundan dolayı film
ve fotoğraf objektiflerimiz derhal ör
tülüyor» onlan sık sık silmek zorun
da kalıyorduk. Hattâ topladığımız
nümuneler bile saatlerce ateşte kal
mış gibi geliyor insana. Bu haliyle
ay sıcakken soğumuş bîr gök cismini
andmyordu.»
Evet, doğrudur. Astronotların bu
İlmî tesbiti gayet yerinde bir tesbittir. Bu ilmî gerçeği 'Peygamber Efendimiz (S.A.S.) 14 asır önce şöy
le bir hadis-i şerifle ifade emiştir:
«Ay ve Şems yanmış bir güneştir.
Ay ise söndürüldü.»
İşte insanoğlunun 20. asırda an
cak tesbit edebildiği gerçeğin asır
larca önce İslâm Peygamberi tarafın
dan ifadesi budur. Sağ ideolojinin
her tesbiti ve her kanunu daima İl
mî bir gerçeği anlatır. Ama bunu
görebilmek için yüksek bir ilmî se
viyeye ulaşmak lâzımdır. Avrupa iskolastik Ortaçağ zihniyeti içinde can
çekişirken İslâm âlemi ve bilhassa
Türkler son derece medenî hayat ya
şıyorlardı. Ama ne zaman ideolojimiz
den kopmalar görüldü, taviz üstüne
taviz vermeye başladık bütün cihet
lerimizle birlikte ilmî cephemiz de
çöktü. Ve bu çöküş batı taklitçiliği
ne paralel olarak hâlâ devam edi
yor.
Ancak tarihin objektif bir tahlili
bize insanlığın sağ ideolojiye adım
adım yaklaştığını ve her ilmî gedil
menin sağ ideolojinin bir prensibi
ni teyid ettiğini gösteriyor. Bu hadi
se insan iradesinin dışında olup ibjektiftir. Bunun en iyi misallerin
den biri şüphesiz astronotlann ay
tesbitleriyle hadis-i şerifin aynı olu
şudur.
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Almanya’daki İşçilerimizin
Hayati Problemleri -1! (Geçen Sayıdan Devam)

Türkiye’den Almanya’ya gön
derilen veya çeşitli yollardan te
mın edilen Öğretmenlerin çoğu
Almanya’da sapkın fikirlerin
propagandisti olmuşlardır. Komünızan fikirlere kapılan ve sol
çevrelerden destek gören bu öğ
retmenler, Türk çocuklarını na
sıl eğitirler?
Görülüyor ki Avrupa’daki işçi
lerimizin çocukları için okul der
di küçümsenecek bir mesele de
ğildir Hükümetimizin Almanya*
ya çok iyi vetismiş. millî değer
lere bağlı ve sapık fikirlerle mü
cadele edebilecek kudrette öğ
retmenler göndermesi gerekmek
tedır.
İSÇİLERİMİZİN DİN ADAMI
İHTİYACI
KARŞILANMALIDIR
Hristiyan propagandistlerinin
tuzağına terkedilmiş işçilerimiz
yeteri kadar din eğitimi görmüş
değillerdir. Onun içindir ki dinî
günlerimizde, doğum, ölüm, ev
lenme gibi hadiselerde din ada
mına ihtiyaç duymaktadırlar..
Bu ihtiyacı Türk Kültür ve Yar
dımlaşma Derneği bir bildirisin
de şövle açıklar:
«Dinî günlerimizin anılması,
cenazelerimizin kaldırılması, aramızda millî ahlâkın temel kai
delerini ve millî birliğimizi bütünleyecek kimselerin bulunma
ması. bizi daha çok aşağılık duy
gusuna itmektedir.. Onun için
kendimizi başıboş, yalnız hisset
mekteyiz.»
Dedelerimiz gittikleri yerlere
kendi kültür damgalarını vur
maktaydılar. Onların yerleştiği
hattâ konakladığı her küffar di
varı camie, ezan sesine ve Kur’
an sesine kavuşurdu. Bövle şe
refli bir milletin torunları bugün
cenazelerini kaldıracak ehlivetten ve ehliyetli bir din adamın
dan yoksundurlar.
Hükümetimiz isçi kardeşleri
mizi kilise telkinatmdan kurta
racak tedbirleri almalı. Avrupa’
va imanımızı, ahlâkımızı ve mil
lî birliğimizi vasatacak din adam
lan göndermelidir.
Akla gelmedik zorluklara gö
ğüs gererek yabancı ülkelerde
hayatlarını çürüten isçilerimiz
adeta komünistlerin kucağına itilmiştir. Alman komünistleri,
Türk komünistler, Macar komü
nistleri ve misyonerler işçilerimi
zin iman yapüanm bozmak için
elele çalışmaktadırlar. Haçlı sü
rüleri Ue Anadolu’da dalgalanan
sancakları düsüremeven düş
manlarımız aynı isi kendi kar
deşlerimize yaptırmak istemek
tedirler Bunun için birçok der
nek kurmuşlar birçok gazete ve
hitap neşretmışlerdir.
Her vıl vaz avlarında Alman
komünistleri tarafından Türk is
çilen için bedava sevahatler ter
tip edilir. Bu sevahatlara katı
lan işçiler fikren iğfal edilir. Kı
sın kiliselerin propagandası son
haddine varır Bereket versin
bu kadar propaganda semeresi
ni vermez.
Alman radyosu komünist isçi

ve işçi temsilcilerine açık tutul
makta onların her istediklerini
propaganda etmekte ve takat
antikomünist işçilerin istekleri
ne kapalı tutulmaktadır.
Merkezi Budapeşte’de olan
bir komünist radyosu hergün
Türk işçileri için bol bol yayın
yapmakta, onları Macaristan’a
davet etmektedir. Almanya’da
bulunan komünist Türk öğren
cileri işçiler arasında çok sinsi
çalışmakta, işçileri zaman za
man gösteri yürüyüşüne sürük
lemektedirler.
Bu kadar azılı düşmanlar kar
şısmda kalan işçilerimizin millî
kültüre ve millî ahlâka bağlılık
larınm devamı için Türk hükü
metleri hemen hiçbir tedbir al
mamışlardır. Üstelik Türkiye’
den Almanya’ya yıkıcı fikirleri
işçilerimiz arasında propaganda
eden fertler, zümreler ve tesek
küllere karşı devlet tarafından
hiçbir tedbir düşünülmemiştir.
Meselâ Aşık Nesimi ve onun
gibi olan niceleri Berlin’de üni
versitelerde ve toplantı salonla
rında konserler vermişler, kon
feranslar, toplantılar yapmışlar

önüne geçilmemiştir.
«Türk
gençliği kültür kulubü» denen
fesat yuvasının faaliyetini ken
di nabeı bülteninden öğrenelim
«Türk emekçisinin kendini sö
müren hakim sınıfa karşı ver
mek zorunda kaldığı mücadele
yi en doğru ve en bilinçli bir şe
kilde yürütebilmesinin, ancak
köklü bir eğitimden geçmesiyle
mümkün olacağına inanan Türk
Gençliği kültür kulübü bövle
bir eğitim programı hazırlamış
ve 11 Ocak 1968 Cumartesi gü
nünden itibaren her hafta saat
19.00 da verilmek üzere aşağı
daki gün ve konularda konfe
ranslar düzenlemiştir. Bütün iş
çr kardeşlerimizin ve kulüp üye
lerimizin eğitim çalışmalarına
gereken ügiyi göstermelerini ve
arkadaşlarının da bu çalışmala
ra katılmalarını teşvik etmeleri
ni dileriz.»
Adı gecen komünist eğitim
programında.
İşçilerimizin bir kısmı bu tip
konferanslarda bos vakitlerini
doldurmaktadırlar.
KOMÜNİST SENDİKA VE
DERNEKLER İSÇİLERİMİZE
ZULMETMEKTEDİRLER
1 — îleri Organizatör - Türk
Danış - Bu teşekküle asın solcu
lar hakimdir. İşçilerimizle ençok uğrasan fesat
vuvalann-

— Almanya’da yahudiler, Yunanlılar ve Ruslar’la elele vatan satan ko
münistler, ellerinde komünist şeflerin afişleriyle yürüyüş yaparken.

dır. Bütün bu toplantılarda elbetteki, komünizmin propagan
dası yapılmıştır. Bu kadar ke
sif propaganda altında insanın
değişmeyeceği düşünülemez.
isçilerimizin saatlerce çalışıp
yorulduktan sonra nerelerde din
leneceklerini kimleri dinleyecek
lerini, ne vapacaklannı hesapla
mış değiliz. «— Adam Türkİve’
den uzaklaşsınlar da ne yapar
larsa yapsınlar» demişiz. Fakat
fesat şebekeleri kurulmuş, onlar
adam sende dememişler, isçileri
mizi madden ve manen soyma
ya başlamışlardır.
Meselâ Türk Kültür ve Yar
dımlaşma Derneğinin bildirilerin
den anlıvoruz ki. Berlin’de sade
ce Kreuzberg civannda 10-15 ta
ne lokal açılmıştır. Bu lokaller
mevhane vazifesini görmekte
dirler. Bunlann çoğunun arka
kısmında kumar oynatılmakta
dır Zaman zaman tabanca nam
lulan konuşmakta ve birkaç iş
çimiz bosu bosuna heba olmak
tadır.
Sorulabilir. Peki işçilerimiz
niçin eğitllmivor? Almanva’daki
isçilerimizi millî ideallere göre
eğitmek şövle dursun onlara ya
pılan komünist telkinatının bile
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dandır. Mesut Yıldırım denen
aşın solcu bu teşekkülün baş
kanlığını yapmıştır.
2— Alman Sendikalar Birli
ği: Başkanlığını Necati Gürbaca
adlı asın bir solcunun yaptığı
bu sendika da işçilerimizi milli
kültürden soğutmak ve komü
nizme yaklaştırmak için durma
dan çalışmaktadır. Bir ara Al
manya’ya giderek bu teşekkü
lün çalışmalarını gören Ecevit
memnunluğunu şöyle ifade eder:_
«özellikle Alman Sendikalar
Birliği isçilerimiz için, kendileri
ne haklannı ve hak arama yolla
rını bütün avnntılariyle öğre
ten Türkçe bir dergi yayınla
maktadır.» (6)
3— Proleter devrimcileri.
4— Türk toplumcular ocağı.
5— İşçi kövlü Berlin bürosu.
6— Türk gençliği kültür ku
lübü.
f — Almanya Türk Toplumcu
lar Derneği.
Yukanda adlannı zikrettiği
miz dernekler ve adlarını zikredemediğimiz daha birçok der
nek isçilerimizin birer komünist
olarak Türkive’ve dönmelerini
arzulamakta ve bunun için çalış

maktadırlar.
Bu teşekküller:
1— Türkiye’de Kurtuluş ga
üetesı.
2— Şafak.
3— İşçi-kövlü bülteni ve da
ha başka yavm organları vasıt.
sı ile tesirlerini artırmaktadıı
lar Bunlara karşı müessir bı
millivetçi yavın organı voktur
Olanları yakından görüp mil
letinin ızdırabmı çeken Türt
Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Mehmet Demirci söyle
demektedir. «Keşke milletim asırlarca aç kalsavdı.
tekniğin
hiçbir neticesine ulasmasavdı
ve fakat Müslüman Türk’lüğün
değerleri bu derece rencide ot
masavdı.»
NETİCE
Yarım milvon kardeşimiz, mı
lî zenginliğimizin vahudiler
rum lar ve Ermeniler tarafından
sovulması neticesinde vurtlartn1
terketmek mecburivetinde kal
mıslardır.
Almanya’da ve diğer ülküler
deki işçilerimizin sosyal ve ikti
sadi birçok meseleleri vardır. İş
verenlerin gayri adil davranışlan, konsoloslukların zorluk çıkaı
malan, fesat şebekelerinin sinsi
propagandalan işçilerimizi hu
zursuz etmektedir.
Almanya’da çalışan işçilerimii'
bu milletin en temiz evlatlandır. Dertleriyle ilgilenmek hak
sızlıkları önlemek onlann huzuı
lannı temine çalışmak başta hü
kümetimizin sonra millî teşek
küllerin vazifesidir.
Yabancı ülkelerdeki işçileri
mizin fikren ve ahlâken deiene
re olmamalarım sağlamak Türk
Devletinin devamı bakımından
son derece önemlidir.
İşçilerimiz ilelebet
yabanın
kapılarında kalacak değillerdir.
Onların toptan Türkive’ve gel
meleri halinde doğacak olan
muhtemel problemleri şimdiden
hesabederek hazırlıklı olmak ge
rekmektedir. Köylerin boşalma
sı, ailenin rencide olması, İkti
sadî yönden dengesizlik, kültü
rel problemler teker teker düsü
nülmelidir.
Yabancı kapılannda çalışma
mecburivetinde kalan işçilerimiz
de; çok şerefli bir milletin evlâ
dı, yegâne din olan Islâmm mün
tesibi, Anadolunun gerçek sahi
bi olduklannı unutmasınlar. Fe
sat şebekelerinin gayelerini iyi
ce anlasınlar. Mületimize ve mil
lî değerlerimize olan imanları
sarsılmasın.
Fesat şebekelerinin arzuları
kursaklannda kalacak. Türkive’
yi madden ve manen sovantan
milletimiz eritecek ve ancak
o zaman: milletçe çektiğimiz çi
le sona erecektir.
(1) Necati Ahibaba Dış Ülkele
re tşci Gönderme Safha ve So*
runlan Shf: 4.
(21 Sadi Pehlivanoğlu Dış lake
lerdeki tscilerimizin Sosyal ve
Kültürel Meseleleri.
(31 Sadi Pehlîvanoğu. Ois Ükeİerdeki İsçilerimizin Sosval ve
KitHiirel Meseleleri. Shf 6.
(4» Avnı eser Shf. 5
(5> ^vnı Eser Shf. 4.
(6) Bülent Ecevit. Dıs Ülkeler
deki İşçilerimizin Sorunlan. S:
26.
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SALI ■
İsmi Fatih Olsun
İ.Ü. İşletme Fakültesi pro
f öşürlerinden Kemal Tosun
İstanbul Üniversitesinin adı
nın «Fatih Üniversitesi» ola»
rak değiştirilmesi için sena
toya teklifde bulunacağını
açıklamıştır.

Hind-Rus Paktı
Sancak Düşmanlarına İthaf Olunur
Samandıra’da 23. tümeni ziyaret eden Cevdet Sunay üç
alaya Sancak vermiştir. Sunay sancakları teslim ederken:
«Çok zengin tarihimiz boyunca silahlı kuvvetlerimiz, sancak
lannı canlarından az& bilip, onu daima baş'lan üzerinde tu
tarak gerektiğinde kanlannı dökmekden çekinmemişlerdir
Birliğimizin bütün mensuplarının aynı cengaver ruhla bu kut
sal millet emanetini ebediyete kadar şeref senbolü olarak ta
şıyacaklarından eminim. Bu inanç ve güvenle büyük milleti
miz adına Sancağımızı teslim ediyorum.» demiştir. Resimde
Sunay alaya Sancağı teslim ederken görülüyor.

Şili Masalı
Şili’de Ailende başkanlığın
daki kabineden 4 bakan isti
fa etmiştir. Kabinede en ılım
lı olarak tanınan solcuların
bu istifası marksist geçinen
Allende’yi ihtilalci komünist
ler karşısında çok güç durum
da bırakmıştır. Batıl ideoloji
lerin çeşidi ne olursa olsun
yıkılmaya mahkumdur. Bu id
diayı ispat için bundan gü
zel misal olabilir mi?. Ailen
de iktidara geçtiğinde Türki
ye’de bunu manşete çekerek
bayram yapan aklı eksiklere
ithaf olunur.

Militan Yahudiler

79 Üye Atıldı
Pakistan hükümeti, millet
meclisindeki Avami Partisi
ne mensup milletvekillerin
den 79’nun bu sıfatını kal
dırmıştır. Öteki 88 kişinin
üyeliği bağımsız olarak de
vam edecektir.

Neyleydim
Türkiye Esnaf ve Sanat>
kârlar
Konfederasyonumun
Türkiye’nin Ortak
Pazar’a
girişi dolayısıyla hazırladığı
raporda «Ortak Pazarı yeni
bir haçlı ordusu olarak gör
mek isteyen aşırı muhafaza
kârlar, sorunu mecrasından
uzaklaştırıyorlar.
Tercüme
sûretiyle Avrupa’dan aldığı
mız kanunların Türkiye’de
uygulanması nasıl hiç kim
seyi hiristiyan edemedi ise
kamu ilişkilerini düzenleyen
Roma anlaşması da hiçbir
Müslüman Türkü hiristiyanlaştıramaz.»
denilmektedir.
Demek böyle düşünebilenler,
de varmış...

Amerika’da militan yahudilerin kurdukları aavunma
teşkilatının lideri Haham Me
ir Kahane 20 kadar tarafları
ile birlikte Senatör Edward
Kennedy’in bürosunu başmış
ve burada bir süre gösteri
yapmışlardır. Haham Kahane
Kennedy’den Sovyetler Birli
ğindeki yahudi düşmanlığına
karşı kampanya açılmasını is Buhranın Sebebi
temişlerdir. Kapitalist
bir
ülkenin vatandaşı olmak yaBakırköy Akü Hastanesi
hudinin komünist ülkelerdeki başhekimi ve sinir hastalık
ırkdaşlarmı
unutturmuyor. ları mütehassısı Dr. Faruk
Ya biz?
Bayülkem açık saçık filimlerin halkın ruh
sağlığını
bozduğunu açıklayarak «Açık saçık filimler henüz ge
lişme çağında bulunan genç
Neden Farklı Muamele
lerde okulu terk etme, ba
baya karşı gelme, büyük
Selçuk’un Bülbüldağın’daki Meryemana Evi'ne mini e*
cinsi ve ruhi bunalımlar
tekli ve hırpani kHıklı turistlerin girmesi Rahip Filibat tara*
meydana getirmektedir.» de
fin dan yasaklanmıştır.
miştir. Sıkı Yönetim Komu
«Turistin hatırı kırılmaz» diyerek camilere her
tanlıklarının seks
filmleri
türlü kıyafetle girmeyi serbest bırakan ve buna karşı çıkan
hakkında aldıkları
miisbet
Müslümanları gericilikle suçlayarak haklarında koğuştur m*
karar bu bakımdan takdirle
yapan ilgililer bakalım buna birşey diyecek- ler mi?
karşılanmıştır.
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Hindistan ile Rusya geçen
hafta içersinde bir dostluk
andlaşması imzalamışlardır.
Yapılan anlaşmaya göre ta
raflardan biri saldırı tehdi
diyle veya saldırıyla karşı
laştıkları takdirde derhal is
tişarede bulunacaklar ve bu
tehdidi ortadan kaldıracak
lardır. Yahudi Amerikan po
litikacılarının Pakistan'ı Çine
itmesi karşısında, Hindistanda Rusya’ya dayanmak mec
buriyetini duymuştur. Bu za
mana kadar Hindistan’ın ta
kip ettiği «Hiçbir bloka da
hil olmama» siyaseti, bayan
Gandi’nin «Siyasetimizde hiç
bir değişiklik
olmamıştır»
demesine rağmen bu suretle
yeni bir safhaya girmiştir.

Komisyon Dağıldı
Eğitim reformunun strate
jisini tesbit etmek üzere
ODTÜ’nin TİP’li öğretim üyelerinden Nejat
Erder’in
başkanlığında kurulmuş olan
«Eğitim Reformu Komisyo
numun vazifesine son
ve
rilmiştir. Talebeleri ekono
mik bir hayvan olarak telak
ki eden bu komisyonun vazi
fesine son verilmesi uzun
zamandır vatanseverler tara
fından arzu edilmekte idi.

\ AĞUSTOS
ÇARŞAMBA
İmam-Hatip Okulu
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel Senato’da İmam Ha
tip Okullarının kapatılmasıy
la ilgili olarak yaptığı konuş
mada din derslerinin yaş ve
fikir bakımından ağır geldi
ğini, bu sebeble de İmam
Hatip okullarının orta kısım
larının kaldırılması gerekti
ğini söyleyerek, «Gayemiz İmam-Hatip Okul lannı kapat
mak değil, onlan daha ya
rarlı hale getirmektir» de
miştir. Bu konuda yazılı bir
beyanat veren Balıkesir Mil
letvekili Mevlüt Yılmaz ise
beyanatında: «Dünyanın han
gi demookratik memleketin
de dini baltalayacı ve dini
tedrisatı sabote edici böyle
bir karar alınır? Sayın millî
Eğitim Bakam bu karan alirken Türkiye’de halen icra*
i faaliyette bulunan ve dinî
tedrisat yapan, nıhban ve
papaz yetiştirip şuraya, bu
raya ihraç eden azınlık okullannm orta kısımlannı da
kanatmayı hiç düşündü mü?
Niçin ve
neden nüfusun
%99,5’u Müslüman olan bîr
milletin dînî müesseseler» ile bu kadar uğraşılır. Bunu
anlamak hakikaten zordur.
Milletçe bu karara çıkaca
ğız.» demektedir Şina si Orel’in tmam Hatip Okulları
hakkındakî sÖ7îi Meclîste ten
kiye yol açmıştır Milletimi?
ise olanları merakla takip
etmektedir.

:îâî’-v.\

Almanya’daki Komünistler
Almanya'da yürüttükleri komünızan faaliyetler dolayı
sıyla Türk - Danış ve Toplumcular Derneği başta olmak üze
re bazı komünist teşekküller hakkında Ankara Savcılığı geniş
bir soruşturma açmıştır. Evvelki hafta içinde basılan «Alman
ya Özel Sayımızda» komünizan faaliyetleri açıkça ortaya ko
nulan bu kuruluşların idarecilerinin Türk vatandaşlığından
atılmalan temennimizdir Yukarıdaki resimde Almanya hak
kında bastırdığımız «Almanya özel sayısı»nm kapağını görü
yorsunuz Özel sayımızdan sonra Savcılıkça açılan dava- Al
manya’daki işçilerimizi sevindirmiştir.
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'■ BİR OLAY
BİR YORU/V\

CUMA
Diplomat ııratrov

TRT tförnetım kurulu, üye
si ve TRT Dış Haberler Mü
dürü Emil Galip Sandalcı
ile Dış Haberlerde görevli
Esin Talu Çeiikkan ve mü*
tercim Şahabettin Kalgay ve
Şemik Şerbet örfi idare ta
rafından göz altına adınmıştır. Öte yandan Ös t Komu
tanlığınca aranan şehir eşki*
yalarından D Genç üyesi Na
mık Kemal Bova saklanmak-

Hindistan'da^ yayınlanmak
ta olan Current isimli bir
haftalık gazetede Türkiye’de
ki anarşist hareketleri düzen
leyen ferdin Rus casusluk
teşkilâtımn en ileri gelenle
rinden Vladimir Chatrov isimli bir diplomat
olduğu
söylenmektedir.
Amerikalı
dört havacının
kaçırılması
hadisesini yöneten Chatrov,
hadiseyi müteakip Seylan'a
tayin
edilmiştir. Chatrov
Seylan'a Che Guevera taraf
tarlarının ihtilâlinden pekaz
bir süre önce tayin edilmiş
tir. Suriye ve Ürdün’deki ge
rilla kamplarına öğrencileri
göndererek, gerilla metodlarını onlara öğreten Chatrov"'
uır en iyi yardımcısı halen
Ankara’da sefaretin şoförü
olan Nikoiai Efimovitc’dir
(Solcular arasında Nikki di
ye tamnır.) Bu haber komü
NAMIK BOY£
nistlerin ne derece satılmış
olduklarını bir kere daha is
da olduğu Türkiye Milli pat etmeğe kâfidir.
Gençlik Teşkilâtında polis
tarafından yapılan ani bir
baskın neticesi ele geçirik
ODTÜ’de Tedbir
miştir. Ayrıca îstanbul Üni*
versitesi Senatosu Prof. Na
Orta Doğu Teknik Üniver
zım Terzioğlu başkanlığında
toplanarak, Malkara köylerin sitesi Öğrenci Disiplin Yönet
de ülkeyi ve orduyu hölmek meliği yeniden hazırlanarak
gayesini güden, işçi ve köy yürürlüğe girmiştir. Bu yö
lüleri şiddet kullanarak işçi netmeliğe göre Üniversite iköylü iktidarını kurmaya çinde veya dışında mütevelli
teşvik eden gazeteleri sat heyetine veya üniversite .öğ
tıkları gerekçesiyle Dr, Bü retim üyelerine karşı saygı
lent Taner ve Dr Yücel Say- sız ve küçük düşürücü, davra
silâh,
man isimli iki asistanı Üni nışlarda bulunanlar,
patlayıcı, yarıcı, yaralayıcı
versiteden atmıştır.
veya zedeleyici araç* gereç
bulunduranlar, taşıyanlar ve
ya kullananlar, üniversite bi
Şeker-İş
na, laboratuar veya tesisleri
Şeker-lş Sendikasının ge ni kısmen veya tamamen işnel kongresi geçen hafta ya gâl edenler, üniversitenin
pılmıştır. Yapılan kongrede, mallarım tahrip edenler, iş
kongre başkanlığına verilen çi, memur veya öğretim üye
bir önergede; tüzüğün üçün lerini idareye veya idarecile
cü maddesindeki «devrimci re karşı kışkırtanlar çıkart
lik» deyiminin metinden çı ma cezasıyla cezalandınîabile
karılması istenmiştir. Deği çektir.
şiklik çok müsbet karşılan
dığından hiçbir üye önerge
üzerinde söz almamış, derhal
oylamaya geçilerek, önerge
oy birliği ile kabul edilmiş,
Güney Sudan’daki komü
tir. Şekerj ş ’in bütün üyele
nist
gerilla teşkilâtlarına
rini bu vatansever kararları
yardım etmekle suçlandırılan
dolayısıyla tebrik ederiz.
Rolf .Steiner yapılan duruş
masında, Sudan
darbesini
CIA’nin (yani Amerika’nın)
sövlemistir. Stei
Askerî Terliler istediğini
ner yazıîı ifadesinde «Bris4273 sayılı kanun uyarın t ol adındaki CIA ajanının
ca çıkarılan subay sicil yö tsvancı liderlerden
Albay
netmeliğine 5 geçici madde Josenh Logo’yu Ümmet Par
eklenerek Resmî
Gazetede tisini yenîdAn İktidara ge-tfryayınlanmıştır. Kabul edilen m*!* için, bıı parti ile işbir
yeni geçici maddelere göre liğine teşvik ettitfmî» belirt
30 Ağustos 1971 tarihinde miştir. Mecmuamızda geçen
bir üst rütbeye yükselecek sayılarımızda çıkan yazı ve
bir yıl daha hizmete' devam yorumlarımızı % 100 teyid eedecek ve emekliye sevkedi- den bu actVamalar beynel
lecek general ve amirallerin milel yahudî1i£în dünva po
tesbitini sağlamak maksadıy litikasında ovnadı^ı haînane
la Yüksek Askerî Şûraca de oyunu bir sefer daha bîitün
ğerlendirme notu verilmesi acıVhgıyla ortaya koymuş o( kararlaştırılmıştır»
luyor.

Yine Sabotaj
Nusaybin Gümrük Depola
rında dinamit lokumlarının
patlaması neticesinde çıkan
yangın beş milyon lira civa
rında zarara yol açmıştır. De
podaki patlama ile ilgili ola
rak sabotaj ihtimali üzerinde
durulmaktadır.

Ttıhtkiamml&ı
Ankara Sıkıyönetim 1 No.
lu Mahkemesince Gazi Eğitim
Enstitüsü Öğrenci Derneği
Başkanı İbrahim Sevimli, Cevat Kara (Öğrenci Derneği
kurul üyesi), Mustafa Turan
(Öğrenci Derneği kurul üye
si), A. Nergis (Dev-Genç üye
si), İbrahim Hızlıer (Dev *
Genç üyesi), Vahdet Kadıoğlu ve Halil Yapağılı isimli öğ
renciler T.C.K.’nun 141. mad
desine aykırı hareketten do
layı beş yıldan onbeş yıla ka
dar hapis talebi ile yargılan
mak üzere tutuklanmışlardır.
Ayrıca SBF öğrencilerinden
Çelik Cesuroğlu ve Adana
Erkek Sanat Enstitüsü öğret
menlerinden Ömer Hasbora
Sıkıyönetim mahkemelerince
tutuklanmıştır.

Zulümtier, in çti
Doğu Alman vatandaşları
nın batıya kaçmalarını önle
mek maksadıyla kurulan Ber
lin Duvarı 10. yılını tamam
lamıştır. Beton duvarlar ve
tel örgülerle meydana getiri
len utnaç duvarı dahi doğu
dan batıya ilticaları önleyememektedir. Son 10 yıl için
de 4 milyon kadar Doğu Al
man vatandaşı batıya iltica
yı başarmıştır. Bu arada çok
kişi kaçarken öldürülmüş ve
ya yakalanmıştır. Son ola
rak Peter Döbler isimli bir

Sudan m RBP
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PETER DÖBLER
9
doktor
Doğu Almanya’nın
Rostok limanından denize gi
rerek 24 saat yüzdükten son
ra Baltıkta yol alan bir kot
ranın yardımıyla son derece
bitkin bir vaziyette kurtarı
larak batıya kaçmayı başar
mıştır.

Almanya Hakkında
Türkiye'de millî ordunun sillesini yiyen Komünistler fa
aliyetlerini artık, Almanya’daki işçi: kardeşlerimiz üzerinde
sürdürüyorlar. Hem de öyle «demokratik sosyalizm», «tam
bağımsız Türkiye» diyerek değil... Açıktan açığa... orak-çe
kiçli kızıl paçavraları miting meydanlarında dolaştırarak,
Yunan, Bulgar köpekleriyle omuz omuza yürüyerek, asil mil
letimizin şerefini beş paralık ederek, haince ve namussuz
ca vatan satma yarışı yapıyorlar.
Vatandan uzakta, Alman’ın tozlu kömür ocaklarında na
faka davasını sürdüren sahipsiz işçimiz şimdi komünist sim*
sarların eline düşmüştür. Bu yetmiyormuş gibi yahudi ajans
larının ve hristiyan misyonerlerinin bütün çalışmaları Türk
işçisi üzerine teksif edilmiştir. Çilekeş Anadolu’nun temiz
evlâtları şimdi namus ve haysiyetlerini, Türklük ve Müslü
manlıklarını korumak savaşında ana vatandan uzanacak şef
kat ellerini bekliyorlar.
Hristiyan kültürlerinin
propagandasına terk edilmiş
Türk çocukları, millî ve dinî kültürden mahrum durumda
dır. işçimizin müslümanca ibadeti tam olarak temin edile*
memiştir. Büyük bir mesken sıkıntısı mevcuttur. Millî bir
liğimizi temin eden gün ve bayramlarımızı yaşamak müm
kün olamamaktadır. Bütün bunlara 6 milyon Alman kadını
nın evli olmadan tek başına yaşadığı Almanya’nın ahlâksız
yaşayışı eklendiğinde Müslüman - Türk’ün hangi tehlikeler
le karşı karşıya olduğu korkunç bir manzara olarak karşı
mıza çıkacaktır.
Bugün Almanya’da Rusya ve diğer komünist ülkelerden
büyük maddî yardım gören Türk (!) komünist sendika ve
dernekler mevcuttur. Bunların başında ileri Organizatör —
Türk Danış —,, Alman Sendikalar Birliği, Proleter Devrimci
leri, Türk Toplumcular Ocağı, İşçi-Köylü Berlin Bürosu,
Türk Gençliği Kültür Kulübü, Almanya Türk Toplumcular
Derneği gelmektedir.
Ayrıca Varşova, Budapeşte, Belgrat radyolarından Titekr
çe yayınlar yapılarak Almanya’daki Türkler arasında komü
nizmin yayılmasına çalışılmaktadır.
Bu komünist sendika ve dernekler; miting, yürüyüş ve
bildirilerinde açıkça devletimize çatmaktan çekinmemekte
dirler. Almanya’daki komünistlerin ellerindeki en önemli teş
kilât olan TÜRK DANIŞ’m aslen Bulgaristan’lı olan başka
nı Mesut Yıldırım, eline geçirdiği Köln radyosundan o sırat
larda Almanya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay için; «Sahte düzenin sahte temsilcileri» diyebilmektedir
Erim hükümeti için; «Bir avuç kanlı soyguncuya huzur
ve refah, milyonlarca halkımıza îandarma dipçiği ve polis
kurşunu! İşte faşist Erim iktidarının gerçek yüzül» derler
ken Mîllî ordumuzun mümtaz komutanlarına; «Halkın emeği
ile oynayan, faşist Sunay - Tağmaç • Erim iktidarının ta ken
disidir... Faşist askerî diktatörlük bütün emekçilerin ve or
ta halli yurttaşların en zalim düşmanıdır.» gibi en adi itham
larla saldırıyorlardı. Yine bu Moskof beslemeleri, kandırabildikleri zavallı işçilerimize meselâ her pazar günü saat
16.00 da Kaminraum’da yapılan seminerlerde, «Sosyalizmden
komünizme geçişin şartlan» gibi bilgiler (!) veriyorlardı.
Bugün memnuniyetle öğreniyoruz ki, Ankara savcılığı
Federal Almanya’da kurulmuş bulunan Türk Danış ve Top
lumcular Derneği dahil öteki komünist teşkilâtların yönetici
Leri hakkında geniş bir soruşturma açmıştır. Bu soruşturma
nın mecmuamızın «Almanya özel sayısı»nı neşrettiği günle
re rastlaması da ayrıca sevindiricidir. Savcılık, «Aşın Sol»
çalışmaların sistemli olarak yürütüldüğünü, özellikle bu ül
kelerdeki Türk öğrencilerinin bu çalışmalara katıldığını tes
pit etmiştir. Almanya’daki komünist öğrenci hareketlerinin
yöneticiliğini Türk vatandaşlığından çıkartılan, fakat Danış
tay’m -ne hikmettir bilinmez- verdiği karar ile tekrar vatan
daşlığa dönen Hakkı Keskin yapmaktadır.
Şimdi Türk hükümetine büyük vazifeler düşmektedir.
Millî davanın Almanya’daki savunucularından Türk Kültür
ve Yardımlaşma Derneğinin de bilgilerinden istifade ile,
Almanya’daki Türk işçileri üzerinde yapılan komünizan pro
pagandaya mani olunulmalıdır. Bu faaliyetleri yürütenler
Almanya’dan getirtilerek gerekli cezalara çarptırılmak, Al
manya’daki komünist öğretmenlerin faaliyetlerine son veril*
melidir.
Eğer geçmiş kötü günleri tekrar yaşamak istemiyorsak..
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H ıs> Meselesi CHP’yi
Yeniden Karıştırdı
Ulus Gazetesindeki fırtına,
Vedat Dalokay’a satılması ve
isminin Barış olmasıyla sükû
na ermemiştir. Bilâkis, henüz
satılmadan önce başlayan CHP
içindeki kargaşalığın daha da
artmasına sebep olmuştur. Ulus'un satılması işi Ecevitçiler
le Satırcılar arasında başından
beri zaten bir çekişme konusu
idi. Hatırlanacağı üzere, Ke
mal Satır gazetenin satılması
na karşı çıkmış, İnönü ise mey
dana gelen açıkların nasıl ka
patılacağını sorarak «istersen
sen öde» diye son sözünü soy
lemişti. Bu Ecevitçilerin İnö
nü’yü ikna ettiklerinin bir işa
retiydi. Ecevit takımı, herhal
de Ulus’un politikasının tam
kendi istedikleri tarzda olmadı
ğını düşünerek muvazaalı bir
satışı kararlaştırmışlar ve gaze
teyj tamamen ele geçirmek is
temişlerdi.
Nitekim öyle de
yapıldı. Ve daha çok Ecevitçi
olarak tanınan Vedat Dalokay
gazeteyi ele geçirdi Şimdi ga
zeteye Sosyal Demokrat veya

Demokratik Sosyalist bir görü
şün hakim olması, bu sebepler
le izah edilmektedir Ulus me
selesi bir müddet daha CHP yi
karıştıracak ve muhtemel bir
bölünmeyi hızlandıracak gibi
dir. tik tepkiler başlamıştır bi
le.
11 Ağustos 1971 tarihinde
Millet Meclisi Basın Bürosun
da bir basın toplantısı yapan
CHP Ankara Milletvekillerin
den tbrahim Sıtkı Hatipoğlu,
gazeteden sorumlu kişilere 23
soru tevcih etmiştir Sorular,
parti merkez idarecilerini ve
gazete idarecilerini kâfi derece
de itham altında bırakmakta
dır Aşağıdaki sorulara nasıl
oevap verileceği ve CHP içeri
sinde ne gibi gelişmeler olaca
Şı merakla beklenmektedir.
1— Gazete 750 bin liraya
haricen öğrendiğimize göre sa
tılmıstır Bu gerçek değeri mi
dir? Daha fazla nara teklif e
denler olmuş mudur?
2— Neden Vedat

Dalokay

----- Bay « Ortamcılar »----Herhalde «Cumhuriyet»
te İhanet Etti
Cumhuriyet Gazetesinde, geçen hafta yayınlanan açıklaoıa yazısından sonra, epeyce değişiklikler oldu. Gazetenin ha
berleri daha ilk bakışta bu değişikliği ortaya koymaktadır
Marksist yorumlardan kurtulan haberler ve fıkralar az çok
gerçeğe uymaya başlamıştır. Meselâ: 11 Ağustos 1971 ta
rihli gazetede Ergun B alâ’nın yaptığı Orta-Doğu hakkındâki
bir yorum şöyle demekteydi ki yıllarca milliyetçilerin belirt
nek istediği gerçeğe yakınlaşmanın bir ifadesidir «Kaldı ki,
İsrail bir arap saldırısına uğrasa bile Tel Aviv’e Birleşik Ame
rika ile birlikte ilk yardım edecek olan ülke Sovyetler Birli
tidir. Çünkü İsrail Moskova’nın Orta Doğu’daki varlık sebebi
iir. Sovyetler Birliği İsrail tehlikesine karşı Arap dünyasını
toruma gerekçesiyle Orta-Doğu’ya yerleşmiştir ve İsrail yo
dolursa, Rusya’nın bölgede kalması nedeni de ortadan kalkar.
3u bakımdan İsrail’in ortadan kalkmasını Birleşik Amerika
tadar Sovyet Rusya da istemez... Yani İsrail’in güvenliği bir
ıoktada zaten otomatikman iki devin de garantisi altındadır »
Bir de şu iki devin İsrail’i bu kadar korumasının sebe
oini söyleseler, hakikata daha çok yaklaşmış olacaklar ya
neyse...
Yalnız bu demek değildir ki Cumhuriyet, tamamen mi;
liyetçi oldu Hayır bu söylenemez. Hâlâ Cumhuriyet’in satırla
rında midenizi bulandıran şu malum kokuşmuş din düşmanlı
3ı bitinceye kadar. Milliyetçi vasfını kazanması mümkün de
*ildir Herhalde bunun için pek çok zamanın geçmesi gerekp
sektir.
Diğer taraftan, Cumhuriyetten istifa eden N. Nadi, Devrim '
\n t gibi bugün kapatılmış komünist gazete ve dergilerin tu
tuklanmamış yazarlarının toplandığı Ortam’a geçmiştir Hem
le Mümtaz Sosyal’dan sonra tutuklanan Muammer Aksoy’un
verine baş yazı yazmaya Ve Ortam «Cumhuriyetin Sonu» bas
ığı altında Cumhuriyet’e veryansın etti. Cumhuriyet’in yeni
vazarlan Fikret Ekinci ve Cihan Baban için demediğini bı
"akmadı. Vietnam’daki komünistlerle yardımlaşma derneği
iyelerinin, Dev-Genç’in vatan satan eylemlerine mes’nıiyyet
kılıfını giydirenlerin, hattâ bizzat eylemlere katılanların ih
'’acı çok dokunmuş olmalı ki, Cumhuriyet’in artık devrimci
vaym organları listesinden silindiğini bildiren yazılar dök
türdü.
Şu an Ortam bilumum komünist cephenin elbirliği ile des
ekleyeceği bir mecmua haline gelmiştir Ve belki de komü
aist cephe bir müddet sonra Ortam’m yayınlarını destekleye
cek bir günlük te çıkarmava çalışacaklardır Ve onunla Cum
huriyet’e rekabet edeceklerdir. Bakalım hangisi devrimcilik
O)te daha hızlı gidecektir...

tercih edilmiştir? Bu tercihte*
ticarî amacın yerine yoksa bir
siyasî amaç mı gözetilmiştirî
Bu durum karşısında usulsüfr
lük ve muvazaa hatıra gelmez
mi?
3— Ulus Gazetesi zarar edi
yor, deniliyor ki bu bir ger
çek. Bu zararın nedenleri açık
lanabilir mi? Ulus gazetesinin
lıakiki zararı yılda 800 bin li
ra civannda olmasına rağmen
iki buçuk milyon liralık zarar
gösterilerek hazırlanan rapor
daki zorlamanın hakikî sebebi
nedir? Zararın sebebi kanaati
mize göre kötü yönetimdir, ör
neğin:
a) Sık sık genel yayın mü
dürü değiştirilmiş ve bunlara
yüzbinlerce lira tazminat öden
miştir. Değiştirilen genel ya
yın müdürleri Seyfettin Tur
han, Nihat Subaşı, Altan öymen ve Erdoğan Tamer neden
bu göreve getirilmişler ve kı
sa bir süre sonra işlerine son
verilerek yüzbinlerce lira taz
minat ödenmek zorunda kalın
mıştır?
b) 11 ay önce gazetede yapı
ian büyük tasfiyenin nedeni
ve gazeteye yüklediği malî kül
fet kaç yüzbin liradır?
4— Gazete son bir yılda ne
kadar telif ücreti ödemiştir?
Bu para kimlere ödenmiştir?
6— Haluk Ülman kaç öğ
rencisini Ulus’ta görevlendir^miştir? Bunlar gazeteci midir?
Bunların arasında Dev-Genç’e
üye olanlar var mıdır? Ata-'
türk Üniversitesinden getiri
len asistan Deniz’in kişiliği ne
dir?
Ulus gibi zarar eden bir ga
zetede bu kadar elemana ihti
yaç var mıdır?
7— Gazetenin tirajının düş*
meşinde gazeteci
olmayanla
rm rolü var mıdır?
8— Başyazar ve merkez yö
netim kurulu üyesi Haluk Ü1
man Şili Devlet Başkanı Ailen
de ile mülâkat lüzumunu ne
den hissetmiştir? Bu mülâkat
Ulus’a kaç bin liraya mal ol
muştur? Ve Ülman’ın bu ko
nuda kaç yazısı yayınlanmış
ve her yazının değeri ne ka
dar liradır?
9— Gençlik Kolları Genel
Başkanı Süleyman Genç, Ulu
sal Basımevinden ve Ulus Ga
zetesinden kaç bin lira almış
tır?
10— Parti genel
müdürü
Turan Erker hangi gazetecilik
bilgisine dayanarak Ulus’un ge
nel yayın müdürlüğüne getiril
miş ve kendisine ayda kaç bin
lira ödenmiştir?
11— Ulus Gazetesi için kira
ianan bir taksiye ayda kaç li
ra ödemniş ve bu taksi hangi
hizmetler için kullanılmıştır?
12— Parti genel merkezinde
görevli olup da Ulus’ta vazı iş
1erı ve idarî kısmında çalışan
lardan Merkez Yönetim Kurulu i
Evelerinin yakını olan var mı-:
dır?
13— Eski genel sekreter Eoevit’in Paris’e gidiş dönüş uçak bileti nereden karşılan
mıştır? Ulus’un Pan Ameri-i
kan şirketinden alacağı ilân
bedelinden karşılandığı doğru
mudur? Bu biletin değeri ne
kadardır? Bu da zarar hanesi
ne mi işlenmiştir? Bu fasarru
fun partî tarihînde böyle bir
emsali var mıdır?

basında
ideolojiler
kavgası
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Merhametsizler
Vay!
«Mehmet Barlas, yığınla
aydının dünya ölçüsünde bir
protesto hareketine katılmak
için girdiği «Vietnam Derne
ği» ne üye olduğu bahane
siyle gazeteden uzaklaştırıl
mıştır. Bu arada işçi, sendi
ka ve öğrenci çevreleriyle
ilişkilerini aşırılığa götürdü
diye başarılı muhabir Şük
ran Ketenci’nin de işine son
verilmiştir Genç gazetecinin
anne olmak üzere bulunuşu,
kocası Ahmet Ketenci’nin tu
tuklu oluşu dolayısıvla aile
nin bütün yükünü Şükran Ke
tenci’nin omuzlan üzerinde
bulunuşu ne yazık ki Cum
huriyet’in yeni yöneticileri
nin yüreğini sızlatma mıstır»
Ortam, Sayı: 11
9-16 Ağustos 1971

14— Yıllarca sosyal adalet
diye haykıran ve işçi hakları
m savunduklarım söyleyen yet
kililer kapatılan Ulus’ta çalı
şan işçilerin (bunların çoğu a
çıkta kalmıştır) kanunî hakla
anı ödemiş midirler? Ödeye
erkler mi, ödeyeceklerse kar
^lığını nereden bulacaklar?
15— Barış gazetesi Ulus’ur
devamıdır diye lânse ' edilmiş
ve birkaç gün de parti yetki
iilerinin sorumluluğu altmda
çiKarıimıştır Bu gazete Cum
kuriyet Halk Partisinin resmi
organı mıdır? Bu şekilde tak
dimin maksadı nedir? Bu yola
bilmediğimiz açmazlarla mi gi
iilmıştir?
16— Ulus Gazetesinde de
mirperde gerisine haber ve
malzeme gönderdiği iddia edi
len ve halen Cumhuriyet Sav
cılığınca memlekete zararlı fa
aliyetleri sebebiyle mensupla
rı hakkından tahkikat açılan
derneklerde. Almanya’da çalış
tığı kulağımıza gelen bu şa
hıs kimdir?
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17— Başbakan sayın Nihal
Erim’e sayın Cumhurbaşkanlı
ğınca Başbakanlık teklif edildi
ği günkü 4800 gazete niçin un
ha edilmiştir? Bu kimin zun*
metindedir?
19— İstanbul’dan Ulus Ga*
çetesi için ve parti görevlisi
bir zat için Ankara’dan o zatı
getirmek için bir taksi kirala
nıp gönderilmiş midir?
19— Ulusal Basımevinde Sos
yalisî Fikir Kulüplerinin sol
dergi.1eri (ki bunların çoğu bu
gün Sıkıyönetim
tarafından
yasaklanmıştır) kimin emriyle
bastırılmıştır? Normal ücret aimmiş mıdır?
20— Ulus Gazetesinin başlı*
ğı Atatürk tarafından verilen
adımız andımızdır. Egemenlik
Ulusundur sözleri niçin Ulus
gazetesinin başlığından çıkarıl
mıştır? Bu bir nevî reddi mİ»
ras mıdır?
2 1_Bugün Barış Gazetesine
başlık olarak adımız andımızdır sözü konmuştur Bu bilme*
diğimiz bir siyasî hazırlık mı*
dır?
22 — Atatürk emanetlerin
den Atatürk’ün İstiklâl Madak
yasını satışa çıkarmakla «Haki
miyeti Milliye» Ulus gazetesi
nin satılması arasında bir fark
görmüyoruz Atatürk’ün vasi*
yetini İş Bankası mevzuunda
yanlış yorumlayarak partiyi
yediyüzbin lira zarara sokan,
partinin manevî yara almasına
vesile olan ve Ulus Gazetesini
satmaya tevessül eden yetkili*
ler, partinin barındığı binayı
ne zaman satmayı düşünüyor
lar?
İbrahim Sıtkı Hatiboğlu’nun
soruları bunlar... Bu sorulara
ne cevap verileceğini bilmiyo
ruz Herhalde sözlü bir cevap
verilmese bile parti içinde mey
dana gelecek ve uzun zaman»
dır dedikodusu yapılan parça*
lanma soruların müsahhas ce
vabı olacaktır Zira bir gru*
bun sözcülüğünü yaptığı her
halinden anlaşılan Hatiboğlu
bu işin peşini bırakmayacak gi
bidir? Bakalım Ecevit takımı
nasıl davranacak?

Damalın Döktürülen

f iııııım tıiııııııııııftiııi'l

«İnsan artık bir «politik hayvan» değildir
«Ekonomik hayvan »dır. 20 Yüzyılda ekono
mi ise. yaşayanlarla teması olan yan ilim, ya
rı sanat bir daldır.»
. Metin Toker
8 Ağustos 1971
Milliyet
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