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Tarihin En Büyük Katliamı
Muhafazakar senatör James 

Eastland geçen kafta Washıng- 
tonda bomba tesiri yapan a- 
çıklamalarda bulundu. East
land K. Çin'le ilişki kurulması 
için önce onun yakından taran 
ması gerektiğini söyledi. East 
land 46 sayfa olarak basılıp neş 
redilen bir kitgptan esinlene 
rek yapmış olduğu açıklama
larında 1927 yılından beri süre
gelen komünist Çinlilerle Mil
liyetçi Çinliler arasındaki çatış

Yahudi Politikası 
İnsanlığı Tüketme Savaşında

malarda 34. 300 .000 inşama 
ölümüne sebep olduğu için 
Mao’yu suçlamaktadır.

Güaey Karolina Üniversite» 
sinden Dr. Richard Walker ta. 
rafından, Sinolojist bir arkada 
şının yardımıyla «Çinöe komü
nizmin insana Verdiği Degerc> 
isimli b k  kitap neşredildi.

Walker’e göre Çm-Japon ve 
Kore savaşlarında en az 3.034. 
000 sivil öldürüldü. Birkaç mil 
yon Çinli 1949-52 tasfiyesi sıra
sında öldü, İ95&61 yılları ara
sında 2 milyon, 1966-69 Kültür 
ihtilali sırasında 500. 000 ^e 
birçok bölgelerde yaşayan azın 
lıklardan da 1 milyon İrişi öl
dürüldü. .25 milyon kişi de ça
lışma kamplarında eridi. 1948 
den 1958 yılma kadar imha edi 
len insan sayısı 30 milyona u*

Dünyanın her yerinde «Do
ğum kontrolü» beynelmilel ya 
hudiliğin direktifleri altında 
tatbik edilmektedir. Yahudi 
Kockfeller’in sırf doğum kont 
rolu için milyonlarca dolar 
fon ayırdığı bilinen bir ger
çektir.

Geçen sayımızda beynelmi 
lel Sionizmin gedikli başların
dan David Ben Gourion’ 
nun LOOK mecmuasının 16 O- 
cak 1962 tarihinde neşredilen

bir beyanatını yayınlamıştık. 
David Ben Gourion bu beya
natında doğum kontrol hapı
nın Hindistan’da ve Çin’de nü
fus artışını durduracağını söy
lemiştir.

Beynelmilel yahudiliğin bu 
talimatı Hindistan’da aynen 
tatbik edilmektedir.

Alman STERN delgisinin 15 
Ağustos 1971 tarihli nüshasın
dan aldığımız özet yazıyı aşa
ğıda bulacaksınız.

— Hindistan’da doğum kontrolü «kısırlaştırma» şeklinde 
sürdürülmektedir. Resim kısırlaştırma odalarını gösteriyor.

Hindistan’ın komplosu

«ANİİ  BEBEK FESTİVALİ»
«Müzik ve dansla günde 60 

bin Hindli gönüllü olarak kısır 
laştırılıyor. Hindistan’ın Er- 
nekulam şehrinde küçük ka
binler içinde gece gündüz yüz
i erce doktor aile plânlaması i- 
çin çalışıyorlar.

Doktorlar on dakika süren 
ameliyatla adamları kısırlaştı- 
,nyorlar. Kısırlaşanlan, para 
ve seyahat ile mükâfatlandın 
lıyorlar. Böylece Hindistan 
şimdiki nüfus patlaması teh
likesiyle savaşı prova ediyor. 
Sokaklarda afişlerde şimdiye 
kadar yapılan ameliyatların 
sayısı okunuyor. Gönüllü" ola
rak gelen kalabalıklar, sağnak 
halindeki muson yağmuru al
tında büyük sabırla saat on 
ikiye kadar operasyon (ameli
yat) u bekliyorlar. Doktorlar 
üç gün üç gece çalışarak ekip 
değiştiriyorlar. 50 ameliyat 
kabinesinin bulunduğu «telkin 
evi»nde kalabalık, numaralan 
çağrılıneaya kadar beklemek 
mecburiyetindedirler. Daha 
sonra hemşireler onlan kabin* 
lere götürüyorlar. Ameliyat 
sadece on dakika devam edi
yor. Operatörler, kısırlaştın- 
lanlarm istikbalde Mç çocuk' 
sahibi olamayacaklarını ümit 

ediyor.»

Walker Termiş olduğu rakam 
lar için-Moskova Radyosu. Was

hıngton Post Nev York Times, 
MiH Emniyet de dahil olmak 
üzere Mrçok kaynak zikreder.

Mao'nun kendisi 1949-52 yıl
ları arasında toprak işgalleri 
sırasında ölenlerin 800.900 ci
varında olduğunu tahmin etmiş 
ti. Fakat Çin uzmanı Stuart 
Schran gerçek rakamı 3 mil
yon civarında olduğunu söy
lüyor. Kaç Çinlinin sürgüne 
gönderildiği ve öldürüldüğü i- 
se belli değildir.

Kolombia Üniversitesi Çin iş 
leri uzmanı Donld Klein raka
mın 2.000.000 olduğunu söylü
yor. Diğerlerinin tahmini ise 
6-8 milyondur.

Şüphesiz bu rakamlar değiş
meyen istatistiğin klasik Ör
nekleridir. Fakat Dr. Walker’- 
in söyledikleri de çok fazla ol
sa gerek.

TIME Ağustos 23, 1971

Dünyanın Petrol Kaynağı 

İslâm Ülkeleri
8 MÜSLÜMAN ÜLKE DÜNYANIN BELLİ 
BAŞLI PEl'ROL ÜRETEN ÜLKELERİ 
ARASINDA ÖNEMLİ YER İŞGAL EDİYORLAR 
Avrupamn 30 Günü isimli aylık dergi Nisan 1971 

tarihinde 1970 yılında başlıca petrol üreticilerinin bir 
listesini yayınladı. Aşağıya bunlardan müslüman mem 
leketlerin durunu alıyoruz.

1 — ÎRAN ....... ......
2 — SUUDİ ARABİSTAN
3 — LİBYA
4 _  KÜVEYT ..
5 — IRAK
6 — NİJERİA __ ________ 53
7 — CEZAÎR __ ______  46 » »
8 — ENDONEZYA __ _______  45 » *
Bu sekiz devlet dünya petrol istihsalinin %37.7’ 

sini üretmektedir. Orta Doğu’da ise 2,334 milyon ton 
olan bütün dünya petrol isitihsalinin % 30,5’u elde e- 
dilmektedir ki bu 712 milyon tondur. 

LE MONDE İSLAMİQUF MAYIS 1971

190. Milyon ton 
175 » »
159 » »
138 » »
,7 5  i  »

Vaşmgton’daki Hindistan Bü 
yükelçisi Lakshmi Kant Jh^, 
Hindistan’ın Doğu Pakistan’
ın istiklâli için çarpışan Ben- 
galli asiler için ülkesini saldı
rıdan masum bir üs olarak kul
lanmasına izin verdiğini itiraf 
etmiştir. Bir saat süren bir te
levizyon konuşması sırasında 
^Hindistan’da Benga'Pli gerilla 
lar için bir üs olup olmadığı» 
sorulunca» sınırın oldukça ge
niş ve açık olduğunu ve bu yüz 
den sınırda devriye gezdirme
nin mümkün olmadığını söyle
yerek kaçamaklı konuşmuş
tur.

Öte yandan bir PakistanlI 
diplomat $eyh Mucibürrah- 
man’m «Vatana İhanet» su
çundan gizli olarak yargılandı
ğını söylemiştir. Hindistan Bü 
yükelçisinin yukarıdaki sözle
ri, Pakistan-Hindistan mesele
sinin ortaya çıkışından bu ya
na Hindistan Hükümetinin 
(Mueibürrahman’ı desieklediği 
hususunda) ilk resmî itirafı 
olmuştur.

INTERNATIONAL 
MERALİ) TRİBÜNE

Dergiden aldığımız bu yazı, 
Hindistan’daki doğumu kont
rol faaliyetinin hangi şekiller 
ve cazip usullerî* uygulandığı

nı açıkça göstermektedir. Y» 
pılau kesif propaganda, yapı
lan vaadler zavallı Hindi iyi
böyle bir İşkenceye tahrik, e- 
diyor. Şimdi Ben Gourion’un 
«îGeheîiğî önleyici hap. Çin’de

ve Hindistan’da nüfus artışı
nı önleyecektir» sözü daha i- 
yi anlaşılıyor ve dünyadaki do 
ğum kontrol teşvikçilerinin 
kimler oldntu meydana çıkı
yor, değil mi?

ARNAVUTLUKTA 

DİN DÜŞMANLIĞI

(17 Ağustos 1971)

STEİNER’IN CİNAYETİ
«Pazar günü bir genç kadın, 

Alman tebası Steiner’in yardım 
ettiği gerlilalann, bebeğini a- 
larak öldürdüklerini söylemiş
tir. Hadmalla Abdalla adında
ki genç kadın Rolf Sleiner’in 
emriyle kendisine ilâç verildik 
ten sonra çaeuğunun doğduğu
nu ve yeni doğan çacuğu geril
laların öldürdüklerini söylemiş 
tir. Sinir krizleri geçiren genç 
kadın, mahkemeed Steiner'i I-

şaret ederek «sana adaleti tat
bik etmezlerse ben edeceğim» 
diye haykırmıştır. Genç kadın 
yedi aylık hamile iken yei’den
10 gerilla tarafından kaçırılmış 
tı. Daha sonra Gerillaların Mar 
to’daki kampına götürülmüştü. 
Kadın, MartoMaki kampta, Rolf 
Steiner’i gerillaları eğitirken 
gördüğünü söylemiştir.

Tbe Daily Star (17 Ağustos
1« 1)

«Cami ve Kiliselerin mallarına el 
soyup, dinî mektepleri kapattıktan son
ra Komünist Partisi dinin iyiden iyiye 
ortadan kalkmasını ümit ediyordu.

Fakat bu iğin sürati Enver Hoca'yı 
pek memnun etmedi. Çin kültür ihtilâ
linin örneğini takip eden Enver Hoca, 
din aleyhinde geniş bir kampanyaya gir
mişti. Bugün ülkemizde tek bir cami 
ve tek bir kilise mevcut değildir.

1967 ile 1969 seneleri arasında bü
tün imamlar ve papazlar çalışma kamp
larına gönderilmişlerdir. Bu köklü ate
izm hiç bir komünist ülkesinde hattâ 
Mao’nun kızıl Çin'inde bile görülemez.

geleli otuz sene geçmesine rağmen, Buğ 
day üretimi memleketin ihtiyacını karşı
la yıak tan çök uzaktır. 

1960 larda Mehmet Şeku, buğday 
sıkıntısının olmadığım ve beş yıllık kal
kınma plânı zarfında üretimin fazlalaşa
cağım vad etmişti. 1971 de de Enver 
Hoca aynı şeyleri vadetti. Fakat buğday 
sıkıntısı hâlâ devam ediyor. Halk buğ
day ununa yüzde 70 oranında patates 
unu ilâve etmektedir.»

THE
naklen.

ALBANIAN RESİSTANCE’den

ABN CORRESPONDENCE.

Arnavutluk’ta komünistler iktidara CİLT XXII, No. 3 1971.
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Milletin iman, ahlâk, k ü l
tür, tarih ve menfaatine 

bağlı haftalık siyasî
MİLLÎ DAVA MECMUASI

YIL: 2 SAYI: 82

SAHİBİ :
Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR : 
A. Selim Arkoç 

Devamlı Yaz? Kadromuz 

AYKUT EDİBALİ 
YILMAZ KARAOĞLU 

NF.CMEDDİN TURİNAY> 
SABAHADDİN ERİŞ

İDARE YERİ :
Babıâli Cad. N o: 50/4 
Cagaloelu — İstanbul 

Telefon: 27 73 10

DİZGİ :
Şen - Al Matbaası

BASKI .
Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 

Ca&aloglu — İst.
•

ABONE ŞARTLARI î
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Bir senelik 
Altı Avlık 
Üç Aylık

70 Lira 
35 Lira 
18 Lira

YURT DIŞI :

Yıllık 
Altı Avlık 
Üç Aylık

96 Lira 
48 Ura 
25 Lira

Fİ ATI: 150 KURUŞ

/Malazgirt Zaferinin 
900. Yıldönümünü 

Kutlarken
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1971 yılındayız. 1071 den bu yana tam 900 
yıl geçmiş bulunuyor. Bu 900 yıllık geçmiş bile 
halkı, millet seviyesine çıkarmak için, fazlasiyle 
yetecek bir zamandır. Kaldıki Türk milletinin 
tarihi, bu azametli süreyi de aşan bir olgunluğa 
ve yüceliğe sahiptir. Millet gibi, her şeyden zi
yade tarihî bir oluş olan topluluğu, onun tarihi 
yoğurur. Daha doğrusu milletin insan unsurunu 
teşkil eden halkın, belli bir ideal tarafından yoğ- 
ruluşunun seyrini, onun tarihi belli eder. Bina
enaleyh, tarihsiz millet olamaz.

Gene, millet bir anda zuhur eden ve sonra 
sönen bir vâkıa değil, tıpkı hayat gibi devamlı 
bir oluştur. Bu büyük tarihî akışta, bir iki nes
lin hayatını dolduran zaman süresi, büyük bir 
ehemmiyet arz etmez...

1071 tarihi, bir milletin doğuş tarihi olarak 
ele alınamaz ise de, Türk milletinin ve İslâm 
dünyasının ve bunlardan dolayı da insanlık ta
rihinin, sayılı dönemeçlerinden biri olarak ele 
alınabilir. Ve alınmalıdır. Bu tarih, ne Anado
lu'da yeniden bir milletin teşekkülünün başlan
gıç tarihidir. Ne de müslüman Türk’ün tarihi, 
1071 ile başlar.

Tarih, bir varlığın zaman içinde geçirdiği 
değişiklikleri tesbitle, vazifesine başlar. Taşların, 
bitkilerin ve hayvanların bile bir müstakil ta
rihleri olduğunu kabul ettiğimize göre Türk 
milletinin de, Fars milleti gibi İngiliz milleti 
gibi... bir tarihe sahip olduğu şüphesizdir. An
cak tarih ilminin, bir varlık olarak belirdiği an
dan itibaren bir objenin müstakil tarihinin var 
olduğunu söylemesi başka şey, o tarihin kusur
suz bir ideal olarak benimsenmesi başka şeydir.

Bu 900 senelik zaman süresinin, bir millet 
oluşturmağa yetecek bir süre olduğunu belirt
tikten ve bu zaman başlangıcının akla getire
bileceği ihtimaller üzerinde kısaca durduktan 
sonra, Malazgirt Zaferinin manası üzerinde du
ralım.

Malazgirt Zaferi, müslüman Türk’ün Anado
lu’ya kesin olarak yerleşmesinin başlangıcıdır. 
Her ne kadar Anadolu’nun Rum emperyalistle
rin zulmünden kurtuluşu davasında, Malazgirt’ 
ten önce ve sonra ihmal edilmeyecek ehemmi
yette savaşlar var ise de... Meselâ Malazgirt mey
dan muharebesinden yaklaşık olarak iki asır 
sonra, Anadolu’nun kaderini derin surette tesir 
altında tutabilecek Miryakefelon meydan muha
rebesi ve Malazgirt’ten önce, Kutulmuş Oğlu Sü
leyman beyin seferleri, ihmal edilemeyecek hâ
diselerdir. Ancak Anadolu’nun kapısının müslü
man Türk’e açılışını sembolize eden zafer ola
rak, büyük ekseriyet tarafından kabul edilmiş 
bu müstesna zaferin manasını araştıralım.

Bu zafer sadece, sınırsız bir cesaretin, üstün 
bir askerî stratejinin zaferi değildir. Bu zafer, 
sadece kılıcın değil; tek doğru bir inancın, bu 
inancın şekillendiği bir nizamın zaferidir. Bil
hassa tarihin müstesna hâdiseleri, bir idealin 
haşmetle parladığı zaman süresi içinde oluşur
lar. İnsanlığın yolunu aydınlatan parıltılar, ne 
mide gürültülerinin, ne de tesadüfün eseridir. 
Her zafer, ekseriyetle ona hak kazanmış bir ide
alin, iradenin ve inancın başını süsler.

1071 Malazgirt Zaferi de, bu zafere kendini 
hazırlamış ve liyâkat kazanmış bulunan ve müs
lüman Türk’ün fıtratında mevcut olan sabır, di
siplin, itidal, cesaret gibi hasletlerin harikulâde 
bir şekilde belirdiği, tslâmm zaferidir. Bu asır
lar, yani hristiyan ortaçağı içinde bulunan bu 
asırlar, Avrupa’nın karanlıklar içinde yüzdüğü 
ve tslâm dünyasını ise, ilmin aydınlattığı yüzyıl
lardır. İslâm harikulâde medeniyet kurma ve

ilmi geliştirme metodlan ile, medeniyet yönün
den ilkel bir yaşayışı sürdüren göçebe kabilele
ri müsbet ilmin, hikmetin ve medeniyetin kuru
cu ve koruyucuları haline getirmiş. Ve insanlı
ğın daimî ideali olan ruhî ve ahlâkî inkılâbı, 
sosyal inkılâbla tamamlamış bulunuyordu. Aklî 
ilimler, mantık, cebir, geometri ve trigonometri, 
büyük bir gelişme gösterdiler. Bazı ilimler ye
niden kurulurcasma reorganize edildi. Bugün 
kullanılan on’lu rakam metodu, matematiğe ke
sin surette yerleşti. Adından da anlaşılacağı üze
re cebir (El-Cebir), büyük inkişaf kaydetti. İler
lemeler sadece aklî ilimler sahasına inhisar et
medi. Müsbet ilimler ve teknik göz kamaştırıcı 
bir şekilde gelişti. Tıbbın ihmal edemeyeceği 
alkol (el-kül) fizik enerjinin depolanması ve is
tenildiği gibi kullanılmasını temin eden çark ve 
zemberek gibi teknikler dünyanın çehresini de
ğiştiriyordu.

Bütün bu söylenenler Islâmm, medenî haya
tı kuruş metodunun ve bu metodun neticelerinin 
çok eksik bir özetidir. Ve bilinmeli ki, bizzat Av
rupa’nın mütefekkirleri, Rönesans’tan itibaren 
en az üç asır, hristiyan alimlerinin, müslüman 
bilginlerin mütevazi birer talebesi olduğunu iti
raf etmektedir.

Hristiyan ortaçağına gelince, akim kabul 
edemeyeceği bir karanlık vardır. Kilise doğmala
rının her müsbet hareketi demirden bir cende
reye aldığı Avrupa, tam bir bilgisizlik ve sefa
let içindedir. Avrupa banyo nedir bilmez. Temiz
liğin en basit gerçeklerinden haberdar değildir. 
Ve Avrupa’nın pek meşhur losyonlarının büyük 
babası, bir temizleyici madde olarak değil de, 
kralların ve aristokratların mide bulandırıcı pis
liklerinin iğrenç kokusunu bastırsın diye bol 
bol kullanılan esanslardı... Kilise, dünyanın tep
si gibi olduğunu söylerken, İslâm müfessirleri 
yer yuvarlağının, şeklinin tam bir küre bile ol
mayıp, elipsoid olduğunu ifade ediyorlardı. Ger
çekten de yer küre, kutuplardan bastırılmış ve 
ekvator kısmında ise, şişkin manzarası ile, tam 
bir küre değildir. Benzetmek gerekirse, elmaya 
yahut yumurtaya benzetebiliriz.

Hristiyan dünyasında, ortaçağ bakiyesi kato- 
lik kilisesi ve onun namlı papazı, hristiyanla- 
ra para karşılığında cennet (!) satmakta ve bi
zim süper ilerici maskaralarımız, Türkiye’de or
taçağa hücum ederken, karılarını papaya takdim 
den ve elini Öpmekten, nedense pek-zevk almak
tadırlar...

Arka arkaya sıraladığımız bu üç teşhis, yani 
11. asırda İslâm medeniyeti, Avrupa yaşayışı ve 
20. asır Türkiye’sindeki, aydınlara musallat ol
muş taklit hastalığı. 1071 büyük zaferimizi açık
ladığı gibi, üç asırlık çöküşümüzü de izah eder.

Bugün, milletimizin nasıl bir sosyal, ekono
mik ve manevî buhranın içinde olduğu, her tür
lü izahtan müstağnidir. Milletin düşmanları, 
Türk milletini kelimenin gerçek manasında yok 
etmeğe uğraşırken, en İlmî ve en tesirli metod- 
ları kullanıyorlar. Müslüman Türk milleti ve o- 
nun aydınları, Türk milletinin var veya yok oluş 
davasında; Malazgirt’te beliren büyük ve sarsıl
maz ideale sımsıkı sarılmalı ve millî hayat ide
alimizi en tesirli bir kültür seviyesi haline ge
tirmeli ve millî hayatın, müesseselerini şimdiden 
hazırlamalıdır.

Malazgirt şehitlerinin emanetini, ancak, mil
lî ideallerimizin damgasını bütün hayata nakşe
derek koruyabiliriz.

Müslüman Türk milleti olarak, şehid ema
netlerini korumağa söz verirken, mübarek ruh
lara fatihalar erön d eriyoruz.

Yeniden Millî M ü cad e le
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»Mücadele çizgisinden _

He, mahkeme heyetinin siyasî ikti
dar tarafından teşekkül ettirildiğini, 
kıyasıya bir savaş verdikleri siyasî 
iktidarın tayin ettiği bu heyete, ta
rafsız davranamayacakları sebebiyle 
güven duymadıklarını, söylemekte
dirler.
KOMÜNİSTLERİN MALUM 
TAKTİKLERİ

Bu şirretliklerin ne manaya geldi
ği, komünist hareketleri ve komünist 
lerin mahkeme edilirken gösterdikle 
l i  tavır ve davranışları bilenlerce 
malûmdur. Mahkemeyi meşgul et
mek ve uzatmak; mahkeme heyeti
ni bunaltmak ve tahkir etmek sure
tiyle iradelerini felçe uğratmak; 
mahkemeyi, geniş ve uzun propagan 
dalara girişmek suretiyle umumî ef 
kârı yanıltıcı, kendilerine kazanıcı 
bir mecraya sokmak, bu arada bazı 
çevrelerin ittifaıkını temin etmek ve 
dışarıda kalan kuyrukları vasıtasıy
la ortamı hazırlamak suretiyle ceza 
ya çarpılmaktan kurtulmak... Bu hu 
sus, komünistlerin dünyanın her ye
rinde başvurdukları bir taktiktir. Ni 
tekim, bunun böyle olduğu, işkence
ye uğradıklarının adlî tıpça yalanlan 
masıyla bir kere daha meydana çık
mıştır. Bu hususu çok iyi bilen As
kerî Savcı Binbaşı Naci Gür, Mahir 
Çayan ve grubunun mahkemesinde 
komünistlerin şirretliklerine pabuç 
bırakmayarak şöyle konuşmuştur:

«Esefle görüyorum ki, burada dü
pedüz hakikatlerle alâkası olmayan 
lâflar konuşuluyor. Şimdiye kadar 
sanık ve müdafi ilerinin söylemiş ol
dukları, gayri ciddi ve gayri sami
midir. Sanıklar, duruşmayı engelle
me ve kamu oyuna müdafaalarının 
kısıtlandığı yolunda durumu akset
tirme çabasındadırlar. Mahkeme çığı 
rından çıkarılmak istenmektedir. E- 
ğer, sanıklar, kendi ideolojilerinde 
muvaffak olsalar ve «Halk mahke
melerini kursalardı buralara kimle 
ri götürecekleri malumdu. Devrimci 
geçinen şu gördüğünüz kişiler, hiç
bir zaman doğru konuşmuyorlar. Gö
revli bulunduğumuz savcılık maka
mından çekilmiyoruz. Bu davayı yü-
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VATANA İHANET HİÇ KİMSEYE 
FAYDA VERMEMİŞTİR İŞTE VERMİYOR DA!

lananlar, menfur zihniyetleri için
de kendilerini yakalayıp teşhir e- 
den vatanseverleri hayalperestler, 
vehimciler ve sömürücülerin uşakla 
n  olarak gösterip onların uyarıları
nı tesirsiz hale getirmeye çalışmış
larsa da bunda muvaffak olamamış
lardır. Ve ihanetlerinin son kertesin 
de, milletin bünyesine, kesilip atıl
ması mümkün olmayan bir ur gibi 
yapışan çirkin ve vurdumduymaz po 
litikacılara, olayları değerlendirip 
manalandırma kabiliyetinden yok
sun, sözde aydınlara rağmen, mem
leket müdafaasından sorumlu kahra 
man ordu tarafından enselenmişler 
ve adalete teslim edilmişlerdir. 
HAİNLERİN HESABI 
GÖRÜLECEKTİR

Komünist Deniz Gezmiş ve 
grubunun hesapları, Ankara Ör
fî İdare mahkemelerinde gö
rülürken; adam öldürmek, adam ka
çırmak, banka soymak ve devleti yı
kıp yerine komünist bir devlet kur
mak suçlarından yakalanan Mahir 
Çayan ve grubu da İstanbul’da he
sap vermektedirler.

Sanıklar ve avukatlarının mahke
medeki tavır ve hareketleri, mahke
meler boyunca bütün şirretliği ile de 
vam edip gidiyor. Bir taraftan mah
keme heyetine güvensizliklerini bil
dirirlerken, diğer taraftan gürültü 
çıkarmak, savcıya ve mahkeme heye 
tine ağır hareketlerde bulunmak su 
retiyle mahkemeleri işlemez hale 
getirmek istemektedirler.

Kendilerine, acmdırıcı bir üslûp 
içerisinde, derileri soyuluncaya ka
dar işkence yapıldığını, prangaya vu 
rulduklarını anlatmakta, şimdiye ka 
dar kendilerini şımartan, hareketleri 
ne ortam hazırlamış bulunan yayın 
organları vasıtasıyla efkâr-ı umumi
ye nezdinde itibar sağlamaya çalış
maktadırlar. Daha âdice bir iftira

— çeşitli sabotaj, soygun, adam öldürmeden sanık Mahir Çayan grubu
nun mahkemesi geçen hafta boyunca devam etmiştir. Resimde, Efraim 
Elrom’u öldürmekten sanık Necini Demir ve kansı İlkay Demir mah
keme esnasında.

Tükiye’yi kızıl bir cehennemin a- 
teşi içine atmak isteyen bedbahtla
rın mahkemeleri devam ediyor. Yü
ce millete cephe alanlar ihaneti, dev 
let ve ordu düşmanlığına kadar gö
türmüş bulunanlar, şimdi bu ihanet
lerinin hesabını veriyorlar.

Senelerdir, yurdumuzda geliştiri
len ve milletimize huzursuz ve sıkın 
tılı günler yaşatan olayların komü
nist olaylar olduğu; dağdaki çobanı
mıza varıncaya kadar herkesin bil
diği bir husustur. Ne var ki, mille
tine candan bağlı, yüreği devlet ve 
vatan endişesiyle dolu millet evlât
larının, büyük bir kuşkuyla takip et 
tiği sonu felâket getirecek olaylar, 
bütün bilgisi uydurma gazete haber 
lerinden ibaret olan sözde aydınlar 
tarafından, hiç de önemsenmiyordu. 
Onlara göre; sokaklarda hergün şa 
hit olunan olaylar; ideoloji yönü hiç 
olmayan basit birer nümayiş niteli
ğindeydi! Olayların kahramanı genç
ler ve işçiler haklıydılar! Memleket
teki adaletsizlikleri ortadan kaldıra
caklar, üniversiteyi İslah edecekler, 
hakları patron tarafından çalman iş
çileri, haklarına kavuşturacaklardı!

Nihayet basit birer zabıta olayın
dan ibaret olan bu olayları büyüt
menin, sonuçlarından felâket çıka
cağını zannetmenin mânâsı yoktu! 
SÖZDE AYDINLARIN BÜYÜK 
GAFLETİ

Köklü şîimullü; olayların sebep, ge 
üşme ve neticelerine nüfuz edecek 
bir bilgiden her zaman mahrum kal
mış bu gazete aydınlarının yanında, 
milleti idare etmekte liyakat ve ka 
biliyet sahibi olmayan politikacıların 
tutum ve beyanları da, ayrıca mem
leket hesabına acı sonuçlar doğura
cak bir husus olmuştur. Bunlarca 
da şu beş seneden beri estirilen kızıl 
hava ya, görülmemiş, ya mühimlen
memiş veyahut da iktidara gelmek 
veya iktidarda kalmak gibi kahrola 
sı basit hesapların içinde değerlen
dirilmiştir.

Vatanın, bazılarının ihaneti, bazı
larının gafleti ve bazılarının da vur
dumduymazlığı yüzünden adım adım 
uçuruma doğru götürülüşüne, ger
çek vatanseverler, ikaz ve feryatla
rıyla mani olmaya çalışmışlardır.

Gerçi ihanetleri ve çirkin niyetle
ri teşhis edilip, enselerinden yaka
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Mahir Çayan Dosyasının İddianamesinden
İDDİANAME
İdeolojik maksatlarla, Devletin temel niza

mına ve yurt bütünlüğüne karşı yönelen eylem
li kalkışma mahiyetindeki olaylardan biri huzu
runuza getirilmiştir...

Bir proleterya ihtilâlinin hazırlığı içinde o- 
lanlar, bu cümleden gençlik olaylarını, devrin 
iktidarının tutarsız politikasına karşı çıkan Ata
türkçü gençlik ve eylemleri olarak takdim et
mişler, bir kısım aydın zümre de bunun doğru- 
luğu hakkında bir zihniyetin doğmasını sağla
mışlar, hattâ teşvik edilmişlerdir. Gençliğin ö- 
nemli bir kısmının da, bu art düşünceden haber
siz, olaylara karıştığı eylemlere giriştiği muhak
kaktır. Bu yönde aşın sol, sloganlarını iyi seç
miştir. «Devrim» «Millî Demokratik Devrim», 
«Tam bağımsız» ve «Gerçekten Demokratik Tür
kiye», «İkinci kurtuluş savaşı». Atatüıkçü sivil - 
asker, aydına ve gençliğe bu sloganlarla yakla
şılmış, gerçek düşünce gizlenerek, tutum ve ey
lemlerine alkış tutulmasında başarı kazanılmıştır.

Aşırı Sol faaliyette bulunan legal ve illegal 
örgütlerden çoğu ülkemizde fraksiyonlar halin
de «Millî Demokratik Devrim» Stratejisini, ko
münist bir rejimi teessüsettirmek için benimse
mişlerdir. Bu Stratejiye göre proleterya dikta- 
toryası iki aşamada kurulacaktır: Birinci aşama 
«Millî Demokatik Devrim» ikinci aşama «Sos
yalist Devrim»dir. İlerici güçleıin güç birliğ ile 
uzun sürecek bir halk savaşı sonucunda millî 
Demokratik Devrim yapılacak, bundan sonra a- 
sıl devrimci sınıf olan işçi sınıfının önderliği 
altında Sosyalist devrim ile Marksist - Leminist

temellere dayanan bir toplum düzeni kurulacak
tır...

Sanıkların eylem klavuzu edindikleri komü
nizm, ihtilâl yolu ile iktidara gelerek ve zorla 
proleterya diktatörlüğünü sağlayarak diğer sı
nıflan ortadan yok etme ve demokratik, Sosyal 
ve ekonomik düzeni kaldırarak yerine kendi dü
zenini kurma amacı güder. Bu takdirde, devle
tin kuruluşunu teşkil eden siyasî, ekonomik ve 
Sosyal temel orga nları ile temel hak ve hürri
yetleri düzenliyen hukuk kurallan, bunların da
yanağı Anayasa değişecek, Marksist - Leninist 
bir düzen kurulacaktır...

Lenin, Marks ve Engels'ten tahlillerle Millî 
Demokratik Devrimin iki aşamada meydana ge
lebileceğini (Lenin - İki taktik) açıklamaktadır: 
Evrim ve Devrim aşamalan. Evrim aşaması ör
gütlemek, öğretim ve eğitim çalışmalarıdır ve 
uzun bir süredir. Devrim aşaması ise kı bir sü
re olup üç devreye ayrılmaktadır. ; N

a - Geçiş Devresi : Grevler, boykotlar, nü
mayişler...

b - Taktik Taarruz Devresi : Öncünün şe
hir eylemlerini öğrendiği, dolayısıyla halk kit
lelerine önderlik etmeyi becerebildiği ve halk 
kitlelerine ayaklanmanın doğru taktiklerini öğ
rettiği devredir.

c - Stratejik T&arruz Devresi : Nizamî or
duya geçip ve ayaklanma.

Türk Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi’nin 
yürüttüğü silâhlı müteaddit banka soymak, fid
ye karşılığı adam kaçırmak, müteaddit hürriye
ti tahdit, adam kaçırmak ve öldürmek, vazifeli

— Bir binbaşının 14 yaşındaki kızını rehine ta
tarken kendilerine «Türk iseniz çocuğu bırakın 
ve teslim olun» diye bağıran Ordu mensupları
na «Ne biliyorsunuz Türk olduğumuzu» diye ses
lenen Mahir Çayan mahkemede.

memuru öldürmeye tam teşebbüs, memura kar
şı silâhlı mukavemet, 6136 sayılı kanuna müte
addit muhalefet, rehine olarak ölüm tehditi al
tında alıkoymak, muhtelif araba gasbetmek ve 
çalmak, sahtekârlık, hırsızlık v.s. fiillerinin tek 
tek mütalâa edilerek değerlendirilemesi huku
ken mümkün değildir. Bütün bu fiiller tek bir 
hedefe yönelmiştir: Anayasa nizamını ihlâl ile 
proleterya iktidarını ikame etmek...

rütmekte kararlıyız.» (17 Ağustos
1971 tarihli gazeteler.)

Komünistlerin, mahkemedeki tavır 
larınin kanunî olmadığını, hareketle 
rine dikkat etmeleri gerektiğini ha
tırlatan duruşma hâkimi Yarbay Ak 
mut da sanıklara şöyle demiştir: 
«Siz burada, millet adına yargı ya
pan mahkeme önünde, dürüst ve ter 
biyeli hareket etmeye mecbursunuz. 
Tutumunuza dikkat edin. Burası par
ii kongresi değildir. Bu dâva Türk 
milletinin karar dâvasıdır. Sürünce
mede kalmayacak, neticelenecektir.» 
(17 Ağustos 1971 tarihli gazeteler) 
KOMÜNİST CANİLER KUŞTÜYÜ 
YATAK MI İSTİYORLAR?

Mahkûmlar, bu arada kendilerinin 
özel odalara tıkadıklarını, bunun çağ 
dışı bir tutum olacağını söylemişler
dir.

Devletin kaderi ile oynayan, İstik 
lâl Marşımızın yerine kızıl enternas 
yonali mırıldanan, Albayrağın yerin 
de kızılpaçavraların dalgalanmasının 
özlemi içinde bulunanlar, elbette 
bir takım haklardan mahrum kala
caklardır. Suçlarının ağırlığı nisbe- 
tinde özel hücrelerde de tutulacak
lar, prangaya da vurulacaklar, za
rarsız hale getirilmek için kendile
rine özel tedbirler de alınacak. Mem 
leketi bunca zarara soktuktan, ko
münist bir ihtilâlle memleketi kızıl 
cehenneme teslim etme suçunu işle
dikten, devlet yıkıcılığında ve ordu 
katilliğinde bulunduktan sonra hâlâ 
kuş tüyü yataklarda mı istirahat et
tirilmek isteniyorlar?.

Mahir Çayan’ın diğer bir iddiası 
daha var ki, kargalar bile güler: Gü 
yâ kendisi özel hücresinde öldürüle
cekmiş de buna intihar süsü verile
cekmiş. Böyle bir kuşku duyuyor- 
muş. Ölümden korkmuyormuş ama; 
kamu oyuna şimdiden duyurmak için 
bunu söylüyormuş!. Çayan’m, hücre
sinde öldürülmesinde bir fayda 
yok, bilakis zarar vardır. Çünkü teş
kilâtını ve fesat hareketlerini, faali

yetlerinin nerelere ve kimlere ka
dar uzandığını anlattırmak memle
ket yararına olacak bir husustur. Bu 
nun içindir ki, zavallı yavrucak Si
bel'i, vahşi elinden kurtarmak için 
girişilmiş harekette bile leşi yere se 
rilmemiştir. Ondan sonra yaşatılmak 
ve konuşturulmak için hususî bir İh 
timam gösterilmiş, birkaç defa baş
vurduğu intihara teşebbüs hareketi
nin önüne güçlükle geçilmiştir. Ça- 
yan’m mahkemede tekrar intihar
dan bahsetmesi, hareketini ve arka
daşlarını umumî efkâr önünde temi
ze çıkarmak gayesinden başka bir 
mânâ taşımaz. Mümkündür ki, bun
ca ağır suçuna karşılık zaten idam 
edileceğini şimdiden tahmin eden 
Mahir Çayan, intiharla kendi canına 
kıymak suretiyle «Ben mahkemede, 
bana işkence ettiklerini, beni öldü
rerek, bu olaya intihar süsü vere
ceklerini söylemiştim» diyerek ko
münistleri ve komünist hareketleri, 
efkârı umumiye nezdinde haklı ve 
meşru göstermek çabasında buluna
bilir. Bu niyetinin tahakkukuna mey 
dan verilmeyeceği de muhakkaktır. 
BU DEVLETİ SOKAKTA 
BULMADIK 

Komünistlere, büyük bir gaflet ve 
ya hiyanetle onlara himaye kanatla* 
rı gerenlere, anarşi hareketlerine 
meşruiyet kılıfı geçirebilme çabası 
içinde bulunanlara şunu hatırlatırız: 
Biz bu devleti ve bu aziz memleketi 
sokakta bulmadık. Binlerce millet ev 
tadının kanı, cam ve gözyaşı karşılı
ğı aldık, biz bu mukaddes varlıkları. 
Asırların tecrübesinden geçen bu 
âevleü ve onun temelini teşkil eden 
bu şerefli milleti adi oyunlarınızın 
kurbanı yapamayacaksınız. Kanla, 
kinle ve gözyaşı ile bizim yapılan bu 
diyarlar, bir tek millet evlâdı kala- 
siya kadar, kanlarımızın son damla
sına kadar korunacaktır. Bu millet, 
üç-beş çapulcunun ve yabancı diyar 
hayranlannm oyuncağı yapılmaya* 
çaktır, iv ********

Sahte İşkence Numaraları Bitsin
Sıkıyönetim Mahkemelerinde, şimdiye kadarki «eylem»leriyle mem

leketi, büyük tehlikelerin içine yuvarlanmasına ramak bırakan sabotör- 
ierin muhakemeleri devam ediyor.

Gerek Ankara’daki ve gerekse İstanbul’daki mahkemelerde, sanıkla
rın sanki ağız birliği etmişçesine hep aynı davranış ve hareketlerin için-  ̂
de olduğunu görüyoruz. Poliste işkenceye uğradıklarını; kendilerine «çağ 
dışı» davranışlarda bulunulduğunu; Savcının, iddianamesini «saçma-sa 
pan» şeylerle doldurduğunu, mahkemelere itimatlarının olmadığını, aç
lık grevi yapacaklarını... bir kahramanlık edası içerisinde tekrar edip 
duruyorlar. Ve büyük gürültüler çıkarmak suretiyle mahkemeleri birer 
parti kongresi havasına büründürmek istiyorlar.

Muhakemeleri görülen sanıklar komünizm suçundan tevkif edildik
lerine göre; komünizmin bu konudaki stratejisi nedir, bilinmelidir ki, 
komünist taktiklerinin kurbanı olunmasın ve isabetli kararlara vanlsın.

Komünistleree «büyük eylemci» olarak kabul edilen Bulgar Komü
nist Partisi yöneticilerinden Dimitrov’un, yar
gılandığı mahkemedeki tavrı, çıkışları, hücum ve hakaretleri, komünist- 
lerce her zaman bir mahkeme plânı olarak kabul edilmektedir.

Dimitrov, şöyle söyler: «Özünde siyaset olan bir taarruzla işe baş» 
iadım. İlk önce inisiyatifi ele alıp mahkeme boyunca elde tutmaya ça
lıştım. Bunun için iddia makamını ve düşmanın kendisini yıkmayı plân* 
İadım. İlk önce işe polisten başladım. Ondan sonra sıra sorgu bakimi* 
ne ve savcılara geldi. Böylece mahkeme heyetini tecrit etmiş ve zayıf» 
latmış oidum.» (Baböften Dimitrofu Sosyalist Savunmalar Shf. 117)

Komünist canilerin yargılanmakta olduğu Örfi İdare Mahkemelerin* 
de de aynı taktiğin uygulandığını görmekteyiz. İddia makamı başta ol- 
mak üzere polise, tanığa, Mahkeme Heyetine, delillere hücum ediliyor. 
Mahkeme Heyetinin tarafgir olduğu, düşmanı oldukları siyasî iktidar ta
rafından tayin edildikleri için kendilerine emniyet duyulmadığı söyleni- 
yor. Dışarıda kalmış kuyrukları vasıtasıyla da (sanıkların konuşmaları 
büyük bir heyecan ve haklılık içinde neşredilmek suretiyle) efkârı umu 
miye kazanılmaya çalışılıyor. Böylece mahkeme, üzerinde inisiyatif ku
rulup tecrit edilmek suretiyle karar alamaz duruma sokulmak isteniyor. 
Sıkıyönetim Mahkemelerindeki komünistlerin ve onların dışarıdaki des
tekleyicilerinin olanca gayreti bundan ibarettir.

Fakat, hain niyetleri artık herkes tarafından bilinen komünistler, 
bu kokuşmuş taktiklerinin kendilerine bir fayda sağlamayacağını göre
ceklerdir. Mahir Çayan grubunun kanlı hesaplarını görmekte olan Ha- 

* kim Yarbay Akmut’un şu kararlı çıkışı, şerefli Türk Hakimini, sosyalist 
teori ve taktiğinin kurbanı yapamayacaklanmn bir ifadesidir: «Siz bura* 
da, millet adına yargı yapan mahkeme önünde dürüst ve terbiyeli hare
ket etmeye mecbursunuz. Tutumunuza dikkat edin. Burası parti konp 
resi değil, mahkemedir. Türk milleti adına verilecek bu karar, sürünce* 
mede bırakılamaz.» (17 Ağustos 1971 tarihli gazeteler).

Milletimiz, hayatına kastedenlerin, adaletin pençesinde lâyık olduk
ları muameleyi göreceklerinin ümidi içinde, neticeyi sabırla beklemek
tedir.
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Orta - Doğu Gerillaları 
Hakkında Acı Bir İtiraf

— Arap gerillala
rının İsrail’le de
ğil, etraftaki Arap 
devletleriyle sa
vaştığını söyleyen 
Ahmet El Şükeyrî 
görülüyor.

Ûillllllllliillillllllliliilllllllillillillllilllillillillllilliillliliiiimiiiiiiilliiiiiiiiilliiliiiiiillliiliiiiilliliitiiiiiiiili

Orta Doğudaki gerilla teşkilatları
nın iç yüzünü ve gayelerini herhal
de bilmeyen kalmadı. Hatta bir za
manlar komandaları kurtuluş meleği 
olarak gören, onlara her türlü yar
dım ve kolaylığı temin etmeyi vatanî 
bir vazife olarak telââkkî eden za
vallı Araplar bile, gerillaların nasıl 
Yahudi ajanı birer komünist olduk
larını ağızlariyle ihraf etmektedirler. 
İşte bunlardan biri ve belki de baş
ta geleni Ahmet El Şükeyri’dir.

Ahmet El Şükeyri Lübnan ve hat
ta Orta Doğu politikasının otoriter 
bir siması ve Nasır’m en yakınların
dan biri. O da ümidini yıllarca geril
lalara bağlamış, her fırsatta onlara 
yardım etmiş. Ne var ki şimdi şöyle 
feryat ediyor: «Bizi kurtaracak olan 
gerillalar başımıza belâ kesildiler»

GERİLLA TEŞKİLATLARINI
K. ÇİN KURDU

1967 Haziran harbinden sonra A- 
raplar hezimete uğrayınca El Şükey
ri yardım talebinde bulundak üzere 
Çin’e gitmiştir. Bir Türk gazetecisi
ne, Çin’de çok yakın bir ilgiyle kar
şılandığını belirten El Şükeyri, şöy
le devam etmiştir. «Bu ziyaretim sı
rasında K. Çin bize şöyle dedi ,

Ordularla bu harbi kazanmayacak
sınız, onun için siz de Vietnam gibi 
gerilla harbi yapmalısınız. Bu da bi
zim aklımıza yattı. K. Çin silahla bir
likte bize komando hocası gömerdi, 
arkasından da bir kısım gençlerimizi 
K. Çin’e götürüp orada komando eği- 
timi gösterdi.»

El Şükeyri Orta Doğu Gerilla teşki
latlarının bu şekilde Çin tarafından 
kurulduğunu belirttikten sonra, Çin’e 
gidip geri dönen Arapların komünist 
olarak geldiklerini söylüyor ve şöyle 
diyor: «Fakat giden başka türlü ge
liyordu. K. Çin öğretmenlerimizin 
elindeki komandolar artık İsrail’e de 
ğil de civardaki Arap devletlerine 
karşı savaşmaya başladılar.»

GERİLLALAR ARAPLARI 
YIKIYOR

Zaten gerilla teşkilâtları bugüne 
kadar İsrail’e karşı hiçbir ciddî mü 
dahalede bulunmamışlardır. Her fır 
şatta Araplar arasındaki fitneyi ar
tırmış ve onları birbirine düşürme
ye çalışmışlardır. Hattâ bunda başa
rılı olmuşlardır da. Nitekim Araplar 
arasında yıllardır devam eden ger
ginliğin son halkası da şu günlerde
ki Ürdün-Suriye anlaşmazlığıdır. Bu 
nun sebebi nedir? Yine gerilla teş
kilâtlarıdır.

Bu vaziyeti geç de olsa kavrayan 
Arap liderleri gerillaları kontrol al
tına almaya çalışmışlar, fakat bunu 
da becerememişlerdir. Bundan son
ra gerillalar o kadar ileri gitmişler
dir ki, hattâ İsrail Ordusu’na iltica 
ederek İsrail’in safında Ürdün’e kar 
şı çarpışmayı kabul ettiklerini bile 
açıktan açığa bağırmışlardır. Böyle- 
ce Filistin’i İsrail’den kurtarma dâ
vası (!) da masal olmuştur. Bu ger
çeği El Şükeyri şöyle ifade ediyor: 
«Artık bizim Filistin komando örgüt

leri, Filistin davasını unutmuş, tüm 
Arap Devletlerini, tüm dünyayı ba
ğımsızlığa (!) kavuşturmaya çalışıyor 
du. Oysa bizim olan Filistin hâlâ 
Yahudilerin elinde idi. Bizim göç
menlerimiz hâlâ açlık, sefalet ve kız
gın kumlarla kucak kucağa yatıyor
da. Örgütleri elde tutmaya çalıştık 
beceremedik... Bu arada Arap Dev
letleri de ikiye, hattâ üçe bölünmüş 
lü. Kimisi K. Çin’i, kimisi Rusya’yı, 
kimisi de Amerika’yı tutuyordu. Fa

kat hiçbiri Filistin’i desteklemiyor
du.»
TÜRKİYE’DE KIZIL GERİLLA

Ortadoğu Gerillaları bir taraftan 
bu şekilde kendi ülkelerinde faaliyet 
gösterirken bir yandan da diğer ül
kelerdeki komünist teşkilâtlarla te
mas kuruyorlardı. Ortadoğunun en 
fazla sivrilen gerilla teşkilâtı lider- 
liğini Yahudi Arafat’ın yaptığı El- 
Feth’ti. El-Feth’in bilhassa üzerine 
düştüğü ülke de Türkiye idi. Türki-

Bu Haber Doğrumu?
Kaynağı meçhul ve şüpheli bir habere göre, Diyarbakır ve Siirt il

leri Örfi İdare Komutanlığınca Siyasî Kürtçülükten sanık olarak ara
nan beş kişinin Irak’ta Barzani kuvvetlerince kurşuna dizildiği söylen
mektedir. Kurşuna dizildiği ileri sürülenler; Doğu Devrim Ocakları Di
yarbakır Şubesi Başkanı Ömer Çetin, muhasebeci Sait Elçi, Silvan İlçe 
Başkanı Mahmut Okutucu ile aynı teşkilâtın üyelerinden Abdüsselâm 
Ceyhan ve Muhterem Biçimli’dir. Bu beş kişi hakkında Örfi İdare Ko
mutanlığı gıyabî tevkif kararı almış ve aramaya başlamıştı. Bundan do
layı adı geçen sanıkların Irak’a geçerek Barzani kuvvetlerine sığındık
ları, fakat daha sonra anlaşmazlığa düşerek Barzani yönetim kadrosun
dan Dr. Sait Kızıltoprak’in emri ile kurşuîfa dizildikleri iddia edilmek
tedir.

Ancak bu iddia mesnetsiz olduğu kadar, aynı zamanda gülünç bir 
iddiadır. Irak’a kaçanların kurşuna dizilme ihtimalleri çok zayıftır. Çün
kü bu kimseler siyasî kürtçü olup aynı zamanda komünisttirler. Barza
ni ile aralarında ideolojik bir anlaşmazlığın olmasına imkân yoktur.

O halde bu asılsız iddia neden ortaya atıldı. Bunun sebebi de şu 
olabilir: Aranan bu kimselerin öldürüldüğüne Türk makamlarını ve ef
kârı umumiyeyi inandırmak, ondan sonra da kayıtlarını nüfus idaresin
den sildirerek başka bir isim altında serbestçe çalışmalarını temin etmek. 
Ancak Türk makamlarının böyle bir oyuna kurban gideceklerini hesap
layıp, saman altından su yürütmeye çalışmak akıl kârı değildir. Aynı za
manda güvenlik kuvvetlerimizin bu noktada meselenin ciddiyetini anla
yıp hassas davranmaları gerekmektedir. Zira bahsedilen mevzu tipik bir 
komünist taktiğidir.

Öte yandan beş kişinin Barzani kuvvetlerince öldürüldüğü doğru ise, 
bizim de Irak hükümetinden sorulacak bir hesabımız mevcuttur. Çünkü 
Türkiye’nin Irak ile diplomatik ilişkileri vardır; diğer taraftan Irak ka
binesinde Barzani tarafının da bakanları bulunmaktadır. Dolayısiyle Bar
zani kanadının işlemiş olduğu bu cürüm doğrudan doğruya Irak hükü
metini bağlar. Ve Türkiye kendi vatandaşı olan beş kişinin -bunlar suç
lu da olsa- hesabını sorabilir; en azından cesetlerini ister. Türk Hükü
metinin böyle bir müdahalesi, -zaman kaybetmemek şartiyle- meselenin 
aydınlığa kavuşmasını sağlayacaktır. Eğer hakikaten bu beş kişi öldürül 
düyse bunun isbatı şarttır. Yok eğer ortaya atılan lâf bir ihaneti gizle
me geyretiyse bu da bilinmeli ve ona göre tedbir alınmalıdır.

TinrrriMr ürüir *m ******* .

H l l V VMM
Sıkıyönetim ararken Irak'a kaçmışlardı

BARZANİ B EJ TÜRK'Ü 

...... İD A M  ETTU
•f t  fa r  :

— Hürriyet Gazetesinin Irak’ta 5 siyasî kürtçünün Barzanî tarafından 
öldürüldüğüne dair şüpheli haberi.

ye’deki komünist eşkiya El - Feth’e 
kolayca geçip orada Çin komünist
lerinin liıerliğinde Devlet yıkma
nın sanatını öğrenmekteydi. Böyle- 
ce komünist faaliyet Türkiye’yi de 
içine alan geniş bir sahada cirit 
atmaktaydı. Bu gerçeği de Ahmet 
El Şükeyri’nin ağzından dinleyelim:

«Türkiye’den belki çok iyi mak
satla gelen Müslüman gençler, bu 
kızıl Çin gerilla hocaları tarafından 
tıpkı bizim gençler gibi zehirleniyor 
ve onlara, «senin memleketin bağım 
sız değil, git kendi ülkende bağım
sızlık savaşı yap» deniliyordu. Ve 
zavallı Türk gençleri, gidip kendi ül
kelerinde, banka soyuyor ve adam 
kaçırıyordu.»

Fakat El-Feth yetiştirmesi komü
nist eşkiyalar Diyarbakır’da ve yur
dun dört bir bucağında sabotajlara 
girişirken; Demirel iktidarının dış po 
litikası, El-Feth’in komünist bir teş 
kilât olmadığını isbat etme gayreti 
içindeydi.

GERİLLALAR DÜNYA KOMÜNİST 
İHTİLALİ İÇİN ÇALIŞMAKTADIR

Halbuki Türkiye dahil bütün Or
tadoğu’daki komünist gerilla teşki
lâtları beynelmilel yahudi politikası
nın kontrolünde dünya ihtilâlini 
gerçekleştirmek için çalışmaktadır, 
Bunun dışındaki her iddia bundan 
önceki garip iddialar gibi çürümeye 
mahkumdur..

«Biz önce kendi topraklarımızı 
kurtaralım diyoruz. Onlar hayır di
yorlar, önce bütün dünyayı kurtara 
lım, bütün dünya kurtulduktan son
ra biz nasıl olsa Filistin’i kurtarı
rız, diyorlar... Sonra maalesef bu i- 
deoloji sapıkları İslâm dinini de ta
nımıyorlar.»

Ahmet El Şükeyri komünist geril 
lalar hakkında böyle diyor ve de
vam ediyor:

«Halbuki İsrail’i başarıya götü* 
ren ne Amerika’nın yardımı, ne de 
modern silâhıdır. İsrail’i İsrail ya
pan din kuvvetidir, din bağlılığıdır.»

Fakat Şükeyri bir noktayı unutu
yor: O da Çin, Rusya ve ABD nin 
gerçek emperyalizmin birer maşası 
olduklarıdır. Beynelmilel yahudilik 
bir taraftan Araplara saldırıyor, öte 
yandan da kontrolündeki Çin ve* Rus 
hükümetlerinin kontrolünde gerilla 
teşkilâtları kuruyor. Bu teşkilâtlar 
Arapların başına belâ kesiliyor. A- 
rap Devletleri kendi aralarında çı
kan boğuşmaların tesiriyle esas düş 
manı çoktan unuturken; İsrail de 
menhus gayesine ilerliyor.
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Under $3,000 16% 21%
S3.000 to $7,000 27% 14%
$7.090 to $10.000 24% f6%
$1(̂ 000 to $15.000 24% 1 12%
$15.000-*" 9% 7%
— Dolar krizinin sebebi, Amerika’daki altır» stoklarının yahudi kontro
lüne geçmesidir. Yukarıdaki klişe Amerikan iktisadi hayatına hakim olan 
larar kimler olduğunu açıklıyor. Meselâ 15.000 dolardan fazla sermaye
ye sahip olanların yiizde 9fü yahudi (nüfus oranı yüzde 3) yüzde Tsi ise 
diğer yüzde 97 Amerikan nüfusudur. Bu durumda Amerika'mı* iflastan 
başka yolu var mıdır?

rim. Bu tedbir de tüketicilerin satın alma gücü*

ABD. Başkam Richard Nixon’ın 16 Ağustos 
sabahının 03.00 ünde yaptığı beklenmedik radyo 
televizyon konuşmasıyla açıkladığı ekonomik 
tedbirler, dünya piyasalarını karma karışık eder 
ken, «Kızıl Çini tanıma karan»nm ilânından da
ha fazla yankılar uyandırmıştır.
AMERİKA MÂLİYESİ SARSINTI İÇİNDEDİR 

Dışta dolanır dolaylı olarak devalüe 
(değerinin düşürülmesi) demek olan karar, 
ABD. için, belki de şimdiki en kazançlı yoldur. 
Aslında Birleşik Amerika’nın bu gibi büyük ted
birler alması son bir kaç aydır kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Zira, Beynelmilel para piyasalarında 
ve dünya borsalannda doların değeri gün geç
tikçe düşme kaydetmiştir. Bunun sebebi açıktır. 
NATO’ya dahil askerî harcamalar, dış memleket 
lere yapılan malî yardımlar, özel sermaye akımı 
ve ithalât harcamalarından dolayı, milyarlarca 
dolar ABD dışına çıkmıştır. Te Amerikan hâzi
nesi bu dolarları ödemede güçlük çekmeye baş
lamıştır. Amerika’nın resmî altın fiatı olan 33 
dolar (1 ons ağırlığındaki altının değeri) Lond
ra borsalannda 40 dolara yükselmiştir., Böyle
likle spekülatörler (karaborsacılar) Ne w York’
da I ons’unu 35 dolara aldıklan altmı Londra’ 
da 40 dolara satmaya başlamışlardır. Bu iş a ka
dar ileriye gitmiştir ki, Amerikan Merkez Ban
kasının altın stoku birkaç hafta içinde 10 mil
yar dolann altına düşmüş, yani ABD resmi al
tın stoklamın «kritik nokta»sı sayılan bu raka
mı çoktan yukarlarda bırakmıştır.

Bu alelade duruma, askerî harcamaların, dış 
yardım programlannm, Kamboç ve Vietnam harp 
leri giderlerinin meydana getirdiği ödeme den
gesi açığının külfeti He birlikte gittikçe artan 
enflâsyon ve faal nüfusun %6 sına varan işsiz 
lik eklenince Nixon’ın daha başka türlü konuş 
masını beklemek anormallik olur m. Gerçi, başka 
bir çözüm yolu daha yok değildi. Eğer doların 
değerinin düşürülmesi yerine dünya piyasaların 
daki diğer konvertibî paraların yani Alman mar 
kının, Fransız frankının, Hollanda florininin, Ja
pon yen’in «revalüe^ edilmesine (değer yük
seltme) gidilebilseydi doların hastalığı belki ge
çebilirdi. Bu yükseltmenin ayarlanması zor ol
duğu gibi, Ortak Pazar ülkeleri ile Japonya’nın, 
Amerika için böyle bir fedakârlığı göze alması 
da beklenemezdi. Kaldı ki, bu gaye ile Paris, 
Berlin ve Tokyo arasında mekik dokuyan NVüs
atim  temsilcileri hep elleri boş dönmüşlerdir. 
TEDBİRLER

İşte Richard Ndxon bunun için «sabahın üçü 
darbesi» diye adlandıracağımız dış ve iç ekono
mik tedbirleri, radyo ve televizyondan sıralayı
verdi. Yapılması gereken dış tedbirler olarak 
şunlar kararlaştırılmıştır:

1— Yabancı devlet hazîneleri ve merkez 
bankaları tarafından doların altına çevrilmesi 
geçici olarak durdurulmuştur. Dolann altın kar 
şısmdaki paritesiude (yani dolann alim ile ki? 
yaslandığında ortaya çıkan değeri, miktar olarak 
35 dolar 1 ons altın eder.) hiçbir değişiklik ol
mayacak.

2— Vergiye tâbi bütün ithal mallanna % 10 
oranında geçici b ir vergi zammı konmuştur. An
cak az gelişmiş ülkelerden ithâl edilen kahve, 
balık ve bazı mineraller bu verginin dışında tu
tulmuştur.

Uygulanması istenen iç tedbirler de şunlardır:
f— ücretler, fiyatlar ve kiralar 90 günlük bir 

süre için dondurulacaktır.
1972 federal bütçenin giderlerinde 4,7 mil 

yar dolarlık b ir bütçe tasarrufu yapılmaktadır.
$— a) Sınaî yatırımlara I  yıl süre ile ^10 

vergi İndirimi, bu daha sonra %5’e indirilecek 
ve sürekli hale getirilecektir.

b) Otomobil aftmlannda %1 oranındaki ver
ginin kaldmlması. Bu tedbir, otomobil sektörün
de üretimi ve dağıtımı arttırmak gayesini güt
mektedir.

c) Şahıs başına düşen gelir vergisinde indî*

nün artmasını temin edecektir,.
Bu tedbirler arasında dünya piyasasını ka

rıştıranı hiç şüphesiz doların serbest bırakılması 
ve doların altına çevrilmesinin durdurulmuş ol
masıdır.
AMERİKA, BEYNELMİLEL PARA 
ANLAŞMALARINI HİÇE SAYIYOR

Nixon’ut açıkladığı tedbirler aslında çok us
talıkla düşünülmüştür ama, bunun yanında bey
nelmilel para anlaşmaları da çöp sepetine atıl
mıştır. 27 Aralık 1945 de Bretton Woods’ta ku
rulan para sistemi bu tedbirlerle birlikte teme
linden çatırdamıştır. Amerika, doların altınla 
değiştirilmesini geçici dahi olsa, durdurmakla 
Bretton Woods’ta «teminat sistemini» uygulama
dan kaldırmıştır. Ayrıca doların ne değer biçi- 
lirse ona göre satılması, yani değerinin arz. ve 
talebe göre değişmesi yine Bretton Woods’un 
uzun zamandır uygulama alanında olan <tsabi£ 
km» prensibini de alaşağı etmiştir.

Şayet: Birleşik Amerika, dünya altın fiyatları
nı yükseltme yoluna gitseydi bu davranış, Gü
ney Afrika Birliği ile birlikte dünyanın en bü
yük altın üreticisi olan Rusya’nın işine yaraya
caktı. Yine Amerika, görüldüğü gibi dolar buh
ranını çözerken iktisadi savaşın ideolojiler kav-

— Yahudi tarafından soyulan* Amerikan Maliye- 
sine yama vurmaya çalışan Maliye Bakanı John 
Connally.

gasmdaki yerinin ehemmiyetini de akıldan çıkar
mamıştır.

Daha ötede, ithal mallarına getirilen yüzde 
onluk vergi de «GATT» (Gümrük ve Tarifeler 
Genel Antlaşması) prensiblerine yani milletler
arası gümrük antlaşmalanna da aykırıdır:, ABD 
iç pazarlarında yerli sanayiden daha çok rağ
bet gören Ortak Pazar ve Japon ürünlerinin Ame 
rika’ya girmesini bu yolla engellemek ve bunu 
da keyfe göre ayarlamak elbetteki beynelmi
lel antlaşmalara her şeyden evvel «Gatoın te* 
min ettiği serbest ticaret kararlanna aykırıdır:
O vakit, her devlet yabancı ithal mallarına böy
le bir vergi koymaya kalkar ki, işte o zaman dün 
ya piyasası kendini tam bir anarşinin içinde bu
lur.

Dolann serbest bırakılması karşısında dün
ya borsalannın yeni bir para birimi tayinine gi
decekleri muhakkaktır Ve 1945 ten beri devam- 
edegelen sistem de, herhalde bazı operasyonlara 
uğrayarak yeni bir hal alacaktır.
TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye, bu son değişikliklerden iki yönde

fayda temin etmektedir.
Birincisi, Türkiye’nin dı§ borçlarının büyük 

bir kısmı dolar üzerinedir. Dolann devalüe edil
mesi (değerinin düşürülmesi) dış borçların mik 
tarım azaltacaktır. Resmî kuru dolar karşısında 
15 lira olan Türk lirası bugün Amerika’da 14,85 
lira üzerinden işlem görmektedir. Bu, 1 dolar=  
15 lira olan borcumuzun 14,85 liraya düşmesi 
demektir.

Ayrıca Merkez Bankası kasalarında yatmak
ta olan 407 milyon dolar civarındaki döviz re
zervimizin çoğunluğu dolar diamdaki Alman, 
Hollanda, İsviçre gibi konvertibî Avrupa para
larıdır. Yani kasalarımızdaki döviz miktan, şim 
di dolar karşısında yükselen Mark, florin v.s, 
gibi Avrupa paraları cinsindedir. Dolayı&iyle dö 
vizimiz durduğu yerde bir çoğalma kazanmıştır. 
Bu durum da Türkiye’nin menfaatinedir,

İkincisi, ithâl mallarına konan yüzde onluk 
vergi, Türkiye gibi az gelişmiş ülke mallarının 
dışında tutulmuştur.. Demek ki, Türkiye’nin A- 
merika’ya sattığı malların miktar ve tutam da 
bir değişiklik olmayacaktır. İhracatımız yönür? 
den bu karar da lehimizedir 
NETİCE'

Amerikan mâliyesinin geçici bir zaferi ola
rak vasıflandırabileceğimiz son tedbirler,, aslın
da Wail Street’in zaferidir. Zira dünya mâliye
sinin kalbi Newyork ise, Newyork’un kalbi de 
Wall Street milyarderler kulübüdür. Amerika’ 
mır dev şirketlerinin toplandığı bu kuruluşun 
üyelerinin büyük çoğunluğunu resmi istatistik
lere göre yahudi ve mason sanayiciler teşkil et
mektedir. Dolann değerinin düşürülmesi Ame
rikan mallarının dış piyasadaki fiatmı ucuzlata
cağından ABD’nin ihracatı artacaktır. Dolayısiy 
te bu noktadan gelecek kazanç Wall Street ka- 
naliyle yahudi mâliyesinin kasalarını şişirecek 
tir. İthaî raUarma konan vergi ile iç piyasa dü
zelerek, Avrupa ve Japon firmaları mallarının 
Amerika’ya girmesi zorlaşacağından sürüm içte- 
ki yahudi şirketleri tarafından yapılacaktır. Ya- 
hudinin kasaları madalyonun ikinci yüzünde de 
kabaracaktır.

Üstelik Savunma bütçelerinin hazırladığı 
Pentagon’un (ABD Millî Savunma Bakanlığa) ve 
CİA’nın raporlan yahudi Henri Kissinger’e gel
mekte oradan Nixon’a ulaşmaktadır. Aynı şekil
de ekonomik haber kaynaklarından elde edilen 
bilgiler yahudi Şefi Erlichman’a gelmekte, daha 
sonra Nixon’a varmaktadır. £1)

Amerika’daki her türlü krize karşı tedbirle
rin alındığı «Waşington Özel Aksiyon Grubu»nun 
başkanı yine Nixon’ın özel danışmanı olan yahu
di Henry Kissingerdir (&).

Niixon’ın Dolar krizine karşı alacağı tedbir
lerin bu duruma güre yahudinln menfaatine ay 
kın olabilmesi de imkânsızdır. Herhalde Nixon, 
Kennedy biraderleri götüren «faili meçhul cina 
yetlerdin kurbanı da olmak istemez.

Netice orarak diyebiliriz W, Amerikan dola
rının başına gelen felâketler yahudi yapısı gay
ri millî kapitalist sistemin bünyesinin de icabı
dır. Zira kapitalist sistemdeki üretim fazlalığı, 
üretim ile tüketim arasındaki ayarlanmanın tam 
yapılamaması, bugünkü işsizliği doğurmuştur 
Ve bundan sonra buhranlâr zincirleme gitmiş 
tir. Sol ideolojiler, kendi içindeki çekişmelerle 
yıkılmaya devam ediyor.
(1) Time 8 Haziran 1970.
(2) Amerika’daki yahudi hakimiyeti hakkında

daha teferuatlı bilgi için mecmuamızın 50,
51* sayılan tavsiye olunur.
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M alazgird'in Emane

Oğuzların Kınık Boyundan olan 
Selçuk Oğulları aynı zamanda Bü
yük Türk Hakanlığının bir krallığı
nı teşkil eden devletin «Sü-Başı» 
(Başkumandan)lık makamını irs! ola 
rak ellerinde bulunduruyorlardı. Su- 
Başı ve Kınık Boyu Beyi Dukak 
Bey, 903 yıllarında öldürülünce ye
rine oğlu Selçuk Bey daha sonra 
da Selçuk Beyin oğlu Sü-Başı Mika-
11 Beyin oğullan Tuğrul ve Çağn 
Beyler geçmişti.

Selçukluların birinci hedefi Hora
san'dı. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki, 
Horasan’a hakim olan siyasî bir kü
vet, bütün İran'a ve Yakın Doğuya 
hakim duruma geçebilirdi

Oğuzların Horasan’ı fethetmek i- 
çin ciddî teşebbüsleri 1031’de başla 
dı. Gazneli Mahmut ölmüş yerine 
oğlu Sultan Mesut geçmişti. Oğuzlar 
1031’de Horasan’ın Doğu kısmının 
merkezi olan H ırat şehrini işgâl et
tiler. 1035’de Çağn Bey çok üstün 
G ineli ordusunu dâhice bir taktik 
le ve ümitsiz durumda iken imhaya 
yakın derecede bozdu. Bu, milleti
mizi kapalı kıtadan çıkarıp açık de
nizlere itecek olan Dandânakan’ın 
gerçek bir habercisi oldu. Merv şeh 
linin ve Horasan’ın merkezi olan Ni 
şapur’un fethinden sonra 1040’ın Ma 
yısmda kazanılan Dandanakan zafe
ri Selçukoğullarına devlet bahşeyle- 
dL Karahanlılar’dan ve Gazneliler' 
den sonra Hakkın Sancağı Selçuklu 
lann eline geçmişti.

Eski Türklerde ve Karahanlılar* 
da olduğu gibi Selçuklular’da da 
«Çift bakanlı» devlet şekli cariydi. 
Tuğrul Bey, Nişapur’da, Çağn Bey 
Mevr’de hakimdi. Fakat bu iki bü
yük kumandan ve devlet reisi aynı 
siyasî görüşün yürütücüleri idiler. 
Tuğrul Bey siyasî bir deha olmakla 
devlet siyasetini tanzimle uğraşıyor, 
Çağn Bey de askere kumanda edi
yordu.

Selçuklular, Büyük „ Türk Hakan
lığına geçtikten sonra fetihler dev
ri başladı. Çağrı Bey doğuda Gazne- 
İllere ve Karahanlılara karşı Selçuk 
lu sınınnı çizerken, Tuğrul Bey de 
batıda Selçukluların gerçek hedefi
ne doğru ilerliyordu. Çağn Bey, 
Belh’i ve Toharistan’ı fethetti. Daha 
sonra Çağn Beyin oğlu Şehzade Alp 
Aslan 1044 de bir Gazneli ordusunu 
imha etti. Doğu Vilâyetlerinin mu
hafazasına memur olan Alp Aslan 
1045 de Harzem’i aldı.

Çağn Beyin diğer oğullarından 
Kavurt bey Güneydoğu İran’da, Kir-

s&an’da fetihler yaptı. Yakutî Bey 
İse 1054 de Sistan ve Mekran’ı fet
hetti. Fetihler silsilesi devam eder
ken 1060 Martında Çağn Bey vefat 
etti. Cenazesi Mevr’e nakledildi ve 
türbesine gömüldü. Yerine oğlu Alp 
Aslan geçti.

Diğer taraftan Tuğrul Bey ise Şi
iliğe karşı yeni yeni zaferler kazan
mıştı. Bağdat’ı alarak coşkun teza
hüratla karşılanmıştı. Halife kendi
sine «Sultan-ul-Meşrik vel-Mağrip, 
Sultan-ul-azam, Sultan-uI-muazzam» 
lâkabını vermiş, takdir etmişti. Tuğ
rul Bey Bağdat’ı terkettikten sonra 
Şiilerin başında bulunan Besasîrî 
kuvvet toplayarak Bağdata girdi. 
Halka zulmetti. Halife karşı koymak 
istediyse de muvaffak olamadı ve 
tevkif edildi. Bu sırada 1059 da is- 
yaneden İbrahim Yenal Beyi berta
raf eden Tuğrul Bey tekrar Bağdata 
gelerek Besasiri’yi ve ordusunu da
ğıttı. Şehri yeniden imar etti.

Bu zaferlerden sonra 1063 de Tuğ 
rul Bey de vefat etti. Bu anda do
ğu bölgesinin hükümdarı, Alp-Aslan 
idi, Amcası ölünce yerini Alp Aslan’ 
m doldurması icabediyordu. Alp As
lan 27 Nisan 1064 de cülûs merasi
mi ile tahta geçti? Kardeşi Süley
man’ın hakanlık arzularını bertaraf 
etti. Fakat bu defa da amca oğlu 
Melik Kutalmış Bey Tahta gözünü 
dikmişti.

Alp Aslan çok saygılı bir dille 
yazdığı mektupla amcasını yatıştır
maya çalıştı ise de dinletemedi. Bu
nun üzerine Amcasına hücum etti. 
Böylece bu engeli de aşmış oldu. 
Artık Alp Aslan’ın önüne fetih yol
ları açılmış oldu.

Alp Aslan bir kaç sene içinde Gür 
cistan’ı fethederek sınırlarını Kaf
kasya’ya dayadı. Doğu bölgesini sağ 
lamlaştırmak için Karahanlı ve Gaz- 
nelilerle dostluk kurdu. Karşısında 
fethe açık bir bölge kalıyordu: Ana
dolu. Ve burada kovulması zarurî 
bir devlet vardı: Bizans. Şimdi Bi- 
zansla sınır komşusuyla münasebet
ler hararetleniyordu.
ANADOLU FETHİNİN 
BAŞLAMASI

Daha evvel Anadolunun fethini is 
teyen Tuğrul Bey, amcası Arslan 
Yabgu’nun oğlu Kutalmış Beyi Bi
zans’a karşı ordunun başkumandanı 
tayin etmişti Kutalmış Bey, oğlu 
Süleyman Şahın bir hamlede Ana
dolu’yu fethetmesinin gerçek zemi
nini hazırlan.

Aras’ı kolayca aşan Kutalmış Bey 
Tuğrul Beyin emriyle İbrahim Yi- 
nal Beyle birleşerek Erzurum’a yü
rüdü. Erzurum’u koruyan Bizans, 
Ermeni, gürcü kuvvetleriyle Selçuk
lu ordusu Pasinler ovasında karşılaş 
ti. Bizans büyük bir bozguna uğra
makla beraber meşhur kumandanla 
rından Liparit de esir edildi.

Bizans İmparatoru bir çok fidye 
ve hediyelerle Liparit’in salıveril
mesini rica etti. Fakat Tuğrul Bey, 
fidyeye bile tenezzül etmedi ve e- 
siri serbest bıraktı. Buna karşılık İs 
tanbul’daki Camiin tamirine ve ca
mide Sultan Tuğrul Bey namına hut 
be okunmaya başlandı. Böylece Bi
zans yavaş yavaş Tuğrul Beyin si
yasî görüşlerine boyun eğiyor, mağ
lûbiyetini şimdiden hazırlıyordu.

Tuğrul beyden sonra Alp Aslan

da Anadolunun fethine daha hızlı ve 
önüne geçilmez bir şekilde devam 
etti. 1064 deki ilk seferinde yanın
da henüz dokuz yaşındaki oğlu Me- 
likşah da vardı. Önce-Gürcistanı ve 
güney Kafkasya’yı emniyete aldı. 
Sonra fetihler zincirine yeni yeni 
halkalar ekledi. Bizans’ın bütün ted 
birlerine rağmen Ani’yi fethetti, ar 
kasından Kars’ı aldı. Artık Türk 
mancınıklarına karşı Bizans istih
kâmları dayanamıyor, birer birer dü 
şüyordu. Bu mancınıklar Fatih Sul 
tan Mehmed’in toplarını müjdeliyor 
du.
BİZANS’I SARSAN AKINLAR

Akıncı kumandanlarından Gümüş- 
tekin ve Afşin Beylerin her akını 
Bizans’ın bağrına saplanan bir han 
çer oluyordu. Afşin Bey Torosları a* 
şarak Kilikyaya giriyor ve Halfcp’in 
çok yakınlarına gelerek Anadolu 
fethinin oldukça yaklaştığını haber 
veriyordu.

Bu tehlikeli vaziyette Bizans İm
paratoru çok büyük bir ordu ile A- 
nadoluya geçti. Kayseri yakınların
da iken Afşin Beyin Niksar’ı aldı
ğını öğrendi. Sivas’a gelerek Türk 
Ordusunu ricata mecbur ettiyse de 
bozamadı. Güneye inerek Maraş ve 
Halep’e kadar uzandı. Kuzeyin boşal 
dığmı gören Afşin Bey, çok cüret- 
kârane bir akınla Anadoluyu baştan 
başa geçip Sakarya kıyılarına ulaştı. 
İmparator bu haberi duyunca müt
hiş kızdı. Fakat Afşin Beyin yolu
nu kesemedi. Kış mevsimi geldiğin
den askerlerini kışlalara dağıttı. 
Kendisi de İstanbul’a döndü. 1. se
fer böylece neticesiz kalmıştı.

1067 yılında Bizans İmparatoru 
Kostantin Dükas ölünce, yerine ka
rısı Odokya geçmişti. Henüz idareyi 
ele almadan Afşin Beyin yeniden A- 
nadolu ortalarına kadar gelerek Ma 
latya önünde Bizans ordusunu mağ
lup ettiğini, Kayseri’yi zaptettikleri
ni ve Halep’e geçtiklerini öğrendi. 
Odokya, Türklerin bu taarruzlarını 
önleyemediğinden Şark Orduları baş 
kumandanı Nikefer Botanyates’i az
letti. İmparatorluğun yıkılmasından 
korkarak Bizans asilzâdelerinden Ro 
menos Diogenes’le evlenerek Bizans 
tahtına geçirdi.

Romenos Diogenes, 1069 senesin
de Anadolu’ya ikinci seferini yaptı. 
Harput’a geldiğinde Türk ordusu 
Malatya’da Ermeni Kumandanı Fila- 
retos’u bozguna uğratıyordu. Filare 
tos kaçarak İmparatora durumu an 
lattı. İmparator Malatya’ya gelirken 
Afşin Bey yine aynı cüretle kuzey
den dolaşıp Konya’ya kadar geldi. 
Afşin Bey, Diogenes’in yolunu kes
mek istediğini öğrenince güneye kıv 
nlarak Çukurova’ya daldı ve üssüne 
döndü.

1070 de Anadolu orduları Başku
mandanı Prens Manuel Komnenos, 
Kızılırmak kenarında bozuldu. Bü
tün maiyyeti ile esir düştü. Bundan 
faydalanan Afşin Bey, Kayseri civa 
rından geçip tâ Denizli’ye kadar ,ü- 
çüncü cüretli akınım yaptı. Böylece 
ilk defa olarak Ege ve Marmara kı
yılarına ulaşılmış oldu. Akıncılan- 
mız Ege Denizini zevkle seyrettiler.

Bizans Ordusunun morali tama
men kırılmıştı. Artık bu işi bitir
mek icap ediyordu. Romenos Dioge
nes kozların paylaşılacağı bir meyda

na çekiliyordu. İşte burası MALAZ- 
GİRT’ti. Kaçınılmaz akıbetin zuhur 
ve tecelli anı yaklaşıyordu. 
MALAZGİRT ZAFERİ

İmparator 13 Mart 1071 de bü
yük bir orduyla İstanbul’dan ayrıldı. 
Emelleri o derece büyüktü ki, İslâ- 
mın zuhurundan önceki Bizans eya
letlerini ele geçirmek istiyordu Fi
listin, Mısır ve hattâ Irak ve İran’ı 
hakimiyeti altına almak tek arzusu 
idi. Buna son derece inanıyor ve bu 
ralara BizanslI Umumî Valiler ta
yin etme safdilliğinde bulunuyordu.

Bizans ordusu 100.000 piyade, 100 
bin süvari olmak üzere 200.000 kişi 
idi. Onbinlerce hayvan ve büyük 
harp âletlerine sahipti. Franklar, 
Slavlar, Normanlar, Gürcüler, Er
memi er, Abhazlar ile Uz (Oğuz)lar 
ve Peçenekler gibi gayri müslim 
Türklerden meydana gelmişti. Bü
tün bunlarla beraber Bizans ordu
sunda moral, insicam ve en önemli
si olan vuruşma azmi yoktu. Zira 
Türk akmları, orduyu mânen çökert 
tirken İslâm davetçilerinin, âlimle
rin ve mücahitlerin hristiyan halk 
içindeki faaliyetleri Anadolu hakkı
nı İslâma ısmdırmıştı. Bunlar hep 
Bizans Ordusunun aleyhinde idi.

Bu arada anî bir taarruzla Malaz
girt! ele geçiren Alp Aslan, güne- 
ye Halep’e inmişti. Halep’e gelen 
bir Bizans elçi grubu İmparatorun 
Malazgird ve Ahlat’a karşı Menbic’i 
Alp-Aslan’a vereceğini bildiriyordu, 
Alp-Aslan bu teklifi reddetti. Zira 
MalazVd ve Ahlat stratejik yerler
di. Tam bu sırada Afşin Bey, Alp As 
lana bir rapor gönderdi. Afşin Bey 
Bizans Ordusunun bünyesini tahlil 
ediyor, belli başlı askerî üslerin 
ve levazım depolarının tahrip edil
diğini haber veriyordu.

Bizans Orducunun doğuya, İran’a 
doğru ilerlediğini öğrenen Aıp-As 
lan Halep’ten ayrıldı. Bunu haber 
alan Diogennes de Sivas’ta harb 
meclisi topladı. Bazı kumandanlar 
Türklerin darbelerinin kuvvetini bil 
dikleri için ihtiyatlı olmak lâzım 
geldiğini ve Alp Aslan’ı Erzurum’a 
çekip imha etmenin uygun olacağını 
teklif ettiler. Fakat imparatorun 
pohpohlanmadan hoşlandığını bilen 
bir kaç kişi onun gururunu okşaya
rak İran’a kadar gitmeyi zorladı
lar: Nihayet bu fikir kabul edildi.

İmparator bir kısım kuvvetini eı> 
zak temini için Ahlat’a ve Abhazla- 
ra gönderdi. Yolda Eıcezire ve er
meni birlikleri de iltihak ettiler. 
Diogennes Ordusunun büyüklüğü 
dolayısiyle muvaffak olacağından 
çok emin, emin olduğu kadar da 
Alp Aslan’ı küçük görüyor hayalle
ri İran topraklarında geziyordu.

Alp Aslan ise durumu son derece 
realist mütâlaa ediyor, hiç bir me
selede hayale yer vermiyordu. Za
ten Bizans Ordusundan devamlı ha
berler gelmekteydi. İmparatorun Ma 
lazgird’e yöneldiğini haber alınca or 
duşuna cebrî yürüyüş emri verdi 
Alp Aslan’ın sık sık başvurduğu bu 
taktik aslında göründüğü gibi basit 
değildi. Bu cebrî yürüyüşle askerler 
önemli bir hadise ile karşı karşıya 
oldukları hissini veren psikolojik 
bir havaya bürünerek emniyet ve 
azim sahibi oluyorlardı. Alp Aslan 
büyük veziri Nizamülmülkü ailesiy



netlerini Koruyacağız
le Hanedana gönderdi. Yaşlı olanlar 
da serbest bırakıldı. Orduda boz
gun alâmeti gösterebilecek zayıf e- 
leman Kalmamıştı.

Bu sırada Dıogennes Malazgird’i 
kuşatmıştı. Halkın aman dileyip tes 
lim olmasına rağmen zulmetti ve 
kılıçtan geçirdi.

Alp Aslan, genç ordusuyla kuzey 
doğuya ilerlerken bir akıncı grubu
nu da keşif kolu olarak Bizans or
dusu üzerine gönderdi. Akıncılar Bi 
zans öncüueriyle karşılaştılar. Öncü
ler bozguna uğratıldı, kumandan Be 
silakes esir edildi. Bryennions yara 
lı olarak kaçabildi. İmparatora gel
diğinde Türk ordusunun kudretin
den ve büyüklüğünden bahsetmesi 
Bizans ordusunda moral diye bir- 
şey bırakmadı. Bryennios’tan izahat 
alan İmparator Malazgird’in yakı
nında olan Zahva sahasına geldi. Bu 
rası daha evvel Türk akıncıları tara
fından tutulmuştu. 24 Ağustos ge
cesi akıncılar Allah Allah nidala
rıyla Bizans ordusunun etrafında 
kuş gibi dönerek ortalığı dehşete 
verdiler. Bu durum Bizans ordusu
nun iradesini tamamen kırdı.

25 Ağustos Perşembe günü hristi 
yan Oğuzlardan bir kısmının Alp 
Aslan’ın saflarına geçmesi aynı ma
nevî çöküntüye bir yenisini ekledi.

26 Ağustos 1071 Cuma sabahı, bu 
büyük günün erken saatlerinde iki 
ordu bir fersah ara ile mevzilendi- 
ler. Silâh patlamadan evvelki psiko
lojik harbi Alp Aslan kazanmıştı. 
Zafer kuşu Türk ordusunun üzerin
de uçmaktaydı.

ANADOLU’NUN KADERİNİ 
DEĞİŞTİREN BÜYÜK 
HARP BAŞLIYOR

Bizans Ordusunun 200.000 kişilik 
sürüsüne karşı Türk Ordusu 15-20 
bin kişi kadardı. Bunların çoğu sü
vari, tamamı mahir okçu idiler. Or
dunun savaş kabiliyeti, hareket im
kânı çok üstündü. Birlikler çok di
siplinli ve düzenli idi. Başlarında 
Mamur, Süleyman Şah, Gevhareyn, 
Porsuk, Boran ve Sav-Tigin Beyler 
gibi gerçekten kahraman kuman
danlar vardı. Bütün ordu sonradan 
iltihak eden 10.000 yetişmiş kürt at 
lısı ve diğer kuvvetlerle beraber 
40.000’i buluyordu.

Alp Aslan, Kadı tbn-el-Muhalban 
ve Sav-Tigin vasıtasıyla sulh teklif 
etti. Bu İslâm Ordusunun ananele- 
rindendi, Romenos Diogennes bu
nu korkaklığa yorumladı.

«Sultanınıza söyleyiniz! Kendisi 
ile sulh muahedelerini Rey’de yapa
cağım. Ordumu İsfahan’da kışlata
cağım ve hayvanlarımı Hemedan’da 
sulayacağım?» diye küstahlık etti. 
Buna Sav-Tigin daha mânâlı olan şu 
cevabını verdi:

«Atlarınızın Hemedan’da kışlaya
cağından ben de eminim, fakat sizin 
nerede kışlayacağınızı bilemiyorum.»

Harbin insiyatifini tamamen elin
de bulunduran Alp Arslan, vuruşma
yı Cuma Namazı sonrasına kadar te
hir etti. Bizans Ordusunu kendi ha
kim olduğu bölgeye çekmesi ve har 
bi Cuma gününe, namazdan sonraya 
bıraktırması, O’nun kumandanlığı
nın neticesidir.

Namazdan sonra beyazlar giyerek 
atının üzerinde öyle bir hutbe irad 
etti ki Fatih’in ve Yavuz’un hutbe

leri de bu mahiyette idi. önce sec
deye kapanarak:

«Ya Rabbi! Sen! kendime vekil 
yapıyor, azametin karşusında yüzü
mü yere sürüyorum. Senin uğrunda 
savaşıyorum. Ey Allah’ım niyetim 
halistir. Bana yardım et. Sözlerim
de hilâf varsa benî kahret...» diye 
yalvardı. Sonra ordusuna atı üzerin
de kefenini giymiş vaziyette:

«Yiğitlerim!. Beylerim!. Askerle
rim!.

Yerlerde ve göklerde Allah’tan 
başka Sultan yoktur!. Emir ve Ka
der yalnız O’na aittir. Biz ne kadar 
az olursak olalım, onlarda ne kadar 
çok olurlarsa olsunlar, bütün müslü 
inanların minberlerde bizler için 
dua ettikeri şu anda kendimi düşma 
na atmak istiyorum!. Ya muzaffer 
oluruz ya ŞEHİD! Ben de ancak sis
lerden biriyim. O’nun yolunda olan
lar arkamdan gelsin. Benimle birlik 
te savaşmak istemeyenler aynisin!.»

Bütün ordu bu tesirli sözler üze
rine şöyle cevap verdi: «Asla em
rinden ayrılmayacağız..» Şimdi ordu 
hep ağlaşıyor bir yandan da veda
laşıyordu. Alp Aslan bir anlık uğul 
tudan sonra:

«Ey askerlerim, Cenab-ı Hak bizi 
şehitlik şerefine ulaştırırsa bu be
yaz libaslar kefenim olsun. Melik- 
Şah’ı yerime tahta geçiriniz... O’na 
bağlanınız... Zaferi kazanırsak önü
müzde çok hayırlı günler olacaktır.

Haydi Arslanlanm... Allah yar
dımcımız olsun...»

Hücum başlamıştı. Harp bütün şid 
detiyle devam ediyordu. Anayolu
nun kaderi tayin ediliyordu. Alp As
lan’ın saflarından kopan yiğitler Al 
lah Allah sesleriyle ovayı çınlatıyor, 
Bizans ordusunu zor duruma soku
yordu.

Bizans ordusunu papazlar teşci e- 
diyorlar İlâhîler söylüyorlardı. Ro
menos Dionneges merkezde bulunu
yor; sağdaki Anadolu birliklerine A 
leat, soldaki Rumeli birliklerine ise 
Bryennios kumanda ediyordu. İhti
yat kuvvetlerinin başında da Andro- 
nikos bulunuyordu.

Alp Aslan ise ordusunu dörde a- 
yırmıştı. Kalabalık olan ikisini mey 
danm iki tarafına gizlice pusuya ya 
tırmış, üçüncü bir birliğini de düş
manın gerisini çevirmek üzere mü
sait yerlere serpiştirmişti. Kendisi 
de Diogenes’in tam karşısında yer 
almıştı. Bu Alp Aslan’ın düşman tak 
tiğini çok iyi bildiğini göstermekte
dir.

Alp Aslan bir ara bütün ağırlığıy

la hücuma kalkan düşmana karşı 
merkezdeki okçularına hucum emri 
verdi. Türk süvarileri de bu Hücu
ma iştirak etti. Çıplak atlara binmiş 
Koçyığitler, muazzam dev gibi vü
cutlarıyla kılıçsız, kalkansız oıarak 
Bizansin ön saflardaki zırhlı tümen
lerinde görülmemiş bir bozgun mey 
dana getirdiler. Arkadan yetişen bal 
tacılar, ellerindeki koca koca beta
larıyla yere düşen zırhlıları parça 
parça ediyordu. Bu durum düşmanı 
tamamen şaşkına çevirmişti. Hele sa 
vaşm şiddetli anında Bizans unlu
sundan Rumeli oğuzlarıyla peçenek- 
lerin Türk ordusuna geçişleri karı
şıklığa yol açmıştı.

Bizans bütün gayretini toplaya
rak bir daha hücuma geçti. Türk or 
duşu geri çekilmeye başıadı. Bu Alp 
Aslan’ın yine dâhice ve kumandan
ca taktiklerinden biriydi. «Sahte Ri
cat». Bu geri çekiliş esnasında da 
Bizans ordusu neşe ile ilerliyor, ar
tık bu bozgunun İran’da bile durma 
yacağına inanıyordu. Alp Aslan’ın o- 
yunundan habersizdi. Akşam pusu 
mahalline gelince Alp Aslan bütün 
orduya hücum emri verdi. Süvariler, 
sağ ve sol cenahlar Bizans ordusu
nu çember içine almıştı. Diogenes 
işin felâketini anlamıştı fakat geç 
kalmıştı. Akşamın karanlığında düş
man imhâ edilmiş, imparator da esir 
olarak ele geçirilmişti.

Esir edilen Romenos Diogenes, 
Alp Aslan’ın huzuruna getirildi. Yal 
nız İslâm Tarihçilerinin değil, Bi
zans, Ermeni ve Süryânî kaynakla
rında da yazdıkları gibi, Alp Aslan 
İmparatora bir misafir hükümdara 
yapılan muameleyi yapmış yakınlık 
göstermişti. O’na zulüm değil ke
rem göstermişti. Yapılan anlaşma
dan sonra bütün şartları itirazsız 
kabul eden imparatoru tekrar İstan 
bul’a gönderirken şu tarihî sözünü 
söylemişti: «YİNE ORDULARININ

BAŞINA GEÇ! BİZİMLE SAVAŞA 
TEKRAR GEL! YİNE TARİHİMİZE 
ŞANLI SAHİFELER KATMIŞ O- 
LURSUN!»

İmparator ayrılırken, gördüğü bu 
alicenap muameleden hüngür hün
gür ağladı. İstanbul’a gittiğinde, ye 
ni tahta geçen Mikhael VII tarafın
dan öldürüldü.
MALAZGİRD ZAFERİNİ 
TEMİN EDEN ŞARTLAR

1. ORDUMUZ TEŞKİLATLIDIR : 
Malazgirt’te uygulanan harp taktiği, 
Türklerin zaman zaman uyguladık
ları «Bozkır taktiği» idi. Son derece 
teşkilâtlı birliklere ihtiyaç vardır ki,

bu taktik muvaffak olsun. İşte Türk 
ordusu senelerden beri Anadolu’da
ki akmlarla biribirine bağlanan sağ 
lam bir emir-kumanda mekanizması 
geliştiren bir bünyeye sahipti. Ku
mandanlarına son derece bağlı idi
ler. Verilen emir her ne pahasına 
olursa olsun yerine getirilirdi.

Bu derece teşkilâtlı olmamış ol
saydı; sahte ricat esnasında ordunun 
bozulması ve imhâsı son derece ko
laydı. Türk ordusu arasında sağlam 
bir disiplin mevcuttu. Bir saat gibi 
işliyordu. Bütün kolların birbirin
den haberi vardı.

2. KUMANDA MEKANİZMASI : 
Türk ordusunu zafere ulaştıran ikin 
ci husus, Kumanda mekanizmasının 
dehâ çapındaki liyakati idi. Herbiri 
altın bahasındaki kumandanlar ana
dan doğar doğmaz askerlik talimle
rine başlamışlar, kılıç kuşanmışlar, 
yay germişler, ok atmışlardı. Bizans 
Tekfurlarıyla vuruşa vuruşa düşma
nın hilelerini öğrenmişlerdi. Bütün 
harp taktiklerini biliyorlar ve usta 
lıkla tatbik ediyorlardı. Bütün bun
larla beraber, emri altındaki asker* 
ler et-tırnak gibi kaynaşmışlardı. 
Muvaffakiyetin ikinci amili buydu.

3. İSTİHBARAT: Türk ordusu da
ha önceden düşmanın bütün plânla
rını, ordunun kuvvetini, zaafını, 
hangi unsurlardan meydana geldiği 
ni istihbar etmişti. Alp Aslan, Dioje- 
nin ne yapacağını daha önceden bi
liyordu. Harpten sonra da hataları
nı belirtti.

4. ORDUNUN MORAL YÜKSEK

LİĞİ: Alp Aslan, Türk Ordusunun 
moralinin nasıl yükseltileceğini bili
yordu. Ordunun niçin döğüşeceğini, 
onun için en kıymetli varlığın ne 
olduğunu, hayatın feda edileceği ha 
yattan daha yüce bir idealin ne oldu 
ğunu biliyordu ve orduya onu hatır 
lattı. Orduyu hayata bağlayıcı şey
ler yerine, hayattan uzaklaştırıcı, 
hayat düşüncesini vatan uğruna fe
da ettiren bir duygu verdi.

Ve bunda şunu belirtmek gerekir 
ki Malazfird Ordusu bir ideal için 
vuruştu. Şehid oldu. Gazi oldu. Ma
lazgird’in milletimize emanetleri 
var. İşte Alpaslan’ın ve Malazgird 
cengaverlerinin ruhu bu emanetle
re sahip olmamızı istiyor. Malazgirt* 
ten 850 sene sonra Dumlupınar’daki 
millet, o idealleri yaşatma, emanet
leri koruma mücadelesi verdi.

Gelecek sayımızda Dumlupmar’ın 
hayalleri durduran mücadelesini gö
receğiz.



«Anayasanın

MİLLET HUZURUNDA

11. Maddesi 
• t 

Üzerine»
Yönetici - Sayın konuşmacılar ve 

aziz Millet, Anayasa değişikliğin
de 11. madde hariç diğer maddeler 
üzerinde anlaşma oldu. Partilere 
sunulan taslak şöyle: «Bu Anayasa- 
da yer alan hak ve hürriyetlerden 
hiç birisi , dil, ırk, sınıf, din, mezhep 
kavgası yaratacak veya Türk devleti 
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olduğuna dair temel ilke
yi bozabilecek hiçimde kullanıla
maz.» Bu taşlağa bazı partiler karşı 
çıkmakta, bir kısmı ise kabullen
mektedir. Siz sayın Erim, değişikli» 
ği niçin teklif ettiğinizi açıklarım- 
siniz?

Erim - «Hiç kimsenin şüphesi ol
masın ki,, yurdumuz büyük bir teh
like karşısındadır. Bu tehlike Sıkı
yönetimle geri itilmiştir. Fakat or
tadan kaldırılmış değildir..

İşte bunun için öngörülen deği
şikliklerin Anayasa’da yapılması ge*

i rekiyor.
Hazırlanan değişikliklerden lııir* 

demokratik rejimin yaşamasını, öz
gürlüklerden ana hak ve hürriyetler
den faydalanmak isteyenlerin endî
şe edeceği hiçbir şey yoktur. 

m Ancak değişikliklerden sonra, Tür
kiye’yi felâkete sürüklemek isteyen
ler, Üniversitelerimize, TRT’ye ve 
daha başka kuruluşlara sızma imkâ
nı bulamayacaklardır. Ama ne yapa
lım ki, bugünkü kanunlar ve imkân» 
larla sızmalar, sığınmalar olmuştur, 
olmaktadır, yarın da olabilir. „ 

Bazıları, Anayasa uygulansa idi, 
reformlar yapılsaydı, 12 Mart buna
lımına gelinmezdi, diyorlar. Tali-

I matını yurt dışındaki bir yerden a- 
lan anarşist ve tedhişçileri, Anaya- 
sa’nm öngördüğü reformları birbiri 
ardına hiç vakıit geçirmeden yap
sak, bu eylemlerinden vazgeçirebilir 
miyiz?

11. Madde değişikliklerin belkemi
ğidir. Devleti ve hür demokratik 
düzeni hatıra gelebilen tehlikelere 
karşı koruyucu niteliği olan bir hü
kümdür (Tİ mm ıi7 1971 Gazete
ler)

Yönetici - Yanı muntenıei tenııke- 
lerin önlenmesi için bu değişikliğin 
şart olduğunu söylemek istiyorsu
nuz. Peki siz buyurun Sayın Arar._ 

İsmail Arar «Bu güzel eserin ze
delenmemesini rica ederim. Anayasa 
boşluklarından istifade ederek gür 
zel vatanı parçalamak ve oöimek is
teyenlere fırsat verilmemelidir.» 
(7 Ağustos 1971. Gazeteler)

Yönetici Sayın: Arar, siz de & 
rim’ın görüşünü paylaşmış oluyorsu 
nuz. Siz aynı fikirde mısınjz acaba 
Sayın Feyzioğlu?

Feyzioğlu «Hür demokratik reji
mi ve milli varlığımızı korumak i* 

A çin, hakların ve hürriyetlerin, bu 
hak ve hürriyetleri yon etmek iste 

j yenler tarafından kötüye kullanılma* 
sını önlemektir Yapılacak değişik
lik, hür demokratik rejimi bütün 
icaplarıyla ayakta tutacak ve son 
yıllarda ülkemizi tehdit eden anar 
şiye, iç kavgalara set eekecek isti
kamette olmalıdır. (15 Ağustos 1971, 
Gazeteler)

Yönetici - Bu görüşün üzle başta 
söylediğin iz taslak aynı olduğuna 
göre siz de herhalde taslağı destek
liyorsunuz. Sayın Seyfi Öztürk, siz 
zannedersem AP nin görüşünü açık
layacaksınız. Söyler misiniz?

Seyfi Öztürk «Anayasanın getirdi
ği hürriyetler Anayasa’yı yıkmak 
için kulanıImıştır. Kendisini koru
mayan bir Anayasa düşünülemez.» 
(10 Temmuz 1971, Milliyet)

Yönetici - Yani düşünülemiyeceği- 
ne göre, tedbirler şarttır, demek is
tiyorsunuz. Ve yukarıdaki tedbirleri 
destekliyorsunuz. Peki, Sayın İnö
nü, şimdi Milletimiz sizin görüşünü
zü öğrenmek istiyor. Açıklamak is
temez misiniz?

İnönü - «Ordu komutanları Anaya
sa değişikliklerinden büyük ümid 
beklemektedirler. Olılar da Anaya
salda bir takım eksiklikler olduğu 
kanaatindedirler. Teklifler buna gö
re yapılmıştır. Şimdi farzediyonız 
ki, mutabakatla bu maddeleri Mec
lîsken eksiksiz geçireceğiz; Ve ek
siklikleri düzelmiş bir Anayasa ile 
memleketi idare edeceğiz. (21 Tem
muz 1971, Gazeteler)

Yönetici - Sayın İnönü, bu sözle
riniz pek memnun bir insanın hale

ti ruhıyesını aksettirmiyor Sanki 
Ordu Komutanları Anayasa değişik
liğinden oiiyük ümid bekliyorlar da 
siz beklemiyormuşsunuz gibi konu 
yuyorsunuz Acaba siz başka düşün 
cede misiniz? Yoksa yem teklifleri
niz mi var? Ha sız mi cevap vermek 
istiyorsunuz Sayın komisyon üyeleri 
buyurun. .

CHP Komisyonu «Demokratik 
Solun bu madde ile yasakIanmadı
ğının yazılması gereklidir Eğer sı
nıf kelimesi maddede bırakıldığı 
takdirde, Türkiye’de demokratik sos 
yalizm volu tamamen kapanacaktır.» 
(15 Ağustos 1971, Gazeteler)

Yönetici - Yani siz, Anayasa’da 
böyle b ir değişiklik olursa demok
ratik sosyalizmin yasaklanacağını 
söylüyorsunuz. Ve Anayasa’nın «Sı
nıf kavgası»nı yasaklamamasını isti
yorsunuz. İyi ama sınıf kavgası, 
parçalanması vatanımız için tehlike
li olacak ve düşmanlarımızı sevin
direcek olan milletimizi kamplara 
bölmek değil midir? Bir milletin, 
ferdleri arasında servetin adaletti 
dağıtılmasını istemek normal ve gü 
zel. Ama bunu sımf kavgaları ile 
gerçekleştirmek, kardeş kavgasını 
tahrik etmek demek; değil imdir? 
Sınıf kavgası, marxist - leninist ter
minolojinin kitleleri çarpıştırma 
vasıtasıdır. Bunu nasıl demokrasinin 
icabı sayabilirsiniz? Bu demokrasi
nin, kendisini yıkacak şeyi kendi 
içinde beslemesi manasına gelmez 
mi? Hala fikrinizde ısrar ediyorsu
nuz galiba İsmail Cem. Buyurun fik
riniz ne?

İsmail Cem «Anayasa değişiminin 
doğrultusu* sol düşünceyi ve dolayı* 
siyle kitlelerin hayat hakkını sınır
lamanın yönündedir....»

«Değişiklik taslağının bu konular
daki özelliği de, kitlelerin aleyhine 
ve iktidardık» kuvvetlerin kayıtsız

şartsız egemenliğinin lehinedir. Bu 
nedenledir ki değişiklik taslağı, 
Türk halkının genel çıkarlarına kar
şı gözükmektedir.» Demokrasinin ya
şaması için şarttır «diye sunulan bu 
Anayasa değişimi gerçekleşirse ar
tık, Türkiye’nin demokrasisi» kendi 
nev-i şahsına münhasır «Bir demokra
si olacaktır» (20 Temmuz 1971, Mil
liyet)

Yönetici - Hoppala! Şimdi de halk 
adına konuşmaya başladınız. Ku
zum sizin halkla ne kadar bağınız 
var ki böyle konuşabiliyorsunuz. 
Halka kendi aklınıza göre «Sol» kı
lıfını giydirmeye çalışıyorsunuz. Kor

kuyorum şimdi Ecevit’fce Millet adı
na konuşacak.

Ecevît - «Gerçak milliyetçiliğin 
kaynağı millete güven duygusudur. 
Millete güvenmeden ve milletin gü
venini sağlamadan, millete yeterince 
hizmet edilebileceğine de, mutluluk 
getirebileceğine de inanmıyorum. (10 
Temmuz 1971, Milliyet)

Yönetici - Demedim mi size? Ece- 
vft de işte millete sırtını dayayıver
di. Sanki yıllar yılı millete bağlı ha
reket etmiş gibi. Neyse. Siz bu gö
rüşünüzle Anayasa değişikliğinin mil
letten habersiz yapıldığını mı söyle
mek istiyorsunuz. Ve belki de refe
randum yapılmasını istiyorsunuzdur. 
Acaba referandtım yapılsa milletin 
seni ve partini destekleyeceğine ina
nıyor musun? Yoksa bu sadece bir 
taktikten mi ibaret? Bilmiyorum, e- 
ğer millet sizi seçimlerde destekledi 
ği gibi desteklerse, bunda akıbetiniz 
pek hayırlı olmaz herhalde. Galiba 
Bülent Nuri ve Fahri Özdilek te bir 
şeyler söyleyecek?

Bülent Nuri Esen * «Tasarının mi
litarist karakterde bir Anayasa orta
ya çıkarmasından endişe ediyorum» 
(23 Temmuz 1971, Gazeteler)

Yönetici - Ya siz Bay Özdilek?
Fahri Özdilek - «Anayasayı maksat

lı uygulamaların ötesinde, anarşik o- 
layların suçlusu gibi göstermek iste
yen zihniyeti, ulusumuzun kaderinde 
talihsiz bir değerlendirme olarak gör 
inekteyiz. Anayasa’da yapılacak deği- 
şiklıklerin yeniden özgürlük mücade
lesine dönüşerek toplumsal gelişme
mize engel olmamasını içtenlikle te
menni ederiz.» (10 Temmuz 1971, 
Milliyet, MBK Başkanı Tabi) Sena
tör)

Yönetici - Siz daha hızlı konuşuyor
sunuz. Bu iddiaları bu kadar hadise
den sonra hâlâ söyleyebilmek; pes 
doğrusu? Herhalde bay İpekçi’nin de 
enteresan fikirleri olacak Buyurun 
bakalım.

Abdi İpekçi . «Sosyalist görüşler 
bugün dünyanın her yerinde özellik
le aydınlar tarafından benimsenmiş 
bir geıçektir. Bu görüşlere serbestçe 
ifade olanağı tanımamak, o görüşle
ri benimseyenleri yeraltı savaşma 
zorla itmektir. Kısacası Türkiye’de 
rejimin Demokratik kalması istenf» 
yorsa sosyalist görüşlerin, böyle bir 
düzenin vazgeçilmez parkası olduğu 
kabul edilmelidir. (22 Temmuz 1971, 
Milliyet)

Yönetici - 01 Bay Abdi. Bu çok 
cür’etli bir iddia. Bir kere Sosyalist 
görüşlerin aydınlar tarafından kabul 
edildiği hususu son derece saçma. 
Birkaç basit kafa yapısının Sosyalist 
olması, dünya aydınlarının Sosyalist 
olduğunu nasıl söyletebilir size?

İkincisi de demokratik düzeni yık
mak isteyen Sosyalist görüşlerin, de
mokrasinin icabı olduğu sözü çok 
münakaşa götürecek bir şeydir Sos
yalist görüşlerin sınıriarmın nerede 
başlayıp nerede biteceği bilmem siz
ce tayin edilmiş midir? Ama şu ana 
kadar demokratik Sosyalist geçinen 
bir ferdin, müsait ortamda kendisini 
tedhişçiliğin göbeğinde bulduğu bir 
gerçektir. Hem demokratik denen 
Sosyalizmin marxist - leninist hare
ketten farkı ne ki? Meselâ bu konu
da Bay Ecevit*e soralım bakalım.

Ecevit «Kastro-nun önünde ki
litli kapılar vardı. Che Guevara’mn 
önünde kilitli kapılar vardı. Ho Şi 
Minh’in önünde kilitli kapılar var
dı. Mao Çe Tung’un önünde kilitli 
kapılar vardı. Anahtarr «devrimcile
rin efîhde olmayan o kapılan açabil-
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Lozan’da Azınlıklar Meselesi
Lozan’da görüşülen en mühim 

meselelerden biri de Azınlıklar 
Meselesidir. Müttefik (düşman) 
devletler, azınlıklar üzerinde ehem
miyetle durmuşlar ve heyetimiz- 

'den en geniş tevizleri koparmışlar
dır. Bu tavizler bugün azınlıkların 
İstanbul sanayiinin %70 ine ihracat 
ve ithalatımızın %75 ine hakim ol
malarının, ihanetlerinin, komünist
lerin ihtilal provalarında baş rol
lerde yahudi Rafael Avidor, Jak 
Menaşe ve Simonların bulunması
nın mes’ulü olmuştur. Lozan’ın di
ğer maddeleri olduğu gibi Azınlık
lar meselesi de liyakatsiz, müttefik
lerin tabirleriyle amatör - heyeti-, 
mizin hoşgörürlük, boşverirlik hava
sı içinde aleyhimizde tecelli etmiş
tir. Galipken mağlup bir devlet mu
amelesi görmüşüzdür. Millî mücade
lenin zafer sevinci, istiklal çoşkun- 
luğu, büyük zaferin siyasî ve İktisa
dî sonuçlarını gerçek manada lehi
mize tecellî ettiremediğimiz için 
sönük kalmıştır.

Millet senelerdir hatta asırlardır 
ihanetlerini seyredegeldiği düşman
larının yine - değişik vasıtalar ve 
maskelerle - aynı ihanetleriyle kar
şı karşıya kalmıştır. Batı Trakya’da, 
hudutlarımızın ötesinde yüzbinlerce 
kardeşimiz himayesiz terkedilmiş
tir. Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin, 
rum isyanlarının baş mes’ûlü Patrik
hane, İstanbul’un Fener’nde ayrı 
meşum vazifesine devam etmiştir. 
Bu yüzden zaman zaman İktisadî, 
siyasî ve kültürel krizler başgöster- 
miştir.

Şimdi azınlıklar konuşundaki Lo
zan görüşmelerine geçmeden evvel
o zamana kadar devlet ve vatan bü
tünlüğümüzü parçalama ihanetlerini 
görelim:

AZINLIĞIN İHANET
PLANLARI
1839 Tanzimatı Hayriye Fermanı 

azınlıklara çok geniş imkânlar tanı
mıştı. Mustafa Reşit Paşa gibi bü
yük sıfatlı bir İngiliz ajanının ön
cülüğü ile îlan olunan bu frman- 
le: asırlardır din için, devlet için 
can veren şehit çocukları ile vatanın 
korunması ile hiçbir ilişkisi bulun
mayan, bilakis devletimizi darbele- 
yen ermeni rum ve yahudi azınlık
ları eşit tutuldu. Ne acıdır ki millet 
evlâdıyla hainler aynı haklara sahip 
oluyordu. Bu milletimiz için hazme
dilmeyecek bir taviz oldu.

Bundan sonra üç mason rum tara
fından kurulan Etniki Etarya men
subu ajanlar, fırsatları değerlendi
rip, ihanetlerini daha da hızlandırdı
lar. Hainlikte ondan da geri kalma
yan bir zararlı cemiyet de Mavri 
Mira idi. Mavri Mira ermeni petriği 
Zevan Efendi ile işbirliği yaparak 
çalışıyordu.

1863 te Sayrüs Hamlin namındaki 
bir Amerikan papazı da Robert Ko
leji kurmuştu. Bu ajan yuvasından 
yetişen Bulgar Komitacıları Balkan
ları elimizden çıkardı. O Balkanlar

ki asırlardır her senenin baharında 
akıncı türkülerini dinlemiş, zafer 
müjdeleriyle çalkalanmıştı. Ama 
bundan sonra gam, keder ve esaret 
gözyaşlarına, inilti seslerine muha- 
tep olacaktı. Devletten kopan orada
ki millet evlâdları himayesiz kalacak 
Balkan Türklüğü imha edilecekti. 
Millet düşmanlan ellerinden geleni 
yanlarında koymuyorlardı.

«İttihat ve Terakki Fırkasının 
Selânik’li yahudi olan Emmanuel 
Karasu tarafından tesis edilen Ma
kedonya Rizorta denilen mason Lo
casının içinden bil fiil doğduğunu 
söyleyebiliriz.» (Fransız Acacia Mec
muası Sayfa 70)

«Ayrıca İttihat ve Trakkî Cemi
yetinde mason Mustafa Karın, 
İbrahim Temo, İshat Sukutî, yahu
di Nesim Russo, Jak Manasa, Davit 
Kohen, Rafael Rici, Nicola Ferte, 
Martı One, Jakop Suhami, Bernard 
Dreyfiis gibi düşmanlar yer almak
ta idi.» (2)

«Dışişleri ve Bayındırlık Bakan
lıklarını defalarca deruhte eden 
gabriel Noradunkyan’ın Kirkor Si- 
nokyanın, Davit Paşanın, PTT Ba
kanı Maraşal Karabet Artin Davut 
un, Maliyeci Agop Kağozyanın ve 
Parlamentoya girmiş 47 ermeni me
busu ve senatörünün senelerce bu 
mevkilerde kalmaları elbette tesedüf 
eseri olan hadiseler değildir.» (3) 
(Aziziye Mecmuası, Sayı 1 - Erzu
rum ve Kültür ve Yardımlşama Ce
miyeti)

Vesikalardan da anlaşılacağı üze
re İttihat Terakki Çetesi memleketi 
böylece bir avuç ermeni, rum ve 
yahudi azınlığının eline terk etmiş
tir.

Azınlıkların devletimizi ve vata
nımızı parçalayan ihanetlerinden sa
dece bir kısmını gördükten sonra 
mevzumuza devam edelim. 

LOZANDAN ÖNCEKİ 
ANLAŞMALARDA 
AZINLIKLARA AİT 
HÜKÜMLERİ (SEVR’DE) 
«Avrupa’nın harp sonu tarihi» 

yazarı Frank H. Simond: «Türkiye 
Almanya’nın müttefiki idi ve Paris’
te Türk İmparatorluğuna karşı ha
kiki bir~ ölüm hükmü verilmişti.»

Edvard Driyö: «Muhakkak olan 
şudur ki, artık bir Osmanlı İmpa
ratorluğu yoktur»

İşte Birinci Cihan Harbi, düşman
larımızın bu niyetleriyle başladı. 
Savaş sonunda düşmanlarımız, dev
letimize ve milletimize hazırladıkla
rı ölüm reçetesi olan Sevr’i imzala
dılar. Bu anlaşma ile düşmanların 
hülyalarında şekillenen iğrenç ve 
meş’um ideallerinin tatbiki isteni
yordu. Ve bunun için azınlıklara, 
beklediklerinden de fazla bahşişler 
vadedilmişti. Ermenilere Doğu’da 
bir devlet, Yunana ve rum palikar
yalarına Batıda «megalo-idea» (Bü
yük Yunanistan), Bizansin hortlatıl- 
ması v.s.

Şimdi azınlıklara Sevr’in madde

ınek için yüklenmek gerekirdi. Biz
de ise, kapılar kilitli değildir. Tok
mağını çevirince açılabilir. Böyle o- 
lunca, insandaki romantizm duygu
sunu kamçılayıcı bir takım örneklere 
özenmek ve itiverince açılabilecek 
kapılara yüklenmek, Donkişotluk o- 
lur.»

Yönetici - Bu demektir ki Moo’dan 
farkınız sadece metod. Yani getire
ceğiniz düzen değişikliği aynı esas
lara dayanıyor. Yukardaki ifadeler şu 
nu anlatmak ister ki: eğer Türki
ye’de de kapılar kapalı olsaydı, siz

de Kastro’nun yolundan gidecek
tiniz. Peki onlar milletlerini mesut 
ettiler mi? Getireceğiniz düzeni Mil 
let tasvib etmezse - ki bunu fiilen 
göstermektedir - o zaman demokra
tik hayatı ayaklar altına almış ol 
mayacak mısınız? Hayır canım, daha 
İlmî görüşlerle gelmeniz yerinde o- 
lurdu!... Bay Ortamcı sizin de fik
riniz varsa buyurun...

Kemal Bisalman - Bugün Anaya
samız değiştiriliyor, hem de ne tür 
lü?... Geriye dönük olarak...

Kim uyacak bu Anayasaya ve kim

lerinde tanınan haklara ait vesika
lara geçelim.

«141 - Mekteplerde devletin hiç
bir müdâhalesi olmaması...» (4) 

«145 - Hükümet soyca azınlıkların 
nisbî temsili üzerine bir intihap u- 
sûlü projesini iki sene Müttefik 
Devletlere vereceğini üzerine almak 
tadır.» (15)

«146 Ecnebi Darülfünun mezun
larının memlekette serbestçe sanat 
yapmalarını Hükümet kabul e- 
der.» (6)

Görüldüğü gibi kökleşen millî kül
türün yitirilmesi için, kültürün te
mel unsurlarından eğitim, azınlıklar 
ve düşmanlarımız tarafından tam bir 
kontrol altına alınmış oluyordu. 
Mekteplerde bundan böyle millî 
kültür yerine yabancı kültür ve 
milletimizi Avrupa’ya peşkeş çeke
cek bir eğitim uygulanacaktı. Bunun 
neticesi milletimiz, şuur köleleşme
sine sürüklenecek ve neticede yok 
edilecekti.

Yine diğer maddede de belirtilen, 
memleketimizin sanayi dallarının 
malî imkânlarının yabancı mektep
lerin yetiştirdiği azınlık gruplara a- 
çık bulundurulmasıdır.

«149 - Osmanlı Hükümeti.. Padi
şahlar tarafından verilmiş olan fer
manlar, hattı hümayûnlar, beratlar 
ve tezkereler ile müslüman olmayan 
milletlere din, mektep ve adliye iş
lerinde bahşedilmiş olan imtiyaz ve 
maâfiyetleri bütün şümul ve genişli
ği ile te’yid ve ilerisi için de muha
faza eder.» (7)

Devletimiz eski kudretini, dira
yetini kaybediyor, millî devlet gayri 
millî hale getiriliyordu. Artık o, ge
milerinin direklerini gümüşten, ha
latlarını ibrişimden yelkenlerini at
lastan yapan imparatorluğumuz, bü
tün silahlarını ve donanmasını tes
lim ediyordu.

Sevr’in malî ve İktisadî hükümle
rinden:

«Türkiye 1600 tonu geçen bütün' 
buharlı gemilerini işleyebilir olarak 
müttefik düşman kuvvetlere teslim 
edecek, Osmanlı borçları altın ola
rak ödenecek.» (8)

Devlet yok olunca millet ölüme 
terk edildi. Ama düşmanlarımızın 
bekledikleri gibi olmadı. Çünkü mil
let, ölümü değil; şerefle yaşamayı 
seçmişti. Millî Mücadeleye atıldı; 
henüz kaybetmediği iman ve ideolo
jisiyle imkânsızlıklardan imkân çı
kardı. Karartılan tarihini yeniden 
aydınlattı. Zafer kazandı, dünkü dev
letini yıkmaya çalışan, Doğuda er
menilere, Batıda rum palikaryaları
na gereken dersi verdi. Askerî mü
cadelesiyle memleketi azınlıklara ve 
müttefiklere teslim etmedi. Fakat... 
Bundan sonrasını ayrıca görelim.

Milletimizin karşısında ittifak üs
tüne ittifak düzenleyen düşmanları
mız, Sevr’den netice alamayınca bir 
defa daha tertibe girdiler. Lozan 
Konferansı düzenlendi.

Lozanda, mevzumuz olan azınlıklar

meselesi görüşülürken Müttefiklerin 
tutum ve tavırları dikkate değer. 
Bu sefer meş’um emellerini, «barış, 
sulh, dostluk ve insan haklarını ko
rumak gibi yaldızlı kelimelerle mas
keliyorlardı. Türk murahhaslarını 
da kendi akıntılarına sürüklüyorlar
dı.

«Devletler. 18. asırda Polonya’yı 
taksim ederken de imzaladıkları kâ
ğıtta insan haklarından bahsediyor
lardı... Lozanda murahhaslarımız, 
işin bu maske altında münâkaşası
na muhatap oldular? (9)

Millî Mücadele yıllarında rum pa
likaryalarının elinde sönen ocakla
rın, viran yurtların acısı Batıda rum, 
Doğu’da Ermeni zulmü altında ciğer- 
lerden kopan ızdırab ve feryatlar, 
muzaffer ve fakat çilekeş milletin 
kini ve hıncı kat kat iken Lozan’da 
bunlar unutuldu.

İtalyanın Baş Murahhası Marki 
Garroni, azınlıklar hususu görüşü
lürken şöyle demişti: «Bizler şimdi 
uzun savaş yıllasdan sonra ateşli 
tulkulara bir gem vurmak başka aşı- 
rıhları, öç almaları önlemek zo
rundayız. Hoşgörü, hakgözetirlik ve 
adâlet ilkelerine uygun davranmalı 
ve geçmişi unutmalıyız.» (1) 

Heyetimiz de bu havaya uymuş
tu. İsmet Paşa «harbin böyle uza
masıdır ki, ızdıraplara sebep olmuş
tur. Sulh ile bu ızdıraplar diner.» 
d İ )

İsmet Paşa: «Biz burada barış 
yapmak için bulunuyoruz.» (12)

Böylece Müttefik Devletlerin mu
rahhas heyetleri kongreyi psikolojik 
hâkimiyetleri altına almışlardı. Do 
layısıyla milletimize reva görülen zu- 
lümler azınlıkların ihanet şebeke
leri ve teşekkülleri ile yaptıkları 
gayri İnsanî ve vahşice taarruzları, 
işkenceleri bahis konusu edilmemiş, 
bunun münâkaşasına meydan veril
memiştir. Hep «İnsan haklarını ko
rumak, sulh» tekerlemeleri paravan 
yapıllıp durmuştur.

AZINLIKLAR HAKKINDA 
GÖRÜŞÜLEN MESELELER 
Azınlıklara dair Lozan görüşmele

rini şu maddelerde toparlayabiliriz:
1 — Azınlıkları himaye ve umû

mî af
2 — Yunanı standaki ve Türkiye- 

deki azınlıkların durumu
3 — Batı Trakya’nın durumu
4 — Rum Fener Patrikhânesi
Bunlar hakkmdaki görüşmeler na

sıl olmuştur ve neticeleri ne olmuş- 
tur. Kimler kazanmıştır. Teker te
ker görelim.
2 — İstanbul Çapa Yüksek Öğret

men Okulu, Pınar Mecmuası 
Mart 1971, Shf: 21

3 — Aziziye Mecmuası, Sayı: 1
4 — Lozan, M. Cemil, Cilt: 1, Shf:

316)
5 — Aynı eser. Shf: 317
6 — Aynı eser, Shf: 317
7 — Aynı eser Shf: 317
8 — Aynı eser Shf: 320
9 — Aynı eser, Cilt 2, Shf: 271
10— Tutanaklar, Takım 1, Shf: 186
11— Lozan, M. Cemil, Shf 276
12— Tutanaklar, 1. Kitap Shf: 223

-uygulayacak?... 1924 ten 197 l ’e 
dek aşama geçiren Türk toplumu...

Peki o halde soralım: Değiştirilen 
bu Anayasanın pek çok maddesi, söz 
konusu aşamaya ve dolayıSiyle zama
nın belirttiğimiz o acımaz koşuluna 
ters düşerse - ki düşüyor ne ola
cak?...

Cevap:
Kolay kolay uygulanamıyacak. (Or

tam, Say 12, 16-23 Ağustos 1971
Yönetici - Siz daha başka bir me

seleyi getirdiniz. Benim anladığıma 
göre şimdi, değiştirilmesini isteme

diğiniz maddeler eğer değiştirilirse, 
elinizden geldiği kadar uygulatma
mak için çalışacaksınız. Hatta eyle
me geçeceksiniz. Bu sözlerinizden 
başka türlü mana anlaşılmaz. Ama o 
zaman ne olur. Orası Milletimizin 
ve Millete bağlı kuvvetlerin bileceği 
bir şeydir. İsterseniz tekrar Orduya
12 Mart Muhtırası verdirecek hare
ketlere girişebilirsiniz. Bu haftaki a- 
çık oturumumuz biraz hararetli geç
miş olmasına rağmen, Milletimizin 
de samîmileri ve sahtekârları anla
masına vesîle olmuştur.
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— Türkiye’de istikbalin fazla nüfusunun doyurulamayaca ğından korkan bir kısım zevat, nüfusu azaltmak için el- 
Serînden geleni yapmaktadırlar. Bütün geıçek ilim adam lannm karşı çıktığı ve cinayet olarak vasıflandırdığı bu 
faaliyeti, ancak milletimizin çoğalmasını istemeyenler desteklemektedirler. Resim rahimdeki çocuklara sıkılan kan
lı kurşunlardan doğum kontrol haplarından bir diziyi gösteriyor.

Doğum Kontrolü 

Hakkında İlmin Tesbitleri
İlim objektif olduğu ve gerçekle

ri dile getirdiği sürece geçerlidir. 
İspatı gayri mümkün, sadece naza* 
riyelere dayalı fikirleri İlmî gerçek 
olarak takdim etmek, bizzat ilime i- 
hanetten başka mana taşımaz.

Bütün dünyada olduğu gibi, Türki 
ye’deki ilim adamlarını da bu açı
dan değerlendirmemiz gerekmekte- 
ir. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Kürsü 
sü öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Yu 
suf Keçecioğlu’nun «Bizde ve batı 
ülkelerinde kürtaj» başlığı altında 
bir gazetede çıkan makalesi, doğum 
kontrolü ve kürtaj mevzuundaki İl
mî gerçekleri dile getirmesi bakı
mından takdire değer bir makale
dir.

Yazısının başlangıcında, Türkiye* 
de doğum kontrolü ve kürtaj mevzu 
unda girişilen gayretleri dile geti
ren Keçecioğlu: «Bizde kürtajın ser- 
best bırakılma» ve hattâ bir devlet 
görevi olarak devlet basmahanelerin
de yapılabilmesini isteyenler gerek
çeleri yanısıra, kürtajın serbest bı
rakıldığı İsviçre'nin ban kantonları
nı örnek olarak gösteriyorlarsa da 
her iki ülke zorunluluklarının, sos
yal ve tıbbî yönden birbirlyle hiçbir 
ilişkisi yoktur.

Bizde zorunla görülen gerekçeler 
genellikle şunlardır:

— İstenmeyen çocuk,
— İstenildiği sayıda çocuk,
— Artan dünya nüfusunun kısıt

lanması, çabalarına katkıda bulun
mak,

— İlkel metodlarla gizli çocuk dü 
şürme ve buna bağlı ölüm vakaları
nı önlemektir.

Teorik bakımdan daha çoğaltılabi
lecek bu gerekçelerin pratikte ö- 
nemli bir değer taşımadığını, ülke
mizde aşiağı yukan 10 yıla yakın bir 
süredir denenegelen doğum kontro
lü göstermektedir.» demekte ve is
tenmeyen çocuk mevzuunda: «İsten
meyen çocuk deyimi gerek sosyal ve 
gerekse tıbbî yönden yetersizdir... 
Kadın ne bir robot ve ne de bir ku
luçka makinası olmadığına göre iste

nildiği sayıda çocuk doğurması im
kânsızdır» demektir.

Bu konuda Sovyet Rusya’daki de
nemelerden rakamlar veren Keçeci
oğlu yazısına devamla: «Doğum kont 
rolü ve yanısıra kürtajın serbest bı
rakılması ile toplumun kalkınması
na bir katkıda bulunabileceğine de 
inanmıyoruz. Şayet aile planlaması 
için sarfedilen paralar ülkenin eğiti
mi için sarfedilse idi şüphesiz daha 
olumlu sonuçlar alınacaktı. Eğitim 
le nüfus artması arasında ters bir 
orantının mevcut olduğa öteden be
ri bilinmektedir.» demekte, dünya 
nüfusunun artışını sadece doğumla
ra bağlamanın hatalı olduğunu, be
lirterek bu hususta çeşitli misaller 
vermektedir.

Kadının bunalımı mevzuunda: 
«...Batılı kadında, genellikle kültür 
ve çalışma zorunlusunun etkilediği 
bu hayat anlamı, sınırsız ve sorum
suz davranışlar, ailede ve toplam I- 
çinde çok yönlü bunalımlara yol aç
maktadır.

Batılı otoritelere göre bu binalı
mın nedenlerini genellikle nikâhsız 
evlenmeler, bekârken gebe kalma do 
layısıyle işine devam edememe, tini- 
vrsite veya lise öğreniminde ise eği
timini sürdürememesi, aile nezdinde 
hor görülmesi, hattâ kovulması teş
kil etmekte, bu nedenlerle de kadın 
da psiko somatik hastalıklar meyda 
na gelmesi hattâ intihar olaylarına 
rastlanmaktadır.» şeklinde kanaatini 
belirten Keçecioğlu Almanya’dan ve 
İsviçre’den bu hususta misaller ve
rerek: «Ülkemizde çok şükür böyle 
seksüel-moral bunalımı yoktur. Aile 
ve toplumsal yapımız da ayrıntılı
dır.» demektedir.

Yazının sonuç bölümünde ise: «Di 
ğer taraftan seksüel-moral bunalımı 
nın çözüm yolu olarak hekime adeta 
bir moral veya devlet görevi yüklet
me sakıncalıdır. Zira böyie bir gö
rev hekimlik gibi ulvî bir meslek ile 
bağdaşamaz. Kürtaj serbest bırakıl
sa dahi, ülkede bu göreve karşı çı
kacak yürekli, faziletli, vatanperver 
meslektaşlarımız az değildir. Diğer 
taraftan çocuk düşürme işi kürtajın

dedir.» denilmektedir.
Yukanda ilim konuşmaktadır. İl

mî gerçekler dile getirilmektedir Bü 
tün bu gerçeklere rağmen doğum 
kontrolü ve kürtaj maskesi altında 
neslin imhasını isteyen, çocuk katil
leri bakalım ne gibi ilmî (!) gerçek 
ler ileri sürebilecekler. Sayın Prof. 
Dr. Yusuf Keçecioğlu’nu bu kıymetli 
makalesi dolayısıyla tebrik ederiz.

Böylelikle bir kere daha ortaya 
çıkmıştır ki ilim İlmî Sağın görüşle
rini tamamen tasdik etmektedir.

serbest bırakılmasıyla koüektif bir 
yön kazanmayacağını, buna bağlı o- 
larak ülkemizde de batıda çok sözü 
edilen psiko-somatik hastalıklar ve 
bir ahlâk bunalımının patlamayaca
ğım da kimse iddia edemez. Böyle 
bir ahlâk buhranının patlaması her
halde çoğalmamızdan daha az endi
şe verici değildir. Bu sebeplerle ül
kenin sosyal, ahlâkî ve ekonomik 
yönlerini kapsayan ve kr im i nal ni 
tetikteki bir müdahalenin hukukî 
yönlerini aramaya çalışmak beyhu»

Müminlerin 
Regaip 

Kandilini Tebrik Ederiz
26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece üç aylardan birin

cisi olarak bilinen Recep ayının ilk cuma gecesi olup İslâm ıstı
lahında «Regaib Gecesi» olarak bilinir. Bu gecede Peygamberi
mizin babası Abdullah ile annesi Amine zifaf olmuşlar, Peygam
berimiz ana rahmine düşmüştür. İnsanlığın kurtuluş habercisi 
olan böyle bir gece İslâm’ın mübarek saydığı gecelerden birisi 
olmuştur. Regaib lügat manasıyla, bolluk, bereket demektir. İs
lâm ıstılahında ise; Allah’ın nimet ve rahmetlerinin mü’min kul
larına bol bol verildiği gece manasına gelir. Gerçekten de Pey
gamberimizin doğum yılı, Arabistan’da arkası arkasına gelen 
Kıtlık yıllan içerisinde rahmet ve bolluk yılı olmuştur. Bunun 
içindir ki. tarihçiler bu yıla «Senetülfeth vel ibtihac» (yani bol
luk ve sevinç yılı) demişlerdir. Peygamberimizin doğumu, in
sanoğlunu insanca yaşatacak bir imanın mübeşşirinin doğumu
dur ki, ne kadar tebcil etsek azdır. Kur’an-ı Kerfm’de Peygam
berimiz hakkındaki ayetler, O’nun değerini en güzel tarzda ifade 
etmişlerdir. «Ey insanlar! Sizin en asil ailenizden, size en necib 
bir Peygamber geldi. Sizin küfrünüz, onun çok gücüne gider, O. 
sizin imanınızı, iyi kuytuluğunuzu aşırı arzu eder, nasıl İd iman 
edenlere O, çok müşfik, çok merhametlidir.» Daha küçük yaşla
rından itibaren müstakbel emaneti taşımaya hazırlanan fahri 
alem efendimiz, şimdi içinde çalkalandığımız ve bütün insanlı
ğın çalkalandığı buhrana kesin kurtuluş yollarım belirtmiştir. 
Cenabı Allah’ın insanoğluna bildirdiği hakikatler, asırlar ilerle
dikçe daha çok anlayabildiğimiz ve daha çok sarılmamız gereken 
hakikatlerdir. Regaib Gecesi bizde yeni bir iman ve heyecanın 
doğmasını temin etmeli, hayatımızın kıymetinin ne ile olacağım 
düşündürmelidir. İnsan inandığı şeyleri yaşadığı ve uğrunda fe
dakârlık yapabildiği ölçüde insandır. Dileğimiz Regaib Gecesi
nin bütün mü’minlerde kardeşliğin, huzurun ve îslâmca yaşa
ma şuurunun uyanmasına vesile olmasıdır. Bütün mü’minlerin 
Regaib Kandilini tebrik ederiz.
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Avrupa kültürü iki bin yıllık bir 
akâmülün neticesidir. Ve kaynakla

rı da Yunan düşüncesi, Yahudi-Hris 
tiyan ahlâkı ve Roma emperyalist 
hukuk nizamından ibarettir. Bu kay
naklar içinde, Avrupaya en çok te
sir eden hangisidir? Yahut Avrupa 
kültürü hangi emperyalizmin ifade
sidir? Onu görelim:

«Yalnız Helen düşüncesi geleneği 
ile batı, bugün olduğu hale gelemez
di. Başka bir aşı daha gerekiyordu. 
İste Yahudi âleminin, sonradan İn
cirin yaptığı etki burada ortaya çık
maktadır.» (3)

«Eski Yahuda ülkesinden gelme 
ve içinde fırtınalar esen mistik bir 
soluk böylece asırların ötesinden aş
mıştır ve bastığımız yeri sarsmağa 
ievam etmektedir.

Böyle bir mayamn bize tesir ettiği 
nisbette biz, Orpheus’cu olmaktan
(4) ziyade İbraniyiz.» (5)

Aynı emperyalist tesir sadece Av
rupaya has değildir. «Batı düşünüşü, 
kültürü ve medeniyeti» paravanası 
arkasında dünya, gayr-i İnsanî bîr i- 
deolojinin emperyalizmi altında in
lemektedir.

Avrupa medeniyetine girme ve 
Avrupa kültürünü taklit, zarurî o- 
larak milletleri emperyalizmin avı

— Bundan tam 20 ay önce Türkiye’de düşmanın silâhlanmakta olduğu
nu ve uyanılması gerektiğini bildiren yazılar mecmuamızın sayfalarım 
doldurmaktaydı. Eğer o günlerde mesuliyet deruhte eden insanlar uya
nık olsaydı Türkiye hu badirelere düşmeyecekti. Eğer, Damadın yan yaz
dığı Dönmenin gazetesi de dahil, gayri millî basın birkaç çapulcuyu kah- 
ramanlaştırmasaydı, röportajlarla şişirmeseydi, Türkiye bir ihtilâl orta
mına sürüklenmeyecekti. Ama önce körükleyip sonra da macera anlat
mak gayri millî basının kâr usullerindendir. Eğer, 12 Mart’a kadar de
vam eden hadiseler olmasaydı, bay damat, bir tefrika yazıp, onu kitap 
olarak bastırıp ve televizyonda gösterip nereden para kazanacaktı? Hiç 
olmazsa iyi bir kâr vasıtası oldu. Değil mi bay Damat?

kılâp aleyhtarlığı manasına geldiği, 
Amerika’da ise boşanma sebebi ola
cak vehamette bir akı1 hastalığı te
lâkki edildiği düşünülecek olursa, 
Yahudiliğin milletlerin entellektüel 
hayatı üzerindeki zulmü iyice anlaşı 
labilir. Hoca veya Ruhban düşman
lığının ilericilik telâkki edildiği bir 
dünyada, Yahudiye muhalefet en âdi 
ce oyunlarla cezalandırılmaktadır. 
Bu durum üzerinde millet evlâtları 
inceden inceye düşünmeğe mecbur
durlar.

Tevrattan çıkan ifadeler ışığında, 
Yahudiliğin hasımlarmı yok etmek 
için en iğrenç oyunları normal telak 
kî ettiğini görmüş oluyoruz. Aynı 
kanaatin bir başka vesikasını da 19. 
asırda yazılan sion şeflerinin proto
kollerinde görebiliriz:

«Politikanın ahlâk mefhumu ile 
hiç bir münasebeti mevcut değildir. 
Ahlâka dayanan bir hükümet idare
si siyasî olamaz; nüfuz ve kudreti 
de devamsız, bekâsız olur. Hüküme 
fci idare etmek isteyen hile ve hud’a 
ya baş vurmak mecburiyetindedir. 
Halk sınıfının açık kalplilik ve na- 
muskârlık gibi meziyetleri (mümey
yiz vasıfları) kralları, en kudretli 
bir düşmandan daha kolaylıkla, tâc 
ve tahtlarından indirebildiğinden,

Yahudi Tellallığı Belgelerin Sarahati Karşısında

haline getirmiş ve bu ülkeler sömür* 
geleşmişlerdir. Osmanlı İmparatorlu 
ğundan başlıyarak bütün Asya mil
let leri ve zamanımızda Afrika mil
let leri, sömürülmenin ve emperya
lizmin kucağına atılmaktadırlar.

İşte, bir örnek:
«Tarihi en büyük taklitçilik ola

yına Çin’de rastlıyoruz. Batı akılcı
lığı, en aşın biçimi olan Marxist 
felsefenin kılığı altında, bugünkü 
dünyanın en eski ve en yaygın zih
niyetini, Çin medeniyetini gözlerimi
zin önünde yıkmakla meşguldür 
Mara’m aracılığı ile Kutsal Kitabın 
ahlâkı Konfüçyüsü alaşağı edecek
tir.» (6)
En açık deliller ve sarih belgelerle 

görüldü ki; bugün dünyayı «Avru
pa Medeniyeti» adı altında istilâ e- 
den; gayr-i İnsanî, gayri millî ve 
gayr-i İlmî ideolojilerin kökü olan 
kültür Judaizm’dir. Yani Yahudi kül 
türüdür.

Tarih boyunca emperyalist ide
olojilerin anası olan Yahudi ideolo
jisi ve kültürünün hedeflerini, mü
cadele metodunu iyice bilmek, em
peryalizmi bilmenin temel şartıdır.

SİONİZMİN HEDEFLERİ
Yahudi ideolojisinin, yani Sioniz- 

min hedefleri nelerdir?
Empeıyalizmin beyni olan sioniz- 

min hedeflerini, Yahudi ideolojisi
nin temeli olan muharref Tevrattan 
alman aşağıdaki cümlelerle görelim:

«Milletlere baş olmak için beni 
korudun, bilmediğim bir kavm ba
na kulluk edecek, yabancı oğullan 
bana boyun eğecekler, kulakları işi-

İflâsa Mahkûmdur 
Emperyalizme vücut veren dâşü nce

dince bana itaat edecekler, yabancı 
oğulları takatsiz kalacaklar ve hi
sarlardan titreyerek çıkacaklar. (7)

«İşte benden sana miras olmak ü- 
zere milletleri, mülkün olarak yeryü 
zünün uçlarını da vereceğim, onları 
demir çomakla kıracaksın, bir çöm
lekçi kabı gibi onları parçalayacak
sın.» (8)

«Ey sion kızı kalk da harmanı döğ, 
çünkü senin boynuzunu demir kıla
cağım ve senin tırnaklarını tunç kı
lacağım ve çok kavimler ezeceksin 
ve onların kazancını rabbe ve onla
rın mallarını bütün dünyanın rabbi- 
ne tahsis edeceğim.» (9)

«Orduların Rabbi şöyle diyor: O 
günlerde milletlerin her çeşit dille
rinden on kişi bir Yahudinin eteği
ne yapışacaklar ve sizinle gidelim, 
çünkü Allah’ın sizinle beraber oldu 
ğunu işittik diyerek yapışacaklar.» 
(10).

«Sizden büyük ve kuvvetli millet
lerin mülkünü alacaksınız. Ayak ta
banınızın bastığı yer sizin olacak.» 
(11).

Görülüyor ki muharref tevrat, Ya 
hudilere bir dünya emperyalizmi te 
sis etmelerini emrediyor. Ve bunun 
yollarını gösteriyor. Bütün insanlığın 
köle ve yalnız Yahudinin efendi ol
duğu bir hakimiyet hayali, Yahudi 
düşünüşünün temelini teşkil eder. 
Bütün dünya Yahudinin mülkü, bü
tün milletler kölesi olacak, bütün 
dinler yokolacak ve Yahudi şeriatı

dünya nizamı olacak. Bu menhus ga 
ye uğruna yapmadık alçaklık bırak
mayan sion emperyalizmi dünyada 
bugün en güçlü devresini yaşamak
ta gizli, beynelmilel ve canavarca 
bir emperyalizmi tesis etmiş bulun
maktadır.

Bu çok kısa izahattan sonra sioniz 
min mücadele metodu hakkmdaki 
vesikaları inceleyelim:
SİONİZMİN MÜCADELE 
METODU

«İşte sana karşı alevlenenlerin 
hepsi utanacak ve rüsvay olacaklar, 
davacıların bir hiç olacaklar, senin
le çekişenleri arayacaksın ve bula
mayacaksın, sana karşı cenk eden a- 
damlar bir hiçmiş gibi ve olmayan 
bir şeymiş gibi olacaklar.» 12)

«Ey sizler... beni dinleyin: İnsan
ların hareketinden korkmayın ve on
ların sövmelerinden yılmayın. Çün
kü güve onları esvap gibi yiyecek ve 
kurt onları yapağı gibi yiyecek.»
(13)

«Sana karşı çıkan her dil suçlu 
çıkacak, sana karşı çıkan hiç bir si
lâh işe yaramayacak.»

Yukarıda zikredilen vesikaların 
tetkikinden anlaşılacağı gibi, Yahu
dilik, dünya diktatörlüğü kurmak 
hedefinde hiç bir ahlâkî kayıt ile 
bağlı değildir. Düşmanlar her şekil 
de kötülenecek, rüsvay edilecek ve 
Yahudiye karşı kimsede dilini kımıl 
datma iradesi kalmayacak. Bugün 
Rusya’da Yahudi aleyhtarlığının in-

makbul bir şey sayılmaz. Bu mezi
yet ve vasıflar Hristiyan krallıkla
rının ayırd edici alâmetleri olmalı
dır. Biz, bunları hiç bir surette ken 
dimize rehber ittihaz etmemeliyiz.» 
(14)

(Devamı Gelecek Sayıda)

(3) — Avrupa Milletlerimn Karak
teri — A. Siegfried Shf: 200 
İstanbul Varlık Yayınevi.

(4) — «Orpheuscu ve Apolloncn
olmaktan ziyade» ibaresi, 
Yunan Kültürüne bağlı ol
maktan ziyade, Yahudi kül
türüne bağlı olmak manasın- 
dadır.•

(5) — Avrupa Milletlerinin karak
teri, Shf: 204, A. Siegfried. 

($) — Siyasî Doktrinler Tarihi, G. 
Bauthol, Shf: 273, İst. 1963

(7) Tevrat, II. Samuel Kitabı, 22. Fa
sil, 44 ve 46. cümle.

(8) Tevrat, Mezmurlar Kitabı, 2.
Fasıl, 7. cümle.

(9) Tevrat, Mika Kitabı, 4. Fasıl,
18. cümle.

(10) Tevrat, Zekerya Kitabı, 8. Fa
sıl, 23. cümle.

(11) Tevrat, Tesniye Kitabı, 2. Fa
sıl, 23. cümle.

(12) Tevrat, İşaya Kitabı, 51. Fasıl,
11. cümle.

(13) Sion Önderlerinin Protokolleri, 
Fasıl 1, Çeviren General Sami 
Sabit Karaman, Ankara 1943.

(14) Sion Önderlerinin Protokolleri, 
Fasıl 1. Millet düşmanlarının 
İhanet Plânlan.
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ÇARŞAMBA

109 Büyük Firma
İstanbul Sanayi Odası Tür

kiye’deki 100 büyük firmanın 
isimlerini açıklamıştır. İçlerin, 
de birçok yahudi, rum ve er
meni sermayedarın bulunduğu 
bu 100 şirketin 12’si isimleri
nin açıklanmasını istememişler 
dir.. İsmi açıklanan 88 firma
nın yıllık ciro toplamları 17 
milyar 607 milyon liradır. 
Rakamlar Türk ekonomisi ü- 
zerinde kimlerin hâkim oldu
ğunu gayet açık olarak gös
termesi bakımından hayli en
teresandır.

Yapıcı Görüşme
Pakistan hükümeti Birleş

miş Milletler aracılığıyla Hin
distan’a yapıcı görüşmeler yap
mayı teklif etmiştir. Öte yan
dan Amerikan Dışişleri Ba
kanlığı Pakistan’ın silah li
sanslarının yenilenmeyeceğini 
açıklamıştır. ABD Pakistan’a
10 milyar dolardan fazla silah 
yardımı yapmaktaydı.

Esperanto
Kuran-ı Kerim nihayet es- 

peranto diline de çevrilmiştir. 
Esperonta yahudilerin ortaya 
attığı ve bütün dünya millet
lerine kabul ettirilmek iste
nen biı lisan çeşididir. Güya 
"hayal edilen dünya yahudi 
devletinde Esperanto konuşma 
lisanı olarak kullanılacakmış.

Müslüman Oldular
Paris’de çıkmakta olan Le 

Monde gazetesinin verdiği bir 
habere göre İsrail’de 200 ka
dar yahudi İslâmiye’ti kabul 
•etmiştir. İsrail’de, bu din de
ğiştirme hareketlerine karşı 
telaş başlamış, yahudiler Ken- 
nesset’e (Millet Meclisine) 
müracaat ederek bu din değiş 
tirme hareketlerinin derhal ö- 
nüne geçilmesini istemişlerdir. 
Dünyanın en fanatik varlıkla
rının arasından böylelerinin 
çıkmasına sevinmemek elde de
ğil. Dansı diğer yahudilerin 
başına...

Pnkmas’ın Sözler!
Yunan Dışişleri Bakanlığı 

Müsteşarı Palamas «Elefteros 
Kosmos» gazetesine verdiği 
demeçte: «Türk-Yunan dostlu
ğu geçici bir buhran içinde 
bulunan Kıbrıs meselesinden 
farklı bir yönde mütalaa edil
melidir. İki ülkenin menfaat- 
lan Kıbns’a bağlı kalamaz. 
Zira adava müdahale eden baş
ka unsurlar da btfunmaMsdır.» 
demiştir. Dış kuvvetlerin etki
sini öne süren Palamas’ın Türk 
Yunan dostluğundan bahsetme, 
si, Kıbrıs meselesini yeni bir 
uyutma safhasına sokmak iste
mesinden başka bir mana taşı
mamaktadır. Yıllardır devam 
eden edebiyat bakalım ne za
man sona erecek?

Yahudiye Yardım
Suriye, Dünya Bankasının 

İsrail’in kara yollan şebekesi
ni genişletmek gayesiyle iste
diği 30 milyon dolarlık yar
dımı vermeyi kabul etmesini 
tepkiyle karşıladı. Verilen bu 
karar Dünya Bankasına yahu
dilerin ne derece sızdığının 
belgesidir. Savaş içinde bulu
nan İsrail’e yapılan bu yar
dım neden aynı şekilde Arap 
ülkelerine yapılmaz?

ELLSBERC
Amerika Savunma Bakanlı

ğına ait gizli belgeleri basma
sızdıran yahudi Daniel Ells-
berg’in davasına başlanmıştır. 
Gizli belgeleri yetkisiz olarak 
bulundurmak ve bunları şahsî 
maksatlar için kullanmak suç
larından yargılanacak olan El- 
lsberg’in 10 yıla kadar hapsi
ve 10.000 dolara kadar para
cezasına çarptırılması isten
mektedir.

NEZARET
Siirte bağlı üç ilçenin ve 

Diyarbakır’a bağlı bir ilçenin 
belediye başkanları Diyarbakır 
Örfî İdare mahkemelerince 
gözaltına alınmışlardır. Gö-
4 ütına alınanlar şunlardır: 
Emin Özmen (Pervari), Ba- 
hattin Sevgili (Yanarsu), Ce
mil Akgül (Kurtalan), Musta
fa Ramanlı (Batman).

Fidye
Filistin Kurtuluş Cephesine 

para temini için kaçırılan Tu- 
borg’un Amerika’lı müdürü 
Viggo Rasmussen 3.5 milyon 
liralık fidye karşılığı serbest 
bırakılmıştır.

, Suizberger
New-York Times gazetesinin 

en tanınmış yazarlarından ya
hudi Cryus Suizberger Anka
ra’ya gelerek Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay’la görüşmüş
tür. Ayrıca Başbakan Erim ve 
Cevdet Sunay’la da görüşecek 
olan Suizberger beynelmilel 
yahudiliğin mutemet adamla
rından biridir. Türkiye’ye ha
yır için gelmediği tiynetinden 
belli olan bu adamın şu sıra
larda Türkiye’ye gelişi mani
dar karşılanmış olup, hareket
leri endişe ile takip edilmek
tedir.

İmam-Hatip Okula
Demokratik Parti İstanbul 

İl Gençlik Kolu Başkanı Me
let Araz İmam-Hatip Okul lan 
ile ilgili bir açıklama yapa
rak: «Yüzelii senedir hiçbir 
okul bu derece rsebet ve ala 
ka görmemiştir. Görünen man
zara onlann tam manasıvla 
m»1lî bnnvAmi/îe ?h*nk ve mu- 
tabaka* hainde maşeri vic
danın ifadesi o*du^^rıııın de- 
jîfîdîr.» demiştir. Bu komıvla 
ilgili vonımıınııi7tı yan sütun
larımızda bulacaksınız.

KÖLN KONSOLOSLUĞU
Köln’deki Türk Başkonsolosluğu, kendilerine polis ve 

B. Alman Radyoları muhabiri süsü veren iki kişinin tecavüzü 
ne uğramıştır. Konsolosun odasına girerek fotoğraf çekip, ha 
karet eden iki kişi daha sonra tekrar geleceklerini söyleye
rek kaçmışlardır. Konsolosluğu basanların Almanya'daki bir
çok komünist faaliyete karıştıklan belirtilmektedir. Yukan- 
daki resimde Almanya'da Berlin Türk Konsolosluğu önünde, 
Türk (!) Komünistlerinin Yunan piçleriyle birlikte yaptığı 
nümayiş görülmektedir.

Deri Skandali
Dış Ekonomik İlişkiler Ba

kanlığı Türk asıllı Müslüman 
bir Amerika’lı tüccarı, bozuk 
deri ceket ve yelek sattığı 
tesbit edilen bir firmanın ih
racatçı belgesini iptal etmiş
tir. Bu hususta Bakan Özer 
Derbil, olayı doğrulayarak ye
ni bir zeytinyağı srfkandalma 
meydan verilmeyeceğini söyle
miştir. Tüccarın parasının ia
desi için bakanlıkça teşebbüse 
geçilmiştir. Öte taraftan İs
tanbul malî polisi Cağaloğlu 
Nuriosmaniyede kurulu dört 
deri ve süet mağazasında yap
tığı kotrolde külliyetli miktar
da döviz ele geçirmiştir. Bun
lardan bir kısmı yahudidir. 
(66)

E  A!i Aybor
M. Ali Aybar yazılı olarak 

verdiği beyanatta, yeni hazırla

M. ALİ AYBAR

nan anayasaya karşı çıkarak, 
sosyalizmi yasaklama gayesini 
güttüğünü bu sebeble günü
müzün demokrasi anlayışıyla 
bağdaşmadığını ileri sürmüş
tür. Aybar beyanatında: «E-
mekçi halkın haklarını savu
nan sosyalist bir parti mutla
ka kurulacaktır.» demiştir. 
Dün demokrasinin kökünü di
namitleyen 16 Haziran hadise
lerinin tahrik ve alkışçısı Ay
bar sıkıştığı zaman demokrasi
ye nasıl yapışıyor değil mi?

Yaşasın Adalet
Sadi Koşaç, Senato’da yap- 

ğı konuşmada İtalya’ya karı
şık zeytinyağı satan yahudi 
Gomel-Zigna firması hakkında 
yeniden soruşturmaya geçildi
ğini açıklamıştır. Koçaş bu 
konuda: «Konu Vedat Altuna 
tarafından Başbakanlığa ihbar 
edilmiştir. Bunun üzerine ma
liye bakanlığından bir mü
fettiş işe memur edilmiş ve 
hazırlanan dosya adalete in
tikal ettirilmiştir. Aynca ha
kim Altuna’ya da teşekkür e- 
ditmişjtir.s şeklinde konuşmuş
tur.
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General Mc ArÜttır
Amerikanın eski Başkanla- 

rından Harry Truman General 
Mc. Arthur’un görevinden u- 
zaklaştırılmasma sebeb olan 
hadiseleri açıklamıştır. Gene
ral Mc. Arthur’un Mançuıya* 
daki komünist üstlerini bom
balamak istemesi, Çin sahili
nin abluka altına alınmasını 
istemesi ve Formosadaki Mil-

TRÜMAN

liyetçi Çin kuvvetlerinin Ko
re savaşında kullanılmasını is
temesi gibi isteklerinin üçün
cü dünya savaşının çıkması i- 
çin yeterli sebeb teşkil ettiği
ni söyleyen Truman, ayrıca 
Mac Arthur’un başkanlık oto- 

, ritesine saygı göstermediğini 
ve idaredeki gelenekse] sivil 
üstünlüğe meydan okuduğunu 
belirtmiştir. Halbuki aslında 
General Mac Arthur bir Ameri 
kan milliyetçisi olup, Ameri
ka’nın menfaatini herşeyin üs
tünde tutan bir kişidir. Fakat 
Çinin komünistleşmesini iste
yen yahudi politikasına alet 
olmak istemediği içm uzaklaş
tırılmıştır.

TRT Soruşturması
TRTGenel Müdürü General 

Musa Öğün TRT’deki milyon
luk hesapları incelemeğe bağ
lamıştır. Yapılan tahkikat neti
cesinde eski genel müdür Özt- 
rak’m TRTden fazla olarak 400 
bin lira tazminat aldığı teshit 
edilmiştir. Aynca Ankara tele
vizyonunda 625 kişinin çalıştı
ğı ve hu rakkamın Ankara’da
ki televizyon sayısına oranla 
dünya rekoru olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Manço
İstanbul polisi Barış Manço 

isimli kadın kılıklı bir şarkıcı
yı asker kaçağı olarak aramak
tadır. Polis Manço isimli pal- 
yoçoyu arayadursun Manço İs
tanbul’un çeşitli semtlerinde 
konserler vermeğe devam et
mektedir. Kıyafetiyle bir eıltek 
den ziyade kadını andıran Ba
rış Manço’nun nasıl askerlik 
yapacağı merak konusudur.

CUMA

PtERRE URİ

İlgiyi gösteriyor. Gördüğünüz 
gibi herşey birbirine bağlıdır.»
diyerek sanki babasının malı 
üzerinde tasarruflarda bulunu
yor.

Orta-Doğu’da savaş bitecek
miş diyerek Türkiye’den fe
dakârlık istemek kadar büyük 
bir namussuzluk olamaz. Ec
dadımız boğazlan kan dökerek, 
can vererek almışlardır. Bu
gün filanca devletin menfaati 
söz konusu diye vatanımızın 
gözbebeği boğazlar konusunda 
böyle bir teklifin adını dahi 
duymağa tahammülümüz yok
tur.

Bunu dost düşman böyle- 
ee bile, i» ■ &&&•

Pierrc liri
Yahudi asıllı  Fransız profe

sörü Rierre üri «Orta-Doğu me
selesinin çözüm yolunun bo
ğazlardan geçtiğini» söylemiş
tir. Bu hususta Uri: «Orta-De» 
ğu’ya hanş getirmeyi şimdiye 
kadar kimse beceremedi. Bu i- 
şi ne Rogers yapabilir ne de 
bir başkası. Tek hal yolu dün
yamdaki üç büyük su yolunnn 
(yani Süveyş, Panama ve bo
ğazların) uluslararası bir ko- 
misyo’nun yönetimine veril
mesidir.» demektedir.

Bu hususta Türkiye'nin tu
tumunun menfî olacağını söyle
yen bir muhabire Uri: «Türki
ye'nin Uluslararası bir komis
yonun yönetiminden kaybede
ceği birşey yoktur. Aksine 
Türkiye için daha rahat bir 
durum olacaktır» demiştir.

Süveyş kanalının açılabilme
si için diğer iki önemli su yo
lunun da mutlaka bir komis
yona verilmesini iddia eden U- 
ri’nin bu iddiası doğrudan 
doğruya beynelmilel yahu dili 
ğin tezgahladığı yeni bir oyun
dur. Dünyadaki bütün millet
lerarası komisyonlara hakim o- 
lan yahndileğin bu yolla millet 
leri esaret altına almak isteme
si yeni bir oyun değildir. 
1945’lerden bu yana bu oyun 
zaman zaman sahneye konul
mak istenmiştir.

Beynelmilel yahudiliğin a- 
jam Pierre Uri «Sovyetler 
Birliği boğazlar kçnusunda, A. 
merika Birleşik Devletlerinin 
Panama konuşunda gösterdiği

İSRAİL’E KAÇTI
İsraiFde iplikçilik yapar

ken, bir yolunu bularak Tür
kiye’ye gelip filmciliğe başla
yan Izak Benardate, Türkiye’ 
de çevirdiği dolapların su yü
züne çıkması tehlikesiyle kar
şılaşınca İsrail’e kaçmıştır. 1- 
zak bu hususda babasına yaz
dığı mektupta «Yine iplik fab
rikasına döneceğim. Çünkü Ye 
şilçam garip bir yer. Her gün 
ipliğim pazara çıkabilir» de
mektedir. Hâlâ utanmadan ya
hu dîlerin Türkiye’yi soymadığı 
nı iddia edenler çıkar mı der
siniz?

YAZIK DEĞİL Mİ?
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Haydar Özalp Cumhuriyet Se
natosunda yaptığı konuşmada, 
kilosu 24 liraya mal edilen ça 
ym dış ülkelere 283 kuruştan 
satıldığım açıklamıştır. Özalp, 
ayrıca dış pazar bulunamaması 
sebebiyle her yıl çok miktar
da çayın denize döküldüğünü 
anlatmış «Üzülerek beyan e- 
deyim ki, 20 yüzyılda çok aca 
ip olan bu denize dökme işi 
gerçektir.» demiştir. Millî eko 
nomj böyle mi kalkınacak?

TERFİLER
Yüksek Askeri Şûra, çalış

malarını tamamlayarak, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerin
den toplam olarak 44 albayın 
generalliğe terfi etmelerini ka 
rarlaştırmıştır. Bu arada Al
baylıkta 8 yıllık süreleri do
lan ve terfi edemeyen 500 ka
dar albay da emekliye sevke- 
dilmiştir. Ayrıca Askerî Şûra
4 korgeneralin, orgeneralliğe 
yükseltilmesini kararlaştırmış
tır.

HAHIP okulu
1844 yılında bir metropolit 

tarafından kurulan Heybe İlada 
Rum rahipler okulunun yük
sek kısmı Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından Özel Okullar 
Kanununa aykırı olduğu sebe
biyle kapatılmıştır. Lise me
zunlarının kabul edildiği yük
sek kısımda 4 yıl hrîstiyanlık 
öğrenim! gören öğrenciler ki- 
liselerde napaz olarak görev al 
makta İdiler. Temennimiz bir 
fesat yuvası olan bu okulun 
orta tasımlarının da kapatıl
masıdır*

İmam-Hatip Okulları 
Hakkındaki Karar 

Tashihe Muhtaçtır
Evvelki hafta Millî Eğitim Bakanlığının bir ta

mimiyle kapatılan İmam-Hatip Okullarının birinci 
devresi üzerinde başlayan tartışmalar, gerek meclis, 
te gerekse hasında epeyce yer işgal etti. Bıı mesele 
hâlâ tazeliğini muhafaza etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, İ. H. Okullarının orta 
kısmını kapatır ve tek tip Orta Okul haline getirir
ken şu gerekçeyi göstermektedir. İmam-Hatip Oku 
lu’nun orta kısmına gelen talebe, zihni ve îikri biin- 
ye itibariyle, okutulan dînî bilgileri hazıned?c,£k du 
rumda değildir. O halde genel kültürle mücehhez 
hale getirecek bir orta Okul devresinden sonra an
cak dîni dersler okutulabilir. Bunun için de mes
lek dersleri ancak lise kısmında okutulmalıdır.

Bu görüş belki samimî niyetlerle ileri sürülmüg 
tür. Ama dünyadaki eğitim uygulamasını bilenler ir 
çin, sağlam bir görüş muamelesi görnu*yecekfır, Bi
linen bir gerçketir ki, eğitim sistem erini yıllar yılı 
uygulamaya çalıştığımız devletler, i >ponya'flan Av
rupa devletlerine kadar, daha ana o k u lla rd a n  itiba
ren Cini bilgiyi ve telkini vermek için çalışmaktadır
lar. Ana okullarının umumiyetle rahibeler tarafın
dan yönetilişi bunun açık belgesidir. Ayrıca, kü
çük yaştan itibaren eğitim faaliyeti gören Ruhban 
Okullarının yanında, ilk tahsilden Üniversiteye ka
dar programlara konulan din dersleri, zihnî eğiti
min kaçınılmaz bir şartı olarak bilinmektedir.

Çocuğun dinî bilgileri anlayamayacağı hususu, 
modern psikoloji tarafından da rağbet görmemek
tedir. Küçük yaştaküerin eğitimi üzerinde İlmî ça
lışmalar yapan psikologlar, ferdin doğuştan inan
ma, inandığı varlığın emirlerine uyma, dua etme, 
dar zamanlarında sığınma (iltica etme) duyguları
na sahip olduğunu belirtmektedirler. Daha küçük 
yaştan, dinî eğitimden geçmeyen, din duygulan bes 
lenmeyen fertlerin ruhen anormallikler içinde bu
lunduğu da yine psikolojinin ortaya koyduğu bir 
hakikattir. Bunlar, lise seviyesindeki bir ferdin 
hilmesi gereken hususlar olması hasebiyle, aksi bir 
fikri ileri sürmek, samimiyetten uzak bir davranış 
olur, zannmdayız.

İmam-Hatip okullarının genel kültüre sahip ol
masını temin düşüncesi de, herhalde yerinde değil
dir. Samimî ve art niyeti olmayan herkes itiraf 
eder ki, İmam-Hatip Okulu, orta Te lise kısmıyla, 
orta dereceli bir okuldan (lise v.s.) beklenen ge
nel kültüre sahip olduğunu isbat etmiştir. Dolayı- 
siyle, İmam-Hatip Okuluna genel kültür vereceğim 
düşüncesinin sebep öîduğu bir tadil tasarısı, efkârı 
umumiyede tatminkâr bir durum meydana getirme
yecektir.

Son olarak şunu belirtelim ki, eğer I. H. Okul* 
larmda yapılması düşünülen değişiklik, yıllardan 
beri, belirli çevrelerin, sürdürdüğü menfî propagan 
danm mahsulü değilse, kültürlü, asrın problemleri
ne vakıf, bilgili din adamı yetiştirme düşüncesine 
samimiyetle inanılıyorsa ve «cahil hocalar var, hu
rafeler var» propagandasının yeniden hortlaması 
istenmiyorsa, alman kararın tashihi zaruridir. Ak
si halde millete ve dîne olan düşmanlığını İmam- 
Hatip düşmanlığı şeklinde maskeleyen hainler bay
ram yapacaklardır. Halbuki milletin arzusunu ger
çekleştirmek, bir mesul şahıs için en büyük gaye 
olmalıdır. Zira tarih, bir ferdi millete hizmet edip 
etmemesi durumuyla muhakeme eder. Milletin, ge
linlik kızının çeyizini satarak yaptırdığı bu okulla
rı hedef yapmak milleti memnun etmez. Milletin, 
mesullere kırgın duran bakışının anlaşılacağını 
ümit ederiz.

MÜCADELE 24 -  30 AĞUSTOS 1971
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«Acaba
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Bisalman da mı?s
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ideolojiler 
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Diye Bir Soru Şekillenmektedir
12 Mart Muhtırasının veril

mesinden ve Erim’in hüküme
ti kurmasından sonra 11 ilde 
ilân edilen Sıkıyönetim, komü
nist yayın organlarının pek ço
ğunu ortadan kaldırmıştı. Prav 
da’dan daha şirret, Bizim Rad- 
yo’yu fersah fersah geçmiş ko
münist propaganda Ant, İşçi- 
Köylü, Emek, Proleter Devrim 
ci Aydınlık ve Devrim gibi ga 
zete ve mecmuaların kapatıl
masıyla yavaşlamıştı. Ama böy 
le sıkışık bir zamanda da ga* 
zete ve mecmuasız edilemezdi.
O halde bir yayın organı lâzım 
dı. Bunu kim çıkarabilirdi. Yu
karıda ismi geçen gazete ve 
dergilerin yazarlarından pek- 
çoğu tutuklanmış veya yurt dı 
şma kaçmışlardı. Buna rağ
men tutuklanmayan birkaç ki 
şi vardı. Devrim ve Ant’m tu
tuklanmayan yazarlarını Ke-
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Meselâ 
Şimdi Siz 

Hangi

Devirdesiniz ?

«İnsan «oyunun maymun
dan türediği Darvin’den 
beri geçerliliğini koruyan 
bilimsel bir saptama olmak
ta devam etmektedir. Mor- 
ris’in «Çıplak Maymuns
unun önemli, maymundan o- 
luşan İnsan soyunun, gide
rek, farklı harakteristikleri 
geliştirdiği ve uygarlık ta
rihi boyunca geçirdiği ev
rim sonucunda kökenlerin
den kopup uzaklaştığı yo
lundaki genelleşmiş varsa
yıma karşı çıkmasındadır. 
Morris, insanın maymundan 
oluştuğunu kabul etmekte, 
buna karşılık, uygarlığın be
lirli aşamalarındaki, kül
tür biçimlemelerinin, may
munsu nitelikleri ortadan 
kaldırmadıklarını öne sür
mektedir: «Horao saniens 
bilgisin? ne kadar çoğaltmış 
olursa olsun, yine de emlak 
mavmun olarak kalmış; 
davranışlarını ne kadar a- 
sîl nedenlere dayarsa daya
sın, yine de ilk bastaki o 
oek asil olmavan güdüler
den vazgeçmemiştir.» Mor- 
ris’e göre insanın soyunun 
gelişme süremdeki evre
ler «Orman maymunundan 
dıVHik mavmununa. diizlük 
maymunundan avcı maymu
na, avcı maymundan tonra- 
ğa hatlı mavmnna. ionra^a 
ba$lı maymundan da kül
tür sahîb? maymuna» dö
nüşmekle sınırlıdır.

Ali Hikmet, Cumhuriyet, 
19 Ağustos 1971

mal Bisalman’ın toplaması dü
şünüldü. Ve Kemal Bisalman- 
Osman Saffet Arolat İkilisi ya
yın hayatına Ortam’ı çıkardı
lar. Ne var ki Osman Saffet 
kısa bir müddet sonra Sıkıyö
netim tarafından tutuklandı. 
Fakat Ortam devam etti. Çıkı 
şmdan bu yana Ortam’a yazı 
yazanlardan 4 tanesi (îlhami 
Soysal, Mümtaz Soysal, Mu
ammer Aksoy, Ali Sirmen) 
daha tutuklanmıştır.

Ortam, haber tarzında yayın 
yapmaktadır. Bu kendisinin 
daha çok işine gelmektedir. 
Zira yorumun «bağlayıcılık» 
hususiyetinden böylece koru- 
nabilmektedir. Haber-yorum 
tarzında verdiği olayları, yine 
o belli sloganlarla perdelemek 
tedir «Devrimcilik, ilericilik 
v.s.» gibi ekşimiş sloganlar hâ 
lâ Ortam’in savf al arında revaç 
bulmaktadır. Ortam’ııv cibilli
yeti bilhassa son günlerdeki 
yayınlarıyla daha belirli hale 
gelmiştir. Meselâ Sıkıyönetim 
mahkemelerinden bahseder
ken. Savcıların iddianameleri
ni birkaç satırla geçiştirmesi 
buna mukabil. Türkiye’nin kı

zıl cehenneme itilmesi için ça 
lışan birkaç eşkiyaya kahra
man süsünü vermesi bunun en 
açık misalidir. Sıkıyönetim 
mahkemeleri hakkındaki yazı 
lan okuyanlar, Ortadoğu Tek 
nik Üniversite’de meydana ge 
tirilen Türk ordusu ve mille
tiyle komünist çapulcularının 
mücadelesini Talebe Cemiyeti 
Erhan Erdoğmuş’un ağzından 
veren Devrim’i hatırlamalar
dır.

Dün Devrim, hadiseyi komü 
nistlerin abından veriyordu, 
bu gün de Ortam. Vatana İha 
nûtten muhakeme edilenlerin, 
iddia makamına, Türk Ordusu
na yönelttikleri ithamları san 
ki gerçekmiş gibi sıralamakta
dır.

Ortam bu muhtevasıyla, ko
münistlerin hararetle okuduğu 
bir mecmua oladursun, Mahir 
Kaynak misalinden dili yan
mış bir kısım devrimcî (!) ise, 
daha önceleri aşırdıklarıyla ta 
nınmayan bir Kema. Bisal- 
man’m birden bir^ böyle hızlı 
bîr mecmua ile ortaya çıkısı
nı simhe ile karşılamaktadır
lar Sı'mdi pek çok kafada «a- 
caba Kemal Bisalman da mı?» 
diye bir soru şekillenmekte
dir

in Basın
Politikası Nedir?
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Basın denilen kuvvetin öne
mini kavrayan ilk milletin ya- 
hudiler olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bütün dünyada ilk 
matbuat hareketleri vahudiler 
tarafından tanzim edilmiştir. 
Öyle ki, Osmanlı İmparatorlu
ğunda dahi matbuat hayatına 
ilk atılanlar yahudiler olmuş
tur.

«Türkiye’de ilk matbaayı ku 
rarak ibranice bir tarih kitabı 
basmıs olan yahudilerin, bu ta 
rih kitabının üzerindeki tarih 
1490 yılını göstermektedir.» 
(Basın Yayın Tarihi, A. Tul- 
gar. Shf. 5)

Bu suretle başlayan sızma 
faaliyetleri günümüze kadar 
devam etmiş, bilhassa tanzi- 
mâtla sür’at kazanarak, zama
nımızda had safhaya varmış
tır. Yahudilerin dünya ve Tür 
kiye basın hayatı üzerindeki 
oynadığı rolü iyice anlayabil
mek için Sion Önderlerinin 
Protokollerinin 12. faslından 
bazı bölümler zikredelim:

«Basının şimdiki rolü nedir? 
İhtiraslar alevlendirmek ve 
parti bencilliklerini beslemek. 
Bugünkü basın faydasızdır, in 
safsızdır, yalancıdır ve pekçok 
lan onun neye yaradığını bil
mez. Biz onun sırtına eğer vu
racak, ağzına da kuvvetli bir 
gem takacağız...

...Bizim kontrolümüz dışın
da hiçbir şey yapılamayacak

tır. Bu netice büstün elde edil
miş gibMir. Çünkü dünyanın 
h e r  tarafından gelen bütün ha 
vadisler bir ajans tarafından 
alınmaktadır. Bu alanslann 
hensi müesseselerîmİT arasına 
girecek ve istemedî&îmiz hiç- 
birşey yavmayacaklardır...

.. .Tarafımızdan neşredilecek 
bütün gazeteler en avn dilek 
ve düşüncelerde görünerek, 
güven kazanacaklar ve emni
yetsiz hasım*arımızı aldatarak 
zararsız bir hale getirecekler
dir...

Her çeşit gazetemiz olacak
tır: ArictnVrat, cumhuriyetçi, 
ihtilâlci hatfâ anarşist... Bu 
eller cemiyetin «*eî*îcînı»ni hı* 
landıracak ve fikirleri bize 
uv^nn istikamete yöneltecek
lerdir...»

Yukarıdaki ifadelerin ışığı 
altında Türk basın hayatını 
kontrolü altına alanların oy
nadıkları oyunlar, takındıkları 
tavırlar daha iyi anlaşılıyor de 
ğil mi? Bu açıdan baktığımız
da iki dönme kardeşin kurdu
ğu basın tröstünün ahlâkımız 
ve siyasî havatımız üzerinde 
yaptıkları tahribat, önce Al
man, sonra Amerikan manda
cılığı yamp, nihayet komüniz
me kucak acan gazetelerin 12 
Mart muhtırasından sonra ye
niden anti-komünîst havaya 
bürünmeleri ne güzel açıklık 
kazanıvnr Onun îcîn biz bası
na «gayri milli» diyoruz.

---------------CUMHURİYETTE--------------

DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ
«Prof. Eduard Goldsfcücker. Bir Çekoslovak Aydını. Ha

len İngiltere’de Sus sex Üniversitesinde öğretim görevlisi. 
Önümüzde, kendisiyle yapılmış bir görüşmeyi yayınlayan 
«Encounter» dergisinin son sayısı.

Bir soruya şu cevabı veriyor: «Anladım ki, üyesi bulun
duğum Komünist Partisinin niyeti açıkça yalan olan bazı 
şeyler hakkında kamu oyunu inandırmak için, kamu oyunu 
aldatmaktır. Parti gerçekle ilgili değil yalana kamu oyunu 
inandırmak için belli tedbirlerle ilgili şu sonuca vardı: Bu 
sistem yalanı propaganda ve politikasının temeli olarak kul
lanmaktadır»

Oportünist, hipokrat (ikiyüzlü) sözde aydınların kurbanı 
bir patalojik olayın kahramanı. Sormak gerek; Marksist ve 
Leninist bir düzende üniversite ve TRT özerkliği var mıdır? 
Anayasa mahkemesi ve danıştay var mıdır? Kişi haklan ve 
özgürlükleri var mıdır? Siz mi Anayasayı savunuyordunuz? 
Yoksa onu yıkarak yerine Inançlannızın düzenini mi kur
maya çalışıyordunuz? Orta Doğu Üniversitesinde meydan sa
vaşına tutuştuğunuz, devletin iç ve dış güvenliğinden so
rumlu Türk Silâhlı Kuvvetleri mi faşmst silâhlı güçlerdi? Şe
hit er mi faşist silâhlı kişi idi? Yoksa devletine, milletine, 
tarihine bağlı vatan görevi yapan şerefli Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bir mensubu muydu?»

Fikret Ekinci, Cumhuriyet, 15 Ağustos 1971

— Ortam’m l2. sayısının mahkemelerle ilgili yazısının başlı* 
ğı bu şekildeydi. Ve bütün yazıyı İrfan Uçar’ın ifadeleri 
dolduruyordu. Savcının iddianamesinden ise iki satırla bah
setmişti. Nerdesin gazetecilik namusu?

ECEVİT KONUŞUR DA
DARAN SUSAR Mİ YANI?

«Bulgaristan'da Bulgarlara: «Sizin kollektivizminize hay
ranım» diyen sonra da bu söz resmî Bulgar ajansında yayın
lanınca Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna koşarak «Ben kol- 
lektivizm demedim, kooperatifçilik dedim» diye tevil etme
ye çalışan, Almanya’da aşın solcu elemanlarla konuşurken 
onlara hoş görünmek amacıyla: «Bana sosyalist derseniz sîz
lere teşekkür ederim!» diyen, Kurultay’m kürsüsünde ken
disine mensup genç bir İstanbul delegesi avukat «Atatürk’ü 
elbet eleştireceğiz!» diye bağırırken ona vecap vereceğine o-
nu alkışlayan Ecevit......

Hem sayın Ecevit değil midir? Pek yakın bazı arkadaşları 
ile Antalya’da Atatürk'ün partisi bir sınıf partisi haline geti 
rilmelidir!» diyen ......  Siz değil misiniz? Atatürk’ün parti
sinin genel sekreteri olarak, Halk Partisini doğu mitingleri
ne angaje eden.. Türkiye’nin NATO politikasını Kadıköy’ün 
de eleştiren, marksist Allende’ye partiden elçi gönderen.... 
«Toprak işleyenin, su kullananın sloganını Fransız Komü
nist Partisi son seçimlerde Fransa’nın sarp dağ bölgelerin
de kullanmıştı. Bunu, parti meclisinde arkadaşlarınıza söyle
miş mi idiniz?

Parti merkezini sizin her emrinize (evet) diyen birta
kım kişilerle birlikte bir mütegaliibe dostlar mahfeli hali
ne getirdiniz!.. Bir taraftan İnönü’nün teveccühünü kaybet
memenin, onun sillesini yememenin çaresini arıyordunuz. Di 
ğer taraftan da kendi ikbalinize omuz verecek insan ve grupla 
ra göz kırpmak mecburiyetinde kalıyordunuz. Bu iki zıt işi bir 
arada yürütemediniz, asabınız bozuldu, ve 12 Mart muhtıra
sıyla ümidinizin tam kırıldığı bir sırada laçkalaşan asabı
nızla istifa ettiniz. Aslında İnönü rahat etti...»

Cihad Baban, Cumhuriyet, 17 Ağustos 1971


