okuyucuyla hnsbnsa
Y e n id e n

I V tilü M ü c a d e l e m d e n

öu gazeteci ıçm en aeğeriı
şey, yınlen yıkanırsa Türkiye Cumhuriyeti
okuyucu mektuptandır. Hele hayatını bizden döviz mi (Sekler. şoKsa ihanet
bir milletin varlığına adamış olanlar i- mi? Veya bu diplomalı komünistlerin e
cin okuyucu mektubu daha ayn bir de line terkedilen sahipsiz talebelcı yurda
ger taşır Sanki onlar, milletle millet döndüğünde 36 milyonluk bir milletin
düşmanlan arasında yürütülen mücade kaderini değiştirebilir mi? Değiştirebi
lirse, Sayın Erim Hükümetinin ve şeref
le ‘ cepheden gelen zafer haberleridir
11 paşalanınızm Türkiye’de aldığı tedbir
Veya mücadelenin seyrini anlatan ti
ler neye yarar? Önemi bugün küçük
roit, istek, iman ve fedakârlık dolu sa
tırlardır Onları okurken gözlerinizi gez fakat yanıı büyük olan bu problemin
çözülmesi gerekiyorsa kim çözer?.» Böy
dirdiğiniz satırlaıa göre, tebessüm eder
dişlerinizi sıkar, hattâ bazen sevinç göv [ece devam ediyor Muharrem Cansu’
tüm mektubu Izdırab ve sitem dölp...
yaşlan dökersiniz.
Aynı tarzda mektuplar, Anadolu’,
Sakir Olgun isimli bıı oKuyucumu
zun B Almanya’dan gönderdiği mek iiup .en ücra köşelerinden geldiği gibi
tupta şu satırlar var: «Türk milletinin öoyle. yurd dışındaki kardeşlerimizden
varlığı için. Allah rızası için bu uğurda de yollanarak milletimizin his, heyecan,
bütün imkânlarımızla sîzlere destek ola arzu ve emellerini dile getiriyor Defacağımızı bildirmek isterim.» İslâm Gon tarca da belirttiğimiz gibi birim inan
can imzalı bir mektup bu milletin heı
cımıza göre. Yeniden Milli
Mücadele
zaman yüreğinden kopan tıaykmşı tek okuyucusu onun kadrosunun bir parça
rarlıyor: «Yaşasın Türk Milleti. Türk sıdır, Yeniden Millî Mücadelenin fikri
vatanı. Türk ordusu. Kahrolsun komü yatı merkezden çevreye yayılan ışınlar
nizm... Biz sîzlerden uzağız. Fakat fi gibi, okuyucusunun sözlerinde ve hare
kirlerimiz sizinledir.» Yine Almanya’ ket şekillerinde yansır. Yeniden Millî
dan Fahri Ünsal mektubunun son sa Mücadele, milletimizin ruhunun derin
tırlarına şunları yazmış: «Hak ve ha liklerinde mevcut ve fakat uyuşturulma
kikatin, hür ve müreffeh Türk milleti ya çalışılan idealleri yeniden hayata ak
idealinin başımızın üzerinde bayrak ola tardığı için kuvvetli olduğuna inanmak
rak dalgalanacağı inancı ile mektubuma tadır. Ve bunun içindir ki, okuyucusu
son verirken...» bu ifadeler hemen her ile arasındaki bağ, okunup atılan gaze
mektııota aynı heyecanla tekrarlanıyor.
telerin durumundan farklıdır. Mücade
Almanya’dan seslenen Muharrem le okuyucusu, onun fikirlerinin propa
Cânsu ise milletimizin karşılaştığı iha gandacısıdır. Bir okuyucumuz «okudu
netleri anlatıyor ve üzüntüsünü şöyle ğum şeyleri başkasına da anlatıyorum,
belirtiyor: «Bence bunların ehemmiyeti mecmuayı verip okutuyorum, abone ya
çok büyük değil. Asıl beni muzdarip e- pıyorum.» diyerek bu durumu en güzel
den, ezeli düşmanlarımızla elele verip tarzda belirtmektedir.
İnancımız odur ki; Yeniden Millî
vatana ihanet eden komünist ajanlar,
var gücüyle millî ve kutsi varlıklarımı Mücadele ile okuyucusu arasında gün
za hücum edeıkeıı en ufak bir hükümet den güne daha da sağlamlaşan iman ba
müdahalesine ve bir milli mücadeleye ğı. millî hayatın teminatı olacaktır.
ALLAH BİZİMLEDİR
rastlamayışımdır. Veter derecede milli
ve dinî kültürden yoksun vanm mil
yonluk sahipsiz bir toplum bu az* y o - Y e n i d e n M i l l i M ü c a d e l e
monistlerin kucağına terkcdılerek be-

Norveç’ten Izdırap Yüklü Selâm
Burası Norveç
Senelerdir
bize gaye olarak gösterilen,
her sahadaki terakkimiz için
kıstas kabul edilen ^atî mede
niyetinin tipik bir ülkesi. Ne
gariptir ki anlatılan masallara
lıiç benzemeyen şeylerie kargı
laşanların sukutu hayaline uğ
ruyor insan. İtiraf edeyim ki,
ilk anda insana ca?ip gelen,
hayran bırakan bir maddi ine
deniyeti var. Ancak hayatları
ve medeniyetlerinin bütünü
hakkında kaba bir tetkik, çar
piçi bir neticeye götürüyor.
Batılılaşma efsanesinin İçyüzü
nü bütün çıplaklığıyla öğreti
yor. Hele mesele, Avrupa'ya
ekmek parası kazanmak üze
re gelen işçilerimizin karşılaş
tığı problemler açısından dü
şünülürse daha da vahim.
Avrupa hayatının bize tak*
dim edildiği gibi ileri ve in
sani olmadığı ilk bakışta an
laşılabilir. İktisaden bol İm
kânlar içerisinde olduğu bir
gerçek. Ama bunun pek imre
nilir bir tarafı yok. Zira sıra
dan Norveç vatandaşının eme
âî, zekâsı, enerjisi beynelmi
lel dev şirketlerin istismarına
»aruz. Ona sadece tnglllzln.

S A Y F r >

Fransız'ın, KanadalImın. < fab
rikasmda işçilik yapmak dü
şüyor.
Ahlâkı hayatın sukutu o ka
dar müthiş ki insanlık namı
na dehşet duymamak müm
kün değil. Alkol ve kadın bir
Norveçlinin tek gayesi. 12-14
yaşındaki çocuklar gayet ra
hat içki kullanıyor ve çoğun
luğu bunun mübtelâsı. Sabah
akşam bir köşeye sızmış sarho
şa rastlamak mümkün. Hattâ
haftalığını içkiye verip iki üç
gün bir şey yemeyen insanla
ra bile rastlayabilirsiniz. 16
yaşın üzerindeki kızların yüz*
de 90’ı bakire değiller. Bilhas
sa genç kızlar hudutsuz ser
bestlik içinde yaşıyorlar. On
lar üzerinde ailelerinin hiçbir
otoritesi yok. İnsan kadının
serbest hayat yaşaması ve ce
miyetin hayvani zevklerin ba
taklığında çalkalanması yü
zünden yokohıp giden eski ee
misketleri (Roma, Mısır hatır
lamadan edemiyor. Aile haya*
tı temellerinden sarsılmış vazi
yette. Bir tere gençler arasın
da evliliğe rağbet son dere
ce az. Niçin evlenmedikleri
«onıl&ığund». hayatın

pahalı olduğunu, çoluk çocuk
endişesinin çekilmez olduğunu
söylüyorlar. Öyle ya aile müessesesi ulvi manasını kaybe
dip, sadece karşılıklı cinsel ar
zuları tatmine yarayan bir bir
leşme telakki edilince bu şart
larda evlenmenin manası kal
mıyor. Onlar için bu ihtiyacı
istedikleri zaman ve mekânda
tatmin etmek mümkün.
Bütün bunlardan sonra ne
tice olarak denilebilir ki, Batı
âlemi kendi elleriyle kendi ölüm çukurunu kazıyor. Eğer
gayri ihsan! bir yaşayışın için
de kıvranan bu insanlığa in
sanlığı kurtuluşa
götürecek
bir hayat modelini kendisine
rehber edinmiş bir el uzan
mazsa, yokoluş mukadderdir.
Ute her yönüyle bizden
farklı bir bünyeye sahip bu
diyarların kapısını Anadolu9
nun garip Müslüman • Türk iş
çisi çalıyor. Su anda yerli hal
km tahkir edici bakışları kar*
^ısında ezilen o kimsesiz işçi
ki: dün onun hükümdarı bu
diyarların kralına bîr vali na
zarıyla bakıyor, vezirlerini
krallarına denk tutuyordu*

TKİ# memleketine z tftr fca

•y. r • •%
Anadolu insanı çile ûstıine çile,
Bu dert öyle bir dert ki gelmiyor gayrî dile.
Köyüm, kntim kasabam mübteiâ aynı lerde;
Virüs oibi bir şey bu, nüfuz etti her ferde.
Muhteris üeyinlerin uğra ihanetine.
Hedef ol köleliğin feci akibetinet

İkinci Viyanayla inhitata uğradık,
İşte o 2ün bu gündür, kurtuluşu aradık.
Şahsiyetsiz taklitle inhizam kâydettikçe,
Kaybettik aradıkça, aradık kaybettikçe.
Fatih’leri zirvede tutan efsunkâr hikmet.
Köksüzlerin fikrince onda en büyük töhmet,
Manevî esaretin gömüldük çukuruna,
Millet geldi Cavid’in, Salem’in oyununa.
Mason tezgâhlarında bur sürü yazar, çizer.
i
Mileltim ruh kökünden eö büyük darbeyi yer
Tarihle baliğlenmiş bil bir kafi zaruret;
Manevî esareti izler maddi esaret. ,
İşte koea bir millet ihanetlere kurban,
Mukaddes toprağımın varisi bütün cihan.
■
Zincire vurulurken, bu ne büyük biinföce,
Topvekün bir hamleyle; gündüze döndü gece.
j
Bu karanlık devrede ne samimiyet, ilılâs,
Madde ila manada topyekün korkunç iflâs
Millet yobaz, millet cahil, bu millet geri,
«Ans> küfleten hokkabaz, sadece sen ileri (!)
Öz benliği körelttin, ruhun gibi karardın,
j
Bu milletin başına bir sürü pislik sardın,
Senin dünyan cennetmiş, iddia ediyorsun,
Çeşitli doğmalarla beyin kirletiyorsun.
^Kapitalizm, komünizm* gördük işte denendi,
İnsanlığın buhranı gün geçtikçe deprendi.
Aciz insan kendine doğru bir yol anyor* *
Dünyada var olalı, hâlâ vardı, varıyor.
j
Su küre üzerinde yok mu bizim yerimiz?
Kubbeler şahit işte bir mazi ki tertemiz.
Ne diye dermansızdan derman düendik, durduk?
Bel bağlatıp milleti, prangalara vurduk?
Benim bir tavsiyem var, koşa durun siz gene.
Dağlarda uğraşmayın cebinizde «DEFİNE»
HİLMİ SEMERCİ

TRABZON

herleri getirdiği ülkelerden rinde hissedecek vicdan sahi*
bugün; her satımda vatan bi insanları çıldırtmaya yete
hasreti kokan mektuplar yollu cek hal. Bütün ümitlerini bağ.
ladıkları bir teşebbüs bir an
yor.
Burada, yurd dışına giden da akim kalıyor. Yüzlerinde
işçilerimizin uğradığı güçlük müthiş bir ızdırap. Ne yapa
leri dile geUren bir misal ol cağını bilmemenin verdiği bir
mak üzere, başımdan geçen çaresizlik hali. Asırlarca yedi
bir hadiseyi anlatmadan geçe*, düvelin sarsamadığı yılmaç ba
kışların yerini yenilmiş bir in
meyeceğim
sanın küskün, aciz, aemdırıcı
Gümrükte, kılık, kıyafet ve hali alıyor. Birbirlerine düşü
çehrelerinden hemen belli o- yorlar. «Sen şöyle demeseydin
lan iki Türk. Salonda endişeli anlamayacaktı.» diye. Çaresiz
nazarlarla sağa sola bakarak onlan kendi dertleriyle bıra
tekleşiyorlar. Çekindikleri bir kıp gidiyorum.
şey var, belli. Fakat kendile
Ey milletini seven aydın in
rini bir şey olmayacağına inan san: Ey milletin hayat ideal
dırmağa çalışıyorlar. Bir tek lerini, onun hayatının devamı
kelime yabancı dil bilmeyen nı esas bilen siyasî mes’ul ki
bu gariplere polis, benim ara şi! Başını ellerinin arasına al.
cılığımla bir şeyler soruyor. acı acı düşün! Nedir bu kim
Tabi! turist olmadıkları halle sesiz, sahipsiz insanları binbir
rinden ve yanlarındaki döviz güçlüfte koşturan, hakaret,
lerden belli olan bu iki Türk* hor görülme, îferi çevrilme
ün kaçak çalışmak üzere gel» timaflerîne rağmen sonu belir
diklerini polis hemen anlıyor. siz yolculuklara sevkeden? Ne
Önündeki kâğıda bireyler ya dir bu garînleri yabancı dıvar
ekmeğine muh
zıp çizdikten sonra kararım îarm bir
hemen bildiriyor «Burada ka! taç eden? İyi düşün ve cevap
manız Norveç kanunlarına g$* ver.
re yasaktır. Ve geldiğim* ge
Düşün... Ve davran. Davran
mi ile bu akşam geri gönderi kî bu ızdırap, bu çile bu se
leceksiniz.* Aman Allahım o falet bitsin. Şerefli bir millet
ne manzara? Milletiyle en u- ayaklar al*»»***
MEHMET GftoC.tt*
fak bir alâka bağı olanları ay
DNN AHmitılam - Trmedal
nı milletin evlâtlarının acı ve
kederlerini bir parça yürekle*
..."
Norveç

YUNANIN ALDATICI POLİTİKASI
KARŞISINDA MİLLİ POLİTİKAMIZ

Milletin iman, ahlâk, kül
tür. tarih ve menfaatine
baelı haftalık sivaşî
MİLLÎ DAVA MECMUASI
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Aylardan beri süregelen, Kıbrıs görüşmele
ri yeni bir safhaya girmiş bulunuyor. Kıbrıs
Türk liderlerinin son beyanatlarından anlaşılıyor
ki, Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türkleri üzerindeki
Türkiye'nin garantisini kesin olarak ortadan
kaldırma gayretindedirler. Ancak, bu maksatla,
elde etmek istedikleri nedir? Türk garantisini
ortadan kaldırdıktan sonra ne, yapmak iştiyor-,
lar ve ne yapabilirler? Türkiye'yi, Kıbrıs mese
lesinde ilgilendiren ilk mesele, şimdilik bu hu
sus gibi gözükmektedir.
Ancak Kıbrıs problemini bu dar hudutta ne
gerçek bir izaha kavuşturmak, ne de millî poli
tikamız yönünden müessir tedbirler almak müm
kündür. Önce bazı gerçekleri hatırlayalım ve ha
tırlatalım. Politika, belli hedeflerin ele geçiril
mesi maksadiyle yapılan bir faaliyettir. Bir mil
lî politika bahis konusu olunca, millî hedefle
rin milletin bütün gücünü kullanarak ele geçi
rilmesi anlaşılır. Ve bu hedeflerin başında^ bir
milletin kendi varlığını koruması, teminat al
tına alması ve milletin serbestçe gelişme imkân
larının millî ve beynelmilel sahada, elde edik
gf>lir.
Politika şüphesiz ki, kesin bir maksadı olan
faaliyettir. Ve gerekirse milletin bütün imkân
larını, maddî ve manevî gücünü, bu temel he
defler uğrunda seferber eder. Millî ideallerin
gerçekleştirilmesi uğrunda yapılan bu faaliyet,
son safhasında silâhlı kuvvetlere baş vurur ki,
bu harptir. Harp, millî politikalar arasındaki
tezadın en katî bir şekilde ifadesidir. Netice iti
bariyle millî politika açısından bakılınca, bir
millet, silâhlı kuvvetler dahil, bütün kuv
vet ve imkânlarını, millî idealler için kul
lanır. Hayatiyet belirtisi gösteren her topumun,
mukadder hayat çizgisi budur. Önce bu kesin
gerçeği, mesuliyet taşıyan her aydının kafasına
yerleştirmesi gerekir. Hayal âleminde yaşama
yanlar, yahut düşman propagandalarının tahrip
kâr hümanizma hastalığına yakalanmış bulun
mayanlar, bu gerçeği kabulde tereddüt göster
meyeceklerdir.
Milletlerin karakterlerini değiştireceğine,
millî hedeflerinden vazgeçeceğine inanılamaz.
Meğer ki, millet olarak var olma imkânını kay
betmiş bulunsunlar.
I.
ve II. Cihan Harpleri bu gerçeği ispatla
dıktan başka, harbin sulh dediğimiz zaman sü
resinde hazırlandığını, itiraz edilemeyecek bir
şekilde açıkladı. Politika şüphesiz bir faaliyet
tir. Ancak hedef taşıyan bir faaliyettir. Ve bu
hedef de kendiliğinden hakikat olmayacaktır.
Bir hedefi ele geçirmek için yapılacak faaliyet
daima engeller, müşküller ve düşman kuvvetler
le dolu bir dünyada yapılacaktır. Nasıl harp ke
sin bir mücadele i$e, politika da o derece ke
sin, amansız ve haşin bir mücadeledir.
Madem ki, politika da bir mücadeledir.
Mücadelenin genel ve özel kaidelerine uyacak
tır. Bu kaidelerin başında, kesin bir durum mu
hakemesi yapmak zarureti gelir. Millî politika,
önce mümkün, muhtemel ve mutlak hedefleri
ni tasarlayacak. Sonra bu vazifenin icrasında ken
di gücü ile düşman güçleri arasında itinalı bir
muhasebe yapacak. Düşman gücü, düşman imkân
ve kabiliyetleri, düşman hareketleri ve düşman
maksadı hakkında kesin bilgilerin ışığı altında,
kullanacağı kuvvetlerin ve vasıtaların seçimini
dikkatle yapacak ve hazırladığı bu politik stra
tejiyi cesaret, azim, teeni ve dikkatle uygulaya
caktır. Bu asgarî gerçekleri hesaba katmayan
bir politika hiç bir zaman başarılı olamayacak
tır.
Hele dost, düşman, müttefik ve kendi kuvvetlerimiz (yani milletimiz) hakkında doğru bil
gilere değil, uydurma, baştan savma kanaatler
ve düşman iğfalatındaıı başka bir mana taşıma

yan gazete palavralarına doğru bilgi nazariyle
bakmak tehlikesinin son dereceye yükseldiği
topluluklarda, millî bir politika stratejisi çizmek
güçleşir.
Şimdi bu bilgilerin ışığında Kıbrıs meselesi
ne bakalım. Kıbrıs meselesi bizim için millî bir
meseledir. Zira milletimizi candan alâkadar edi
yor. Milletin gönlünde yaşattığı millî hedefler
Kıbrıs meselesini de içine alıyor. Ancak, Kıbrıs
jeopolitik etnik durumu itibariyle, mahallî ve
beynelmilel kuvvetlerin yakından ilgilendiği bir
problemdir. Ve bu sebepten Kıbrıs meselesiyle
ilgilenen güçlerin, hedef, kuvvet ve hareketle
rinin dikkatli bir araştırmasına ihtiyaç vardır.
Can çekişen İngiltere imparatorluğu Kıbrıs*
taki üssünü terketmeye niyetli değildir. Akde
niz'de İngiliz politikasının talihsiz varisi Ame
rika, Doğu Akdeniz'in kontrol imkânına fazlasiyle malik bulunan Kıbrıs'tan askerlerini çek
mek istemez. Hele Anglo-Sakson politikası ve
Batı Avrupa için Kıbrıs'ın kuvvetli bir komü
nist partisinin var olduğu Kıbrıs'ın müstakil kal
masına tahammül edeceği düşünülemez. Aynı
şekilde Afrika ve Asya'ya sızan, Ortadoğuyu bir
barut fıçısına çeviren Rusya'nın, Amerikan ve İn
giliz tesislerinin bulunmasını arzu etmediği açık
tır. Akdeniz'i bir Rus gölü haline getirmeye ha
zırlanan Rusya için, Kıbrıs'ın sahte bağımsızlı
ğı arzulanan bir şeydir. Ve ilk fırsatta komü
nist partisinin adayı bir Küba haline getirmek
gayesinde olduğu muhakkaktır. Ayrıca dünya
Siyonizminin ve Masonluğunun ianesi ile yaşa
yan İsrail'in korunması için, Kıbrıs'ın, İsrail'e
muhtemel bir Arap hücumu sırasında, İsrail
menfaatleri için çarpışacak İngiliz ve Amerikan
askerleri için bir destek üssü olarak muhafaza
sı elzemdir. Geride kalıyor Türkiye ve Yuna
nistan... Türkiye’nin şimdiye kadar hedefli bir
Kıbrıs politikası, maalesef mevcut olmamıştır.
Yunanistan ise daima aynı hedefi ele geçirmek
gayesiyle faaliyet göstermiştir. Bu hedef Eno*
sis'tir. Yani Kıbrıs'ın, Yunanistan’a ilhakı...
Kıbrıs Rumluğunun, Atina'dan izinsiz nefes
bile alacağına ihtimal verilmez. Şimdi bu mese
le üzerinde dikkatimizi toplamamız gerekmekte
dir. Kıbrıs meselesinde millî hedefimiz belli ol
malıdır. Bizce hedef; Ada üzerinde Türklerin,
müstakil bir Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin çatısı
altında toplanmalarıdır. Gerek Kıbrıs Türklü
ğünün ve gerekse Türkiye'nin jeopolitik emni
yetinin başka türlü garanti altına alınması dü
şünülemez. Ada üzerinde dolaşan bunca iştihanın, Kıbrıs Türklerini yok etmesine ancak böy*
lece mani olabiliriz.
Ayrıca Kıbrıs politikasının stratejisini çi
zerken, ilk soru, bu meselede düşmanın, yahut
düşmanların kimler olduğudur. Bugün Papadapulos, Türklerin samimî bir dostu olduğunu söy
lüyor. Ve milliyetsiz bir gazete ise, bunu man
şetine alıyor. Biz ise Papadopulos yönetiminin
ve Yunan milliyetçiliğinin sahte dostluk perde
si altında, iğrenç bir düşmanlığı sakladığını if
şa ve ilân ediyoruz. Hem de tarihin yaprakları
nı karıştırmaya lüzum kalmaksızın, bizzat bay
Papadopulos'un kendi ağzından. Ve diyoruz ki,
Papadopulos ve Türkiye’deki kuyrukları, hakikî
bir Türk düşmanlığı politikasını sürdürmekte
dirler. Bay Papadopulos eğer inkâr ederse, eli
mizdeki vesikaları Türk ve dünya efkârı umumiyesine açıklayabiliriz. Ve bilinsin ki, gazeteler
yoluyla dostluk gösterilerinde bulunan ve hergün Türk düşmanlığına ait belgeler sunan bir
idare karşısında Türk milleti tam bir
yet içindedir.
Ve herkes bilsin ki, Türk milleti aldatıcı
propagandalarla kandırılamaz.
Türk milleti bir Venizelos kazığı yedikten
sonra, bir Papadopulos kazığı yemeyecektir!

Fİ ATI: 150 KURUŞ
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ÇİZGİSİNDEN

Anayasa Nihayet Değişiyor

— NİHAT ERİM: Yorucu oldu ama
başarılıyor.
Mevcut Anayasa’nm

değiştirilme-

i ve bazı geçici maddeler eklenme

si hakkındaki kanun teklifinin birin
n görüşmesi, Ağustos ayının son
iaftasmda tamamlanmış ve yapılan
teklif kabul edilmiştir. Bu görüşme
lirden sonra 1961 Anayasasının 34
naddesi değiştirilmiş, ayrıca 10 ta*
ie de geçici madde ilâve edilmesi
karar altına alınmıştır.
HANGİ MADDELER
DEĞİŞTİ
Anayasa’da yapılan değişiklikler
özellikle memlekette huzursuzluğun
kaynağı olarak bilinen konulan ih
tiva etmekte ve bunlara çözüm şek
li getirmektedir. 1961 Anayasasının
120. ve 121. maddeleriyle muhtar
curuluşlar haline gelen üniversiteer ile Radyo ve Televizyon kurumu
nun muhtariyeti kaldırılmaktadır.
)te yandan 124. maddede adı geçen
''uy önetime ait bazı esaslar da de^ v f P ve Sıkıyönetimin yet«laktadır. 127, 139 ve
*vj inauaeıerie Sayıştay, Yargıtay
Danıştay idarelerinin vazife ve
ie bazı değişiklikler ya
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Değiştirilmesi kararlaştırılan di
ğer maddelerle de basın dışı haber
leşme, kişi güvenliği* askerlik hiz
meti gibi konulardaki değişiklikler
le, dernek ve sendika kurma yetkile
ri ve Anayasa Mahkemesi ele alın
maktadır.
PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ
34 asıl ve 10 geçici maddeden
meydana gelen Anayasa değişikliği
için siyasi partiler, 20 Ağustos gü
nü Millet Meclisi Başkanlığına ha
zırladıkları metinleri sunmuşlardır.
Ancak parlamentoda grubu bulunan
dört parti de ortak bir metin üzerin
de anlaşmaya varamamışlar, sadece
AP ve MGP bütün maddelerde mu
tabık kalarak müşterek bir metin
hazırlamışlardır. CHP komisyon ço
ğunluğu ile kabul etmediği 11 inci
maddenin dışındaki 33 asıl ile 10
geçici maddeyi aynen tasdik etmiş
tir. CHP nin reddettiği 11 inci mad
de temel hakların smırlanmasiyle
ilgilidir. Halk Partisi grubu bu mad
deye konan «sınıf kavgasının yasak
lanmasına» karşı çıkmıştır. 11. mad
denin yeni metni aynen şöyledin
«Md. 11 — Temel hak ve hürri
yetler devletin ülkesi ve milletiyle
bütünlüğünü, Cumhuriyetin,
milli
güvenliğin, kamu düzeninin, kamu
yararının, genel ahlâkın ve genel
sağlığın korunması amacı veya Ana
yasanın diğer maddelerinde gösteri
len özel sebeplerle Anayasanın özü
ne ve ruhuna uygun olarak ancak
kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel
hak ve hürriyetlerin özüne dokun
maz. Bu hak ve hürriyetlerden hiç
birisi insan hak ve hürriyetlerini or
tadan kaldırmak veya bunlara daya
nan millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devleti olan Cumhu
riyeti yıkmak serbestliğinin tanın
dığı anlamında yorumlanamaz.
Bu Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbirisi dil, ırk, sı
nıf, din, mezhep kavgası yaratmak
veya Türk Devletinin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütün olduğuna
dair temel ilkeyi bozmak gayesiyle
kullanılamaz.
Bu hükümlere aykırı eylem ve
davranışların cezası kanunda göste
rilir.»

Daha sonra DP’de kamulaştırmay
la ilgili 38. maddeyi dışarıda bıra
kan üçüncü bir metin hazırlamıştır.
Böylece Anayasa değişikliği
için
Meclise 422 imzalı üç ayrı taslak ve
rilmiştir. Bu imzaların 250’si AP5
ye, 119’u CHP ye, 30’u DP ye ve
23’ü MGP ye aittir.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Değişiklikle ilgili kanun teklifini
görüşmek üzere 23 Ağustosta bir ko
misyon kurulmuş ve aynı gün çalışmalara başlamıştır. Komisyon baş
kanlığına AP Adana milletvekili Cev
det Akçalı, sözcülüğe AP Denizli
Milletvekili Fuat Aver, kâtipliğe de
yine AFden Erzurum milletvekili
Sabahattin Aras seçilmişlerdir.
Komisyon üyeliklerine ise siyasi
partilerden şu milletvekilleri getiril
inişlerdir:
AP’den: Kemal Bağcıoğlu, Refet
Sezgin, Abdurrahman Güler, Naci
Gocuoğlu, Yusuf Uysal, Sabri Ke
sin, Cengiz Ekinci ve Kemal Şensoy.
CHFden: Kenan Mümtaz Akışık,
Reşit Ülker, Coşkun Karagözoğlu,
îrfan Baran, Nermin Neftçi, Orhan
Vural, Yılmaz Alpaslan.
DP’den: Rasim Cinisli, Şükrü Ak
kan.
MGP’den: Emin Paksüt.
Anayasa komisyonu üyesi Rasim
Cinisli DP adma komisyon başkan
lığına bir önerge vermiş, Anayasa
nın 68. maddesinin kaldırılmasını
ve bu suretle eski Demokrat Parti
lilere siyasî hakların iadesiyle ilgi
li iki teklifin görüşülmesini istemiş,
ancak komisyon bu önergeyi usul
yönünden reddetmiştir.
Bunun üzerine DPli Haşan Basri
Albayrak basına bir açıklama yapa
rak AP1İ ve CHP li komisyon üye
lerinin bu kararını kınamıştır. Aynı
gün öğleden sonra toplanan Komis
yonda 25 madde görüşülerek kabul
edilmiştir.
ANLAŞMAYA YARILAMIYOR
Ertesi gün Millet Meclisi Anaya*
sa Komisyonu toplam sekiz saat sü
ren üç ayn toplantı yapmıştır. Bu
toplantılarda da 38. ve 11. maddeler
üzerinde bir anlaşmaya varılamamış
ve her iki maddenin de partilera-

rası komisyondan gelen şekliyle ka
bul edilerek Genel kurula gönderil
mesi kararlaştırılmıştır.
Öte yandan 38. maddenin «küçük
çiftçinin kamulaştırılan toprağının
bedeli herhalde peşin ödenir.» şek
lindeki son fıkrası AP milletvekili
Yusuf UysaTın teklifiyle «küçük
toprak sahibinin kamulaştırılan top
rağınin bedeli her halde peşin öde
nir> şeklinde değiştirilmiştir.
25 Ağustos günü Anayasa Kornişyonu 2 asd ve 2 geçici madde dışın
daki 32 asıl ve 8 geçici maddeyi
partilerarası komisyondan geldiği
şekliyle kabul etmiştir. Fakat 11. ve
38. maddeler üzerinde yine anlaş
mazlık giderilememiştir.
Nihayet partilerarası
komisyon
27 Ağustos günü son toplantısını ya
parak İL ve 38. maddeleri gözden
geçirmiştir.
Öte yandan Başbakan Nihat Erim
11. maddeyle ilgili olarak AP Genel
Başkanı Süleyman Demirel’le bir
görüşme yapmış ve 11. maddenin 3.
fıkrasını şu şekilde değiştirmiştir:
«Bu Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiç birisi Türk vatan
daşlan arasında dil, ırk, cinsiyet,
din ve mezhep ayrımı gözetmek ya
hut belli kişi* aile veya zümrelere
yahut sınıflara imtiyaz tanımak amaçıyla kullanılamaz.»
OYLAMA
2. madde üzerinde anlaşmazlık sü
rüp giderken diğer maddeler üze
rindeki çalışmalar hızla ilerlemiş ve
bu maddeler kabul edilmiştir.
Bu arada oylamadan önce siyasi
partilerin başkanian veya sözcüleri
Anayasa değişikliği hakkındaki gö
rüşlerini açıklamışlardır.
Bundan
sonra oylamaya geçilmiş ve oylama*
ya 377 üye katılarak 373 oyla tek*
lifin tamamı kabul edilmiştir. Bu a*
rada yapılan meclis toplantısında
38. madde 31 red ve 3 çekimser oya
karşı 348 oyla komisyondan geldiği
şekilde kabul edilmiştir.
Bundan sonra diğer maddelerin
oylamalarına geçilmiştir. Bu madde
Lerin oylamaları ve neticeleri şöyle
dir: 46. madde: katılan 333, kabul
329, red 4» 60. madde: Katılan 347,
kabul 346, red 1. 61. madde: Katı*
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Komünizmin Yargılanması Devam Ediyor
İZMİR'DE YAKALANAN
SOYGUNCULAR
27 Temmuz 1971 günü İzmir’den
Denizli’ye götürülmekte olan Ziraat
Bankasına alt 4 milyon lirayı, Selçuk’a bağlı Çamlık Köyü yakınların
da çalanların elebaşısı Kadir Kay
maz ve diğer soyguncuların 24 Ağustos’ta yakalanmaları üzerine, ka
çırılan paraların 2 milyona yakın
bir kısmı ele geçirilmiştir.
İzmir Göztepe semtinde
nağına 50 metre mesafede
Mithatpaşa Cad. 789 No. lu
partmanının çatı katında,
baskınla yakalanan Kadir

Vali Ko
bulunan
Uğur Ayapılan
Kaymaz,

lan 346, kabul 345, red i. 64. mad
de: Katılan 340, kabul 336, red 4.
Bundan sonra oylamaya ara veri'
lip diğer maddeler üzerinde parti
yetkililerine söz verilmiş ve görüş
leri alınmıştır. Yapılan konuşmalar
dan sonra oylamaya tekrar devam
edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:
Madde 89: Katılan 355, kabul 348.
red 7. Madde 110: Katılan 356, ka
bul 355, red 1. Madde 111: Katılan
354, kabul 353» red 1. Madde 114:
Katılan 352, kabul 350, red 2. Mad
de: 119, katılan 346, kabul 342, red
X.
Daha sonraki günlerde sıra 120
Te 121. maddelere gelmiştir. Bilindi
ği gibi 120. madde üniversitelerle
121. madde de TRT ile ilgili bulun
maktadır. 1961 Anayasasında geçen
«Üniversiteler bilimsel ve idari ö
»erkliğe sahip kamu tüzel kişileri
dir» şeklindeki cümle şu şekilde dc
ğiştirilmiştir:
«Üniversite özerkliği bu maddede
belirtilen hükümler içinde uygula
nır ve bu özerklik, üniversite bina
lannda ve eklerinde suçluların ko
vuşturtümasına engel olmaz.»
Ayrıca, «Üniversiteler, devletin gö
setimi ve denetimi» altına sokulmuş
lardır. Üniversite özerkliğini kaldı
ran 120- maddenin oylamasına 345
kişi katılmış, 4 red oya karşılık 341
oyla bu madde aynen kabul edilmiş
tir.
120. maddenin kabulünden sonr&
Radyo ve Televizyon kurumuyla il
gili olan 121. maddeye geçilmiş ve
bu madde üzerinde de Parti yetkili
lerinin görüşleri dinlenmiştir. Yap>
lan konuşmalardan sonra oylamaya
geçilmiş ve 121. madde de aynen
kabul edilmiştir.
Bu iki maddenin kabulünden son
ra Meclis Başkanı süratle diğer mad
delerin görüşülmesini istemiştir.
Başkan daha sonra gelen onbiı
maddeyi birden oylamaya sunmuş
çoğunluğun evet demesiyle bu mad
deler de kabul edilmiştir. Arkasın
dan anlaşmazlık konusu 11. madde
görüşülmüş, yapılan oylama netice
sinde bu madde de 1 red ve 2 çe
kimser oya karşı 363 oyla kabul edi
ierek Anayasa değişikliğinin tama
mı kesin olarak kabul edilmiştir.
Böylece yeni Anayasa teklifinin
tamamı birinci görüşmede kabul *
dilmiştlr. Bundan sonra yeni çalış
maların süratle yapılıp taslağın en
kısa zamanda kanunlaşacağı beklen
mektedir.

Yaşar Kayaşlı ve Gülfem Yoldaşcan
m tutuklandığı basma açıklanma
dan, Gülfem Yoldaşcan iie Yaşar Ka
yaşlı perşembe günü Ankara’ya ge
tirtilmiş ve diğer soyguncularla on
lara yataklık edenler de yakalanmış
lardır.
Ziraat Bankası Denizli Şubesi me
muru ve Hukuk Fakültesinden ayrıl
ma Kadir Kaymaz kendisine yatak*
lık eden Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Basın Yaym Yüksek Okulu öğrenci
si Yaşar Kayaşlı ve Ankara Nümu*
ne Hastahanesi İntaniye servisi dok
torlarından Gülfem Yoldaşcan ile
birlikte dairede; iki ayn evlenme
cüzdanı, 300 kadar mermi, 3 Belçi
ka yapısı Map marka tabanca, (ki
şimdiye kadar yakalanan Dev-Genç’
li komünistlerde hep bu marka ta
banca yakalanmıştır.) Birçok sahte
evrak malzemesi ve paranın
150
bin lirası ele geçmiştir.
ANKARA’DAKİ TEVKİFLER

— İzmir-Aydın yolunda 4 milyon liralık bir soygun
yapan Kadir Kaymaz ve soygun ortaklan yapılan bas
kınlarla yakalanmışlardır. Resimde Sıkıyönetim Koma»
tanı Koramiral Cemal Süer soyguncu komünistlerle
beraber ele geçen silah ve paraları gösterirken.

Ankara’da yapılan aramalarda
da Emek mah. 70 sok. 18 nolu apartmanm bodrum katında; 750 bin
lira, telsiz haline getirilmiş bir ses
İstanbul’da 31 Ağustos’ta 83 £>a
alma cihazı, Bahçelievler 4. cadde Dikli Dava’y* ı numaralı Sıkıyöne
deki bir evde de 400 bin lira bulun tim Mahkemesinde devam editörşmuştur
tir. Bu defaki celsede Sarp Kuray’
ın annesi ve eski Ankara valisi olan
Soygun ile ilgili olarak bir bildi babası Enver Kuray da bulunmuş
ri yayınlayan Ankara Sıkıyönetim tur. İlk ve ikinci günü yapılan sor
Komutanlığı; faillerden boşgezer Se gularla 83 sanığın da ifadelerinin alâhattin Bora, Altan İnce, ODTÜ öğ iınması tamamlanmış, bun.ardan 4’
rencisi Fatih Oktumuş, Osman Yol ünün tahliyesine 27 sanığın da tab
daşcan ve Sosyal Sigortalar’da me liye talebinin reddine karar veri îmı s
mur Meltem Yoldaşcan’m gaspetmiş tir.
oldukları 1.800.000 TL. üe birlikte
Piyade Albayı Orhan Başsuct Du
ele geçirildiklerini, suçluların adına ruşma hakimi Albay Remzi $irin,
muhtelif bankalara 120.000 TL. nın
üye hakim Bnb. Refik Karamadan
yatırılmış olduğunu açıklamış; «Vu
kurulu mahkemenin savcılık maka
ka bulan gasp olayının ad! bir hır
mında
yer alan Sıkıyönetim Sav
sızlık olmadığı, komünist teşkilâtlan
cısı
Yarbay
Selâhattin Fırat; 41 kişi
maddî yönden güçlendirme maksat
nin
idamının
istendiği
davada sa
ve gayesi ile işlendiği, suçlular ünıklarin
Lenin’in
tavsiye
ve
metodu
zerinde ve ikametgâhlarında elde edilen çeşitli belge ve malzemeler ile mahkemenin safahatına hâkim ol
mak ve Beynelmilel Komünist tak
den anlaşılmıştır.
tiklerini uygulamak çabası içinde
olduklarını belirterek özetle şöyle
Yapılan aramalarda 5 adet çeşitli konuşmuştur:
çapta tabanca, 235 mermi, barut, 25
adet dinamit lokumu, trafik polisine
ait şapka ve işaretler, sahte mühür
«Mahkemenize ibraz edeceğimiz
ve damgalarla, nacak, kama, muşta TCK.nun 142 ve 162. maddelerini
üe bol miktarda sol neşriyat ve ko ihlâlden dolayı hakkında savcılığımünist liderlere ait fotoğraf ve a nıızca kovuşturma yapılan Nazmi Bal
fişler ele geçirilmiştir.» demiştir.
adındaki kişinin üzerinde yakalanan
19 Ocak 1905 tarihinde Lenin tara
Şimdiye kadar yakalanan sanık fından yazıldığı belirtilen beş adet
ların hepsi 12 kişidir. Soygunun 4. teksir edilmiş bir mektup örneğinde
sanığı Aydın Çubukçu da bütün yurt açıklandığı üzere sanıkların ve vekil
ta aranmaktadır. İzmir Sıkıyönetim lerinin bu tutum ve davranışlarının
Komutanı Koramiral Cemal Süer, makamınıza karşı tamamen Lenin’in
soygun hakkında geniş bir açıklama tavsiyelerine uygun bir tarzda ya
nın diğer suçluların yakalanmasın pıldığı sataşmaların sürdürüldüğü
dan sonra yapılacağını söylemiştir. anlaşılacak, kasten yapılan ve mah
kemenin mehabetini ihlâl eden bu
fiil ve hareketlerin sebebi ortaya
SIKIYÖNETİM DURUŞMALAR?
konulacaktır. Bidayette mahkemeye
VE ASKERİ SAVCI
SELAHATTİN FIRAT'IN
mahkemenin teşekkülüne, yetki hu
suslarına, bağımsızlık ve teminat ko
KONUŞMASI
rotlarına değinilerek yapılan itiraa
öte yandan hafta başından itiba ve taarruzlardan sonra, duruşmama
ren Ankara, İzmir ve İstanbul'da başlamasıyla bo taam dır değişti
Sıkıyönetim Mahkemelerindeki du rilerek, iddia makamı hedef alınmış
baskı altında tutulmak ve yıldırmak
ruşmalar da devam etmiştir.
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gayesi ile yersiz ve sebepsâs
lara, sözde tehditlere» iftira ve
lara yeltenilmiştir.
Nitekim duruşmalar arasında tat
biki ön görülen bu Lenin metodu
nun, Lenin tavsiyelerinin mahkeme
nin huzurunda aynen tatbik safhası
na konulması İle malum ve müsel
lem olan Marksist ve Leninist İde
olojinin bir tezahürü olarak teceUi
etmiştir.
İdeolojik mahiyetteki bu davada
mahkeme heyetinin sos konusu dav
ranışian değerlendireceğini ümit et
inekteyiz.»
Savcı Selâhattin Fırat, daha sonra
tespitlerini doğrulayan hususları te
ker teker saymış ve: «Biz iddia ma
kamı olarak adalete gölge düşürül*
memesi için bütün bu telkine matuf
maksatlı davranışların mahkeme he
yetince kıymetlendirileeeğini ümit
etmekteyiz» demiştir.
Öte yandan, mevcut düzeni yık
mak için banka soymak, adam kaçı
rıp fidye almak ve İsrail Başkonso
losu Elrom’u öldürmek gibi kanlı olaylarm sanıklarından Mahir Çayan
ve avanesinin mahkemelerine geçtiği
miz hafta da devam edilmiştir. 4 Ey
lül tarihli mahkemede idamı istenen
sanıklardan Necati Sağır’ın sorgusu
yapılmış, bir ara hakim; Mahir Çayan’in Necati Sağır’a talimat verip
ifade değiştirtmesine mani olmuş
tur.
Ankara’daki mahkemelerde de De
niz Gezmiş ve diğerlerinin sorgula
nna devam edilmiştir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerine haka
ret etmek ve komünizmi övücü be
yanlarda bulunmak suçlarından sa
nık, İçişleri Bakanlığı evrak memur
lanndan dördünün 15 yıla kadar
hapsi istenmiştir.
İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi de
bir müddet önce Komünizm propa
gandası yapmaktan sanık olarak ya
kalanan ödemişi! bir terziyi TCK.
nun 142/1 maddesi gereğince 9
hapse mahkum etmiştir.

s

SAYFA: 5

Yeni Bir Çek Olayına Doğru Ma?
Balkanlarda Komünizm Parçalanıyor
Komünist blokun iki büyük temsilcisi Kızıl Çin ile Rusya arasındaki
gerginlik geçtiğimiz hafta içinde bir
hayli artmıştır. Bu gerginliğin ardın
da; tarihî Rus-Çin düşmanlığı ve ko
münizmin doymak bilmez iştahından
ziyade «Beynelmilel Politika»nm giz
li emellerinin yatmakta olduğu muhakaktır. Zira Pekin ve Moskova ara
smda gittikçe artan karşılıklı itham
larm, Nixon’m K. Çin’i ziyaret etme
si haberinden sonra yoğunlaşması
bir hayli düşündürücüdür.
KOMÜNİZM BALKANLARDA
PARÇALANIYOR
15 Haziran’da Sovyetler, K. Çin’e
bir teklifte bulundu. Bu teklifle Rus
ya Çin’i, adı ve yeri belirtilmeyen
bir yerde «Beş Büyükler Nükleer Si
lahsızlanma Konferansı»na çağırıyor
du. Pekin bu teklife; «Nükleer si
lahlara sahip olan birkaç ülke dünya
ülkelerinin çoğunluğunu bir yana bı
rakıp bu derece önemli bir meseleyi
keyfince görüşme hakkına sahip de
ğildir.» şeklinde dünya efkârı umumiyesinin hoşuna gidecek bir cevap
verdi. Bu, K. Çin’in Rusya’ya resti
ve son Çin - Rus anlaşmazlığının su
yüzüne çıkış işaretiydi.
Bu hadiseden birkaç gün sonra, Ye
ni Çin Ajansı (Hsunhua) 7 kişilik
bir K. Çin askerî heyetinin Arnavut
luk ve Romanya’ya bir dostluk ziya
retinde bulunmak üzere Pekin’den
ayrıldıklarını haber veriyordu. Üste
lik K. Çin Başbakanı Çu - En * Lai’
nin bu sonbaharda Arnavutluk. Ro
manya ve Yugoslavya’yı da içine a
lan bir Doğu Avrupa gezisine çıkacaği bildirilmişti.
Daha ötede, Balkanlardaki sosya
list ülkelerde «Rusya’dan müstakil
bir dış siyaset takip etme» temayülle
ri başlamıştı. Bu, Sovyetler’in haz
medebileceği bir davranış olmamanın
yanında, Romanya ve Yugoslavya için
bir «Çekoslovakya denemesine gi
rişmek manasımda taşımaktadır. Ar
tık Romanya, Moskova’ya karşı olan
tepkisini haykırmakta tereddüt gör
memektedir, Agerpress Ajansı tara
fından bildirildiğine göre Romanya
Devlet Başkanı Nikola Çavuşesku
«Her üîke sosyalizme ulaşmak için
kendisine uygun yolu seçme hakkına
sahip olmalıdır. Her kimin ve hangi
yolla olursa olsun, bir halka hayatını
nasıl düzenlemesi gerektiğini, sosyal
ve ekonomik gelişmesini nasıl sağla
ması gerektiğini dikte etmesi de ka
bul edilemez.» demektedir. Yanı Ça
vuşesku, Moskova’nın baskılarından
bıktıklarını, Rusya’nın dümen suyun
da olmaya#%ve hür düyaya yaklaşma
gayesi güden müstakil bir siyaset uy
gulamak istediklerini açıklamaktadır.
İran Başbakanı Âmir Abbas Hüvey
da’nm Bükreş’i ziyareti esnasında ve
rilen bir yemekte, başbakan Jon Ghe
orghe Maurer’in de aynı mahiyette
konuşması Romanya’nın yeni bir kıpırdanış içinde olduğunu doğurmak
tadır.
RUSYA'NIN TELÂŞI
VE TEPKİLER
Moskova ve onun uydusu olan di
ğer komünist devletler, Balkanlar’
daki bu yeni gelişmelerden Çin’i
mesul tutmakta ve açıkça Çin’i Av
rupa’yı parçalamak ve Balkanlar’!
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alt-üst etmeye çalışmakla suçlamak*
tadır.
«Macar hükümeti resmî gazetesi
«Magyar Hirlap» Balkanlar’da kurul
ması muhtemel Sovyet aleyhtarı bir
ittifaka karşı endişesini Söyle açık
lamıştır: K. Çin Başbakanı Çu*En-Laî
bu sonbaharda Doğu Avrupa’yı ziya
ret ederek Arnavutluk, Romanya ve
Yugoslavya üçlüsü arasındaki bağla
rın sıklaştırılmasına çalışacaktır. Böy
le bir teşebbüs, Balkanlar’da son de
rece tehlikeli bir durumun ortaya
çıkmasına sebep olacaktır.» (1)
Sovyet basınında ise tepkiler daha
sert olmuştur. Romanya’nın hem Mos
kova, hem de Pekin ile dostluk kur
masının mümkün olmayacağı ısrarla
savunulmaktadır Meselâ «Literaturnaya» gazetesi, Doğu Avrupa’yı böl
meye çalışan ve Moskova’ya düşman
olan Pekin’e karşı Romanya ile Yu
goslavya’nın tarafsız bir siyaset izle
melerinin doğru olmadığını yazmış
tır. Rus Dışişleri Bakanlığı’nın gayrî
resmî yayın organı «Novage Vremya»
gazetesi de Çin’in sosyalist kampı
bölmek istediğini ve Asya’da büyük
bir imparatorluk kurma arzusunda
olduğunu belirtmektedir.
Moskova’da yayınlanan resmî «îzvestiya» gazetesi 26 Ağustos 1971
tarihli sayısında K. Çin’e hücumla;
«Pekin'de bugün yürürlükte olan
anti - Sovyet propogandanın başın
da, Çin ve Sovyet halkları arasına
bir duvar çekmek politikası gelmek
tedir.
Pekin’li yöneticiler, sosyalist ülke
lerin arasındaki anlaşmazlıklardan
faydalanarak emperyalist ülkelerden
ekonomik yardım görmek politikasını
uygulamaktadırlar.» demektedir.
Bundan birkaç gün sonra Yugoslav
ya’da Zagrep şehrinde yayınlanan
bir gazeteye mülâkat veren K. Çin
Başbakanı Çu En Lai ise, Sovyetler
Birliğ: ile Amerika arasındaki iliş
kilerin Kruşçev döneminden beri df

— Son günlerde Balkanlardaki kaynaşma dikkat çekici hale gelmiştir.
Bir taraftan Rusya, Romanya hakkında yeni Wr Çek işgali düşünürken
Romanya başkanı Çavuşesku da Pekin’lefföttetmektedir. Resim de Çu
En Lai ve Çavuşesku Pekin’de görüşürken.
vam ettiğini, yani komünist blokun
kapitalist bloka yaklaşmasının ilk
defa Rusya tarafından gerçekleştiril
diği hatırlatarak; «Bu çeşit temas
lar yasak değildir, Çin sadece iki sü
per devletin dünyaya hakim olmala
rına ve dünyayı aralarında paylaşma
lanna karşıdır. Çin-Amerika yakınlaş
masının Avrupa için bir tehlike ya
ratacağı yolundaki iddialar kasıtlıdır»
demiştir.
Komünist ülkelerin basınındaki
bu didişme devamede dursun, Pekin
ile Moskova arasındaki atmosferin
gerginleşmesi diplomatik faaliyetler
de de kendini hissettirmeye başla
mıştır.
Ağustos’uıı son haftasmda kutla
nan Romanya’nın Kurtuluş Bayramı
(!)na (Komünistleşmesinin 27. yıl
dönümü) Sovyetler davet edilmezken,
Li-Da-Şin başkanlığında bir Kızıl
Çin heyeti yapılan törenlerde hazır
bulunmuştur.
Bunun üzerine Sovyetler Birliği, ön
ce 15 Ağustosda Bulgaristan’da ya
pılması kararlaştırılan fakat daha
sonra Eylül ortalaıına tehir edilen
Sovyet-Bulgar manevralarını iptal
etmiştir. Zira Bulgaristan’da yapılaeak olan manevralar için Rus birlik
lerinin Romanya’dan geçmesi gerek
mekteydi.
Üstelik K. Çin de, 22 aydır devam

YALTA KONFERANSI
UNUTULMAMALIDIR
4 Şubat 1945’te Karadeniz Kuzeyin
de Yalta bölgesindeki Livadiya şeh
rinde ABD Cumhurbaşkanı Franklin
Davit Rossvelt, Josef STALİN ve
İngiliz Başbakanı WİNSTON CHURC
HİLL toplanarak Avrupa’daki İngiliz
Rus ve Amerikan nüfuz bölgelerini
tespit etmişlerdi. Dünyanın 3 devlet
arasında paylaşıldığı bu antlaşmada
arabuluculuğu zamanın New York va
lisi olan Yahudi Averell Harriman’
m yapması, Stalin ve Rossvelt’in Ya
hudi oluşu Yalta Konferansının Sionizmin menfaatlerini tahakkuku için
toplandığı gerçeğini ortaya koyar.
Bu anlaşma ile Ruslara Orta Avrupa
ve Balkanlar’da ezici bir üstünlük
tanınmış, Romanya’da % 00, Bulga
ristan’da %75, Yugoslavya’da ve Ma
caristan’da % 50, Polonya ve Çekos
lovakya’da da önemli bir Rus tesiri
kabul edilmiştir.» (3)
8 gün süren konferansta
Çin’in
Beynelmilel Yahudiliğin dünya haki
miyeti namına komünistleştirilmesi
de kararlaştırılmıştı. Şüphesiz Yalta, bugünün siyasî coğrafyasını çi
zen bir konferanstır.
ÇİN—RUS DİDİŞMESİNİN
GERÇEK SEBEBİNE GELİNCE...

a) Doğu ve Batı Türkistan, As
ya’nın kalbi ve kilit noktasıdır. Uzak Doğu’dan batıya doğru her tür
lü istilâ hareketlerinin buradan geç
Bir taraftan da askerî harp hazır
mek mecburiyeti vardır. Asya’ya ha
lıkları başlamıştır. Muhtemel bir Rus
kim olmak Türkistan’a hakim olmak
saldırısına karşı K. Çin, Doğu Türkis
la mümkündür. Çin, Uzak Doğu’da
tan’da 500.000 muvazzaf asker, 15 tü
Kuzey Kore’ye sıçramak istemekte,
men milis kuvvet bulundurmaktadır.
Rusya da Doğu Türkistan üzerinden
Doğu Türkistan’ı Pasifik sahilleri iAfganistan - Pakistan - Hindistan
le Rus hududuna bağlayan ve Sov
yoluyla Hint okyanusuna inmek; öte
yet hudutlarına çok yakın olan Şikyandan İran, Irak ve Ön Asya’ya ya
ho’ya kadar uzanan demir yolu son
yılarak Afrika’ya sıçramak istemek
zamanlarda sadece askerî nakliyata
tedir.
tahsis edilmiştir. (2) Sovyet sınırın
Bu cümleden olarak Rusya Hin
da ve büyük şehirlerdeki savunma
distan’la bir dostluk anlaşması im
hazırlıkları yoğunlaştırılmıştır.
zalanmış ve Podgorni Kuzey Vietnam
a bir ziyaret yapmayı tasarlamıştır.
Rusya da Batı Türkistan’a yığmak
Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Or
yapmış ve askerî birliklerin kuvveti
ta Doğu ve Afrika ile ilgilenmeye
ni daha da artırmıştır. (Bilindiği gi
başlamış ve bu kıtadaki millî uyanış
bi 100 milyon Müslüman Türk Batı
hareketlerini kendi tekeline almaya
ve Doğu Türkistan’da Komünist Çin
gayret sarfetmiştir.
ve Komünist Rus idaresindedir. Gö
b) Nixon’m Pekin’i ziyaret kara
rülüyor ki, patlayacak bir Çin-Rus
rından
sonra, Balkanlardaki bu ge
harbinde ilk imha olacak olanlarda
telâşlandır*Çin—Rus sınırındaki bu 100 milyon v lişmeler Moskova’yı
maktadır.
Hele
hele
Balkan
ülkele
Türkistanlı’dır.)
rinin kendi aralarındaki gelişmeler
Ayrıca Romanya ordusu da alârma * Kremlin’i iyice endişelendirmekte
geçirilmiştir. Romanya’nın Çekoslo
dir; Nitekim Romanya ile Yugoslav
vakya’nın akıbetine uğramamak için
ya birbirlerine gittikçe yaklaşmakta
geniş tedbirler aldığı bildirilmekte
dır. Şimdiye kadar K. Çin’in Balkan
dir.
lardaki tek dostu Arnavutluk Yugos
eden Çin Rus Sınır Görüşmelerini
kestiğini açıklamıştır.

— Rusya’ya karşı, milletine dönüş
hareketi Kızıl Ordunun tank palet
leriyle durdurulan Dubçek, şimdi
bahçıvanlık yapmaktadır. Dubçek’in
ve Çekoslovakya’nın durumu komü
nizmde milletlerin kaderini gözler
önüne sermektedir.
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TRT’nin Millîleşmesine Doğru
TRT yeni Genel Müdürü Tümgeneral
Musa öğün 2 Eylül Perşembe günü, Ge
nel Müdürlüğe geldiği günden bu yana el
de ettiği intibalar ve TRT de yapılması ge
rekli çalışmalarla ügüi bir beyanat vermiş
tir. 12 Mart öncesi TRT nin içinde bulun
dulu durumu da izah eden Öğün:
«Bazı kurum mensuplan, TRT Kurumu
na verilen özerkliği, kişilere verilen özerk
lik olarak anlamışlar ve hattâ gazete sü
tunlarında bu işin tartışmasına girmişler
dir. Bu keşmekeş içinde yapılan yayınlar
dan bir kısmının belli ideoloji oluşturma
anlayışına dayanması, hizmetin tarafsızlı
ğını zaman zaman önlemiş, bu da büyiik
kitlelerin tepkisine yol açmıştır.» demiştir.
TRT nin eski halini bilenler ve meseleyi
yakından takip edenler eski genel müdür
Adnan Öztrak’la, yine eski yönetim kuru
lu üyelerinden Emil Galip Sandala, Muam
mer Sun ve Sunuhi Cav’ın meydana getir
diği grup arasında gazete sayfalarının de
dikodu sütunlarına kadar varan çekişme
leri hatırlayacaklardır, özerkliği, «özel
Çiftlik» olarak anlayan bu çiftlik ağalan,
tüyü bitmemiş yetim hakkının bulunduğu
bu müesseseyi «devlet malı deniz, yeme
yen domuz» zihniyetiyle kokuşturmuşlar
ve bu devlet müessesesinı millet indinde
çok kötü bir şöhrete ulaştırmışlardı. Musa
Öğün beyanatında iktisadi yolsuzluklara
da yer vermiş ve özetle şöyle demiştir:
«Kurum geçeıı yıl, mevcut mevzuatı ba
kımından ihdası mümkün olmayan dallar
da yanşma açmış ve 602 bin lira ödül, 356
bin lira da jüri üyeleri masrafı olmak üzere 958 bin lira dağıtmıştır. Ödül verilen
eserlerden bir kısmı saptınlmış ideolojile
re fikir ve sanat yoluyla yönelme etkisi bı
rakmaya çok müsait durumdadır. Yine bu
eserlerden bir kısmı «TRT nin yayın ilke
leri, programlann amaç ve gidişatı yönün
den uygun değildir. Bu eserlerden biri de
mahkeme tarafından müstehcen buluna
rak toplattırılmıştır.
Böylece 1 milyon lira dağıtılan yarışma
nın. TRT’ye bir kuruşluk dahi faydası ol
mamış vs 12 Mart’tan sonra da ödül veri
len eserlerin TRT mikrofon ve ekranlanna çıkması önlenmiştir.»
Mahkemece toplattırüan eser, halen Sı
kıyönetimce tutuklu bulunan Siyasal BUgiler Fakültesi Dekanı Mümtaz Soysal’ın ka
rısı Sevgi Sabuncu’nun (Yürümek) adlı eseridir.
Kültür Programlannda milletin çok
yabancı olduğu meseleler, doğruymuş, İlmî
tesbitlermis gibi aktanldı. Köy saatlerinde,
köylüye sınıf şuuru verecek şeyler anlatıl*
dı. Türkü programı yapıyoruz diye, saba
hın erken saatlerinde millete bektaşî düz
meleri dinletildi. Açık oturumlarda, en

lavya ile olan temaslarını gittikçe
arttırmıştır.
Türkiye’nin Kızıl Çin’i tanımasın
dan sonra. Türk semalarından geçme
hakkı alan K. Çin, Balkaıilarla daha
kolay temas sağlama imkânına ka
vuşmuştur.
Moskova, Balkanlardaki kontrolün
gevşemeye başladığının farkındadır.
Belki de Romanya, Yugoslavya ve
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çetrefil siyasî meseleler konu yapüdı. En
hızlı sosyalistlere mikrofonlar teslim edilri. Devlet otoritesine balta vuran öğrenci
hareketleri, memur ve öğretmen boykot
larına haklılık kılıfı geçirildi.
Musa Öğün’ün açıklaması
TRİ deki
millîleşmenin habercisi olacak
nitelikte
dir. Simdi millete hor bakanlar, yaptıkla
rının hesabını Askerî Mahkemelerde ver
mektedirler. TRT yönetim kurulunda Ad
nan öztrak’m muhaliflerinden ve TRT dış
haberler müdürü Emil Galip Sandala ile
Esin Talû Çelikkan hâlen Sıkıyönetim ce
zaevlerinde mevkûfturlar.
TRT programlarından da söz eden yeni
Genel Müdür Musa Öğün; «...Ve hattâ ba
zı raporlarda programlann sınıfsal açıdan
düşünülmesi dahi yer alm ıştır. Bunda o ka
dar ileti gidilmiştir ki. müzik yayınlan için
hazırlanan raporda bile konu sınıfsal açı
dan düşünülmüştür.» diyerek ihanetlerin
ne dereceye kadar vardırıldığına dikkatleri
çekmiştir.
Bir ara televizyon meselesini de belir
ten Öğün, bu konuda: «Bugün yurdumuz
her yönden komşu ülkelerin televizyon ya*
ytnlafmııı propaganda çabalarına maruz
bulunmaktadır.» demiştir.
Bulgar televizyonunun Trakya’da, Rus
televizyonunun Karadeniz sahillerinde yap
tığı tahribat ancak «korkunç» kelimesiyle
ifade edilebilir.
Beyanatının ikinci kısmında, bundan son
ra TRT’de yapılacak hizmetleıi sıralarken
Öğün, milletimizin senelerdir biriken hisle
rine tercüman olmuştur. Bilhassa dil mese
lesinde: «TRT yayınlarında kullanılacak
dil, herkesin kolayca anlayabileceği güzel
ve duru bîr Türkçe olacaktır.» derken, uy
durukça hayranı kozmopolit aydın taslak
larına lâyık oldukları cevabı da vermiştir.
Zira halkımız şimdiye kadar TRT nin ko
nuştuğu dilin yüzde 55 ini anlayamamak
taydı.
Son olarak; «TRT bu hizmeti yaparken, millî tarih şuuru içinde bulunacaktır»
diyen Öğün. TRT nin gayri millîlik vasfı
nın sökülüp atılacağını ve milletin TRT si
haline getirileceğini ilân etmiştir. Zira 20.
asırda halkın eğitilmesinde, millî idealler
etrafında toplanmasında radyo ve televiz
yonun doldurulamayacak kadar önemli bir
yeri vardır. Eğer bir milletin radyo ve te
levizyonu, kendi milletine hitap etmiyor
sa onun azınlık yayın vasıtalarından hiç bir
farkı olmuyor demektir ki, maalesef 12
Mart’a kadar TRT bu vasfı taşımıştır.
öyle günler olmuştur ki, Ho Şi Minh*
in ölümüne ağıtlar düzülmüştür. Öyle gün
ler olmuştur ki. Kızıl Cin zulmü altındaki
Türkistan’ın açtığı millî kurtuluş mücade
lesi Pekin Radyosu ağzıyla Sinkivang (Cin

Arnavutluğun işgalini bile düşünmek
tedir. Fakat bunun için zaman daha
çok erkendir ve üstelik Çekoslovak
ya’yı işgal ederken gösterdiği gibi
bir mazerete de sahip değüdir Kal
d» ki, Romanya ve diğer iki komü
nist devletin arkasında bugün bir K
Çin vardır
Gerçek sebep saydığımız bu iki sık
da değildir Okuyucuyu hadiselerin
doğru tahliline götürecek olan izah.

— TRT’de yıllardan beri sürdürülen çiflik an
layışına artık mahal yoktur. TRT milletin mües*
sesesi olmalıdır. Millî şruuru pekiştirmeli, millî
kültürü yaygınlaştırmalı, millî ruhu kuvvettendirmelidir. Yabancı ideolojilerin çarpık propo
gandaları artık durmalıdır. Sapık ideolojik oluş
turma hareketi TRTMe yeri yoktur. Bu mealde
ki sözler yeni TRT genel Müdürü Musa öğün
tarafından söyleniyor. Ve hemen millîleşmenin
İlk adımlan atılıyor. Artık milletimizin TRT’den
yabancı ve bozuk sesler işitmeyeceğini iimid e
debiliriz.

ce’de zaptedilmiş toprak demektir.) asileri
nin isyanı bastırıldı diye verilmiştir. Ve öv
le «her gün»ler olmuştuı ki, günlük 18 sa
at yayının 13 saati yabancı kültürlere tah
sis edilmiş, geri kaian 5 saat de şarkı ve
türkülerle geçiştirilmiştir.
Bugün TRT’nin başında bir emekli ge
neral vardır ve kendisine millî şuurun tel
kinini prensip edinmiştir. Ümit ederiz ki,
bundan sonra milletin alın teri el emeği
vergilerle çalışan bu müessese gerçekten
milletin hizmetine girer. Bazı aksaklıklar
la beraber, bir müddetten beri TRTdeki
değişmeler dikkati çekecek ölçüde barizleş
miştir Millet ve milletin bir müessesesi olan TRT arasında sıkı bir kontrol müessesesinin kurulması, zannediyoruz ki, müessesenin işlemesinde kolaylıklar saölayacaktır. Böylece yapılan hataların tashihi müm
kün olup, milletle devlet müesseseleri ara
smda uçurum meydana getirilmesi önlene
cektir.
Bugün Anayasaya madde olarak koy
duğumuz «devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlügünü bozacak hareketler» devletin
temsilcisi olarak görülen müesseseler mil
letin ideolojik bünyesine uvgun olunca, ve
serecek zemin bulamayacaktır.
Temennimiz, başlatılan millîleşme ha
reketinin gerçek temeline oturtulmasıdır

haklılığını ancak şu gerçekle tamam
layabilir: Rusya’da başlayan anti-Sionist ve Slavcıîık cereyanı Beynel
milel Yahudiliğin Çin’e yakınlaşma
smı temin etmiştir. Bu iş için gerçek
emperyalizmin iki numaralı ajanı o
lan ABD’nin Cumhurbaşkanı Nixon
vazifelendirilmiş ve fiL Çin’i ziyaret
etmesi kararlaştırılmıştır. Nixon bu
nu gerçekleştirmiştir. Rusya’nın te
İâşı dünya dengesinin aleyhine ola

rak bozulduğudur.
Balkanlarda Rusya ile Çin Arasın
da çıkacak bir anlaşmazlık Türkis
tan’dan Batı Trakya’ya kadar bizim
aleyhimize, hattâ dünyanın aleyhine olacaktır.
{1) The New York Times
(2) Yeniden Mîllî Mücadele 10 Şubat
1970 CM: 1 Sayı: 2
(S) Le Nouyelle ObservateuT
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bize Ak Denizin hâkimiyetini kazan linde düşmanlarımız bir ve beraber
dıran, devlet emniyetimizin can nok dirler. Beynelmilel Yahudilik ve Hı
tası Kıbrıs, bir oldu bittiye getirile ristiyanlık, âleti durumunda olan
rek 19. Asrın sonlarında İngilizler devletler vasıtasıyla, Müsıüman-Türk*
tarafından elimizden alınmıştır. İn den intikamını almanın savaşını ve
giltere’nin Yahudi Başvekili Disra- riyor. Binlerce mâsum millet evlâ
il’i, yine kendi kışkırtmalarıyla A- dının hıçkırıklara boğulması, kanlı
nadolu’ya göz diken Moskof saldırı vahşetlerle adım adım yok oluşa itil
sına karşı yardım vaadiyle ve geçici mesi, düşmanın iştihasını tatmin ebir zaman kaydıyla Kıbrıs’ı elimiz den kanlı bir gıda oluyor. Milletimi
den almış ve bir daha bırakmamış zin kaderine el atmış şimdiye kadartır. Geçen sayılarımızda tafsilâtıyla ki iktidarların da basiretsizliği ve
okuduğunuş gibi; milletimizin kan millî endişeden yoksun politik icra
bedelinin maalesef düşmana peşkeş atı, beynelmilel düşmanlarımızın ü— Kıbrıs’ta şehidi edilen binlerce kardeşimiz, Türk-Yunan dostluğunun ©çekildiği Lozan Anlaşmasında İsmet >midini kamçılayan bir husus olmuş
nüne dikilmiş bir engeldir. Bu şehitleri tepelemeden Türk-Yunan dost
Paşa’nın basiretsiz ve cahilce tutu tur. Zannedilmiştir ki, Türk milleti,
luğuna ulaşmak mümkün değildir. Resimde bombalarla parçalanmış bir
muyla Kıbrıs’ı tamamen kaybettik. artık kolay yutulacak bir lokma ha
Türkün kopan kolu görülmektedir.
(1) Ve Kıbrıs, ondan sonradır ki, line gelmiştir.Fakat milletimiz, tari
Bu feryatları duymayan kulaklara, İngiltere ve Amerika ile beraber hine yakışan bir yüceliğe, uyandın*
MÜSLÜMAN-TÜRK’ÜN ACI
bu devletlerin arkasında bulunan lan va geliştirilen milli ideallerimi
görmeyen gözlere yazıklar olsun.
KADERİ
Beynelmilel Yahudiliğin ve Hristi- zin rehberliğinde kendisini ulaştıra
Türk’ün haysiyet dâvâsı alan Kıb TARİHİN YÜKLEDİĞİ
yanlığm menfaatlarını koruyan, ge cak mukaddes bir mücadelenin için
rıs, kanayan bir yara olmakta devam MİLLİ VAZİFE
liştiren bir üs olmuştur.
de bulunmaktadır. Tarihin öldü zan
Böyle
bir
ortamda
Kıbrıs,
millet
ediyor. Yavru vatandan her an kan
nettiği, düşmanların yutmaya hazır
kokusu geliyor. Her an, bir karde olarak şahsiyetimize dönüşümüzü RUSYA’NIN KIBRIS’TAKİ
landığı milletimiz, yürüttüjrü mukad
şimizin, kahpe palikaryanın vahşi emreden bir sembol haline gelmiş MENFAATİ VE İHANETİ
saldırısına kurban gideceği kugönı- tir. Senelerin idealsizliğini, tarih ve
Diğer taraftan, büyük denizlere in des mücadelesinde muvaffak olacak
su var içimizde^
millet şuurundan yoksunluğunu ve meyi ve dünyayı kanlı bir komünist ve hain niyetler, kursaklarda kala
Bir oldu bittiye getirilerek, ümitsizliğini bırakıp millet ideoloji idaresi altında esirleşıtirmeyi, poli caktır.
Kıbrıs’ta
Enosis’in ilân edile si etrafında ve millî ideallerin işa tikasının temeli yapan Rusya’nın KIBRIS, YUNANIN YAPILMAK
ceği, sanki an meselesi imiş gibi, * retlediği hedefler üzerinde, millet da, Kıbrıs üzerinden gözü hiçbir za İSTENİYOR
t /k . •;
karanlık bir hava var ortalıkta. Bi olarak toplanmaya mecburuz. Sene man
uzaklaşmamıştır. Akdeniz’i,
Bir taraftan büyük devletler, ide
zans artığı palikaryanın bu zulmü, lerdir ihmal ettiğimiz veya farkında harp gemileriyle bir Rus gölü haline olojileri ve menfaatları icabı, Kıbyalnız Kıbns'da değil; Adalarda ve olmadan düşmanın telkin ve gayret getiren Rusya/ bir taraftan Kıbrıs’ı ns’a göz dikmişlerken, diğer taraf
Batı Trakya’da da devam ediyor. lerinin oyununa gelerek çiğnediği da komünist çemberin içine almayı tan, düne gelinceye kadar kapımızın
Şimdiye kadarla, siyasî kaderimize miz millî duygularımızı ayağa kaldır düşünürken, diğer taraftan Akdeniz- uşağı olan Yunanistan, toprağında
el atmış âciz ve silik politikacıla mak; iç ve dış politikamızın hareket deki seyrü seferini garanti altına al binlerce şehidin mübarek kanı ve
rın gafleti eseri bağrımızdan ve hi noktası haline getirmek zorundayız. makta Yeşil Ada’yı emniyetli bir üs kemiği bulunan yavru vatan Kıbrıs’mayemizden koparılan asil millet İdealsiz, hedefsiz, millî düşünceler olarak görmek istiyor. Bunun içindir ülkesine katmanın çabasını sür
evlâtları, zulmün kucağında ve düş den yoksun hale gelmiş toplumlar, ki, bir taraftan Türkiye’ye kur ya dürüyor. Beynelmilel masonluğun,
manın merhametine terk edilmiş o» hayatlarına kendi elleriyle son ver parken öbür yandan kanlı Papaz Rusya, Fransa ve İngiltere gibi Türk
larak, göz yaşlarının silineceği gün miş olurlar. İman ve büyük devlet Makarios’u, avucunun içine alabil düşmanı devletlerin kışkırtması ve
lerin hasretini çekiyorlar.
olma ideali gibi, hayatta kalabilme mek düşüncesiyle silahlandırmakta himayesinde, binlerce Türkün kanı
Hal böyle iken; milletimizin temiz dayanaklarını yitirmiş milletler, da ve kendisine, Türkiye’nin bir müdâ na girerek ortaya çokan Yunanistan,
evlâtlarına zulümlerin en iğrencini ha kuvvetli milletlere yem olurlar. halesi karşısında seyirci kalmıyaca- Bizans’ı hortlatma çabası içinde, ireva gören ve Anadolu’nun burçla Millet, belirli bir ideolojinin yani ğı vadinde bulunmaktadır. Rusya, hanetlerini devam ettiriyor.
rında pespaye Bizans’ın, kanatları belirli bir inanç, ahlâk ve kültürün Kıbrıs’ın her buhranlı ânında kanlı
Yunanistan’ın bu kanlı idealinin
ebediyyien kırılan kartallı bayrağını şekillendirdiği ideolojik bir toparla Papaz Makarios’un yanında olmuş Kıbrıs’taki yürütücüsü şüphesiz ki,
dalgalandırmak hayali içinde bulu nış olduğuna göre; bu temel varlık- tur.
kasaba Papazı Makarios’tur. 1955 ta
nanlara dostluk eli uzatılmasını tav lanmızm üzerinde titreyecek ve hü
Yüzlerce millet evlâdı, hunharlığın rihinden bu yana sahnede gözüken
siye edenler ve bunun ortamını ha cumlarını, öncelikle bu temellere yö ve vahşetin en namussuzcasına mu ve arkasında daima Yahudilik ve
zırlayan bedbahtlar var.
nelten iç ve dış millet düşmanlanna hatap olur, çığlıkları dünyayı kap Hiristiyanlığin desteğini bulan MaMilletimiz, kendisine reva görülen karşı millet hayatımızı her şeye rağ larken, bu vahşetin yürütücüsü kızıl karios, Adadaki kardeşlerimizin kanzulümleri, tarihine yapılan hakaret men koruyacağız.
Papazın yanında yer alması, komü
leri asla unutmayacak ve millet düş KIBRIS’IN STRATEJİK ÖNEMİ
nizmin cibiliyetinin icabıdır.
manlarıyla aynı parelelde olan satı
Çünkü o, yüzümüze karşı hayasız
Kıbrıs, Orta Doğu’nun, stratejik olıkları da hiç bir zaman affetmeye nemi çok büyük olan bir kavşak nok ca sırıtmasına rağmen en büyük düş
cektir.
tasıdır. Bir taraftan Orta-Doğu’ya man olarak milletimizi tanımıştır. Ve
MÜSLÜMAN - TÜRKÜN
hâkim bir noktada oluşu, diğer ta dünya hegemonyasını kendisine sağDÜŞMANI ÇOKTUR
raftan Doğu ile ilgili deniz ticaret lıyacak bir sıçrama taşı olarak ta AYer yüzünde var olalıdan ve he* yollarının üzerinde bulunuşu, Kıb nadolumuzu görmüştür. Onun içindir
le milletlerin kurtuluş ideolojisi İs rıs’ı, bir çok devletin iştiha konusu ki, en buhranlı anlarımızda hep kar
lâm’ın bayraktan bulunduğundan yapmıştır.
şımızda olmuş, düşmanımızı destek
beri milletimiz, bütün düşmanlıklaBeynelmilel kuvvetler ve onların lemiş ve silahlandırmıştır. Kıbrıslı
n üzerine çekmiş bir millettir. Bu tatbikçisi durumunda olan devletle kardeşlerimizin feryadı bizleri acı
yüzden, asırlardır başımıza getiril rin gözleri hep Kıbrıs’ta olmuştur. bir üzüntüye boğarken gazeteler,
medik felâket bırakılmamıştır. Bi Kıbrıs üzerindeki, beynelmilel güç Komünist Rusya’nın marifetini şöy
raz da, ulu bir millet olmanın ka lerin niyeti ve politikası bilimeden le haber veriyordu:
deridir bu. Asırlık düşmanların sal bu konuda doğru bir çözüm yolu ge
«Rusya, bir taraftan Kıbns mev
dırıları ve komploları, binlerce mil tirilemez.
zuunda bizim tezi tutar gözükürken
let evlâdını hıçkırıklara bağmuş, va
Amerika ve İngiltere, hep Kıbrıs’ diğer taraftan Makarios’a Türkleri
tana hasret bırakmış ve yâdellerde, ın kendi insiyatifleri altında bulun imha edecek ağır silâhlar sağlamak
yanık nâmelerle milletine kavuşma masını arzu etmiştir. Bir taraftan tadır. (2) Rum T. Meclisi Baş
nın türkülerini söyler durur hale ge Orta-Doğunun petrollerini kontrol kanı Klerides’in, mitinglerde yaptığı
tirmiştir. Ulu bir ağacın sağa sola ve gayrımeşrû çocukları olan İsrail’i heyecanlı konuşmaları da gazeteler
serpilen meyveleri gibi; evlâtları bir muhafaza etmek, diğer taraftan do haber veriyordu: «Kıbns’m müdâfa
birine uzak kalmış, her biri bir kö ğu ticaretinin deniz yolunu kontrol ası kuvvetlendirilme!*! ve Sovyet ya
şede, ulu bir devletin iman, heyecan, leri altında tutmak endişesi, Kıbrıs’ı pısı uçaksavar roketler hemen kurul
şefkat ve sevgi kanatlan altında ku kendi ellerinde bulundurmayı gerek malıdır.» (3)
— Bu da, 1964 yılında palikarya tarafından büroda ka
caklaşacakları günün hasretini duyan tirmiştir. Bunun içindir ki, asırlarca
Görüldüğü gibi, Müslüman-Türk’- yeri gösteriyoı. Bu manzarayı görüp te hâlâ yunan do
bir ikinci millet yoktur, dünyada. şerefli idaremiz altında yaşayan ve ün imhasında ve Anadolu’nun işga
mazlar
■
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lan ve cesetleri üzerinde, idealine nu haykıran Kıbrıs'ta, Adanın bize
âit olduğunu söyleyen ne varsa hep
doğru koşturuyor.
Koyu bir Yunan milliyetçisi olan si imha ediliyor. Maalesef biz, milli
ve esasen bir kilise mensubu olarak endişeden yoksun; hareket noktası
Yuna.n milliyetçiliğinin ateşli bir yü ve hedefi meçhul bir turizm anlayı
rütücüsü bulunan Makarios, 1959 şının mahsûlü olarak eski Yunan
Londra ve Zürih anlaşmalarına ve kalıntılarını memleketimizde diril
beynelmilel ittifaklara rağmen Kıb tir ve böylece sanki Anadolu’nun
rıs'ı bir Rum ülkesi olarak görmek Yunanlının malı olduğunu kendimiz
te devam ediyor. Makarios, siyasî ha isbata gayret ediyormuşuz gibi, yan
yatımızın her kritik devresini büyük lış bir politikanın içinde bulunur
bir fırsat olarak değerlendirmiş; bir ken; Makarios, Kıbns’da ne kadar
taraftan taptığı muhtelif seyahatlar- eserimiz varsa hepsini acımadan im
la, dünya milletlerini Kıbrıs’ın Rum ha ediyor. Gûya Kıbrıs’ın Yunanlıolduğuna iknaya çalışırken, öbür nm olduğunu (!) isbat eden komis
yandan görülmemiş zulüm ve işken yonlar kurdurtuyor ve eserler neş
celerle kardeşlerimizi ya imha etmiş rettiriyor. Bizzat kendisinin neşretti
veya anavatanlarını göçe
mecbur ği ve tarihi tepe taklak ederek Kıb
bırakmıştır. Bu siyasetinin sonunda rıs’ın Yunana ait olduğunu (!) işba*
dır ki, Lozan antlaşması esnasında ta çalışan «Mukaddes Ülke Kıbrıs»
Kıbrıs nüfusunun %85 ini teşkil e- kitabı meşhurdur. Arkeolojik araştır
den Ada Türklerini, bugün azın malar adı altında yaptırdığı kazılar
?•■, >
lık bir sığıntı haline getirmiştir.
da ve hem Adanın Türk kesimlerin
Bu siyaset, onun idealinin bir ge de de Kıbrıs’ın Müslüman - Türk’ün
reğidir. Makarios, her zaman vahşi olduğunu isbatlayan ne kadar tarihî
kalbinde, içine Anadolu’nun da gir eser varsa hepsini yok ettirmiş ve
V
diği Bizans İmparatorluğunu tekrar en ufak bir Yunan kalıntısını da bü
canlardırma hayalini, en heyecanlı yük propagandalarla ilân ettirmiştir.
bir şekilde yaşatan bir adam olmuş 14-19 Nisan 1969 tarihinden teşekkül
tur. Bu ideal, onların kalbine ta Ma ettirdiği ve bütün dünyadan 360 ka
t;
lazgirt hezimetiyle kazılmıştır. Asır dar, mutaassıp Ilirîstiyan ve Rum
lardır, Anadolu’nun yeniden Hristi- hayranı sözde ilim adamının katıl
vv
yanlaştrılması ve Rumlaştınlması masını temin ettiği «Milletler Arası
'
hülyasının tatlı zevki içinde bulun Kıbrıs Araştırmaları Kongresiande
%
muşlardır. Makarios, bu hülyanın bu de Kıbrıs’ın Yunana verilmesinin ve
gün kan kokan bir sembolü haline eski Bizansın tartlatılması gerekti
ğinin propagandasını yaptırmıştır.
gelmiştir.
Meydanlarda yaptırdığı heyecanlı
KIBRIS’TA TÜRK HATIRALARI
mitinglerde
EOKA’cı canilere EN(>
TAHRİP EDİLİYOR
SİS diye bağırttırmış ve Rum halkı
-;»Kıbrıs idaresi bugün fiilen Rum nın milli heyecanını her zaman tah
ların eline geçmiş durumdadır. An rik edip durmuştur,, Bir mitingte ko
laşmalar gereğince Türklerin de iş
nuşturduğu meşhur EOKA’cı lider
tirak halinde bulunacağı Kıbrıs Dev KOMODRAMOS a şu sözleri söyletleti, Makarios vehempalannm oyun miştir: «Kıbrıs’ta her şey Yunandır.
larıyla yalnız Rumların devleti hali Ve Yunan olarak kalacaktır. Eğer
ne getirilmeye çalışılıyor. Son gün Türkler, Türkiye’nin Kıbrıs mesele
lerde, olumlu hiçbir netice alınma siyle hiçbir ilgisi olmadığım itiraf
dan sürdürülen Denktaş - Klerides ederlerse o zaman bizimle anlaşma
görüşmelerinin temel konusu da bu- nın yolunu bulacaklardır. Kıbns Yudur.
nanıstanın bir parçasıdır.» (4)
Taşı ve toprağıyla, kendisinin, asır
lardır Müslüman - Türk’ün olduğu SPİRO AGNEV KENDİNE
GELSİN
Kanlı Papaz "Makarios, Adada vah
şetini sürdürür ve Kıbrıs’ı adım adım Yunanistan’a bağlarken, arka
sında hep beynelmilel güçlerin ve
devletlerin yardımını görmüştür. Ya
hudiliğin, Hiristiyanlığın, masonlu
ğun ve bu ana deolojilerin müessese
leşmiş şekli olan Amerika, Rusya
ve İngiltere gibi süper devletlerin,
Kıbrıs konusunda Makarios ve Yunanistanın yanında olduğu bir ger
çektir. Hepsinin ana gayesi, milleti
mizi imha etmek olan bu güçler,
Makarios’u Megalo • İdea’nm bir
kuklası olarak güçlendirmekte de
vam ediyorlar. Kıbrıs’ın yine bir
takım olaylara gebe olduğu ve Dev
let Başkanı Cevdet Sunay’m «Kıb
rıs meselesinin barışçı yollardan hal
ledileceği daha uzak gözüküyor» (5)
demek zorunda kaldığı şu günlerde
Makarios, büyük devletlerin himaye
sine girmiş olmanın cür’eti içinde
bulunuyor. Geçenlerde Rusya’ya yap
mdan banyoda katledilen anne ve çocukların şehid edildiği
tığı geziden, Rumların lehine bü
e hâlâ yunan dostluğundan bahsedenler bu milletten ola- yük ümitlerle dönen kanlı Papaz,
Rusların kendisine yardım yapacak
. :/
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*— Helenizm davasının müşahhas misali, Atina’nın Yeni İzmir planına
İzmir’in Yunan sürüleri tarafından işgali sırasında hain palikar
yanın önüne geçip binlerce millet evlâdının kanma giren kanlı
eani, papaz Hristostomos adına dikilen Heykel dir. Bu heykel
ayakta durdukça, Yunanistan hangi dostluktan bahsedebilir?

larını hissettirmiş ve «Rus savaş ge
milerine limanlarımızı çekinmeden
açacağım» (5) diyecek kadar işi ile
riye götürmüştü. Hattâ ENOSlS’in,
daha ılımlı ve güler yüzlü bir politi
ka ile tahakkuk ettirilmesi peşinde
olan Atina, bu durumdan kuşku duy
duğunu da açıkça belirtmişti. Makarios’la Atina’nın Enosis’in ilân za
manı ve şeklinin dışında yani tak
tik bir ayrılıktan başka ayrılıkları
nın olmadığı herkes tarafından bili
nen bir gerçektir.
Bir taraftan kendisini Rusya’nın
himayesinde gören Makarios, diğer
yandan Amerika’nın da kanadının
altına girmiş durumdadır. Beynelmi
lel Yahudiliğin hâkimiyetinin, üze
rinde ayıkça görüldüğü ve Beynel
milel Hiristiyanlığın hâmisi duru
munda olan Amerika, şimdiye kadar
hep Enosisçilerin yanında olmuştur.
Bu, onun ideolojisinin bir icabıdır.
İdeolojiler savaşının alabildiğine sü
rüp gittiği dünyamızda elbette o da
ideolojisinin gereğini yerine getire
cek ve ideolojik birlik halinde bulun
duğu devletleri bize tercih edecektir.
Bunun içindir ki, gizli ve açık, mad
dî ve manevî yardımlarını palikarya
dan hiçbir zaman kesmemiştir.
Müslüman - Türklüğün aleyhine
geliştirilen bu yardımların ve hima
yenin en son örneğini Spiro Agnev’in beyâpâtmda gördük. Amerika Bir
leşik Devletlerinin Rum asıllı Baş
kan Yardımcısı Agnev, Kıbrıs konu
sunda Amerika Hâriciyesinin de be
nimsediği söylenen yeni bir plânla
karşımıza çıkıyor. (7) Bu plân Enosis’tir. Yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a
verilmesi.

Spiro Agnev, bu davranışıyla, Yu
nanın ezeli Türk düşmanlığı hissine
yeni bir örnek vermiştir. Agnev’e
gıınu hatırlatalım ki, Kıbns, dedele
rimizin, kanlanma bedeli olarak bi
ze emanet bıraktıklan bir vatan
parçasıdır. Kıyılarımızdan ancak 40
mil gibi mühimsemiyecek bir uzak
lıkta bulunan ve asırlarca Albayrağımızın dalgalandığı Kıbns, geçmiş
te olduğu gibi bir oldu bittiye geti
ri Imiyecektir. Yavru vatan Kıbns,
yalnız Türkün vatanı olarak kalma
yacak, banyoda katledilen masum
yavrucaklann intikamının da alındı
ğı mukaddes bir yurt olmakta devam
edecektir. Adalardan da ilerde Ana
dolu’ya göz diken Yunanlılık ruhu
ile beraber ona dostluk kucağı açıl
masını hazırlayan uşak tabiatlı mil
li şuur kundakçılan da milletimiz
den, lâyık oldukian cevabı alacak
lardır.
Kıbns Türkündür ve Türkün ola
rak kalacaktır.
(Devamı var)
(1) — Lozan, Cemil Bilsel cilt 2.
Shf. 437
(2) — 5 Mayıs 196& tarihli gazete
ler.
(3) — Aynı tarihlerdeki gazeteler.
(4) — 17 Kasım 1967 tarihli Kıbns
Rum gazeteleri.
(5) — 30 Ağustos 1971 tarihli ga
zeteler.
(6) — 6 Temmuz 1971 tarihli Ellini'
kos Varras gazetesi.
(7) — Bir Rum gazetesinden nak
len *0 Ağustos 1971 tarihli
Cumhuriyet.

Aknanyada Vatan Satan
Komünist Ajanlar
ALMANYA’DAKİ «OM <A İS I

TEŞKİLATLAR VE İDARECİLERİ
Almanya’daki komünizan faaliyet
lere geçmeden önce, bu faaliyetleri
yürüten teşkilât ve fertleri yakın*
dan tanımak bize incelememizin öte
ki bölümlerinde ışık tutacaktır
Türkiye'de olduğu gibi Almanya
da da komünistler, üç kişi bir araya
gelince bulundukları şehirlerde der
hal bir dernek kurmayı şiar edinmiş
lerdir. Bu sebeple Almanya'da
Türklerin (!) kurduğu birçok komü
nist işçi ve talebe teşekkülü var
dır. İncelememizin son bölümünde
bunların bir çoğunun adı geçecek
tir. Biz yazımızın bu bölümünde bun
larm en Önemlilerini tanıtmakla ik
tifa edeceğiz.
TÜRK DANIŞ
Almanya’daki Türk (!) işçilerinin
ellerindeki komünist teşkilâtların
en önemlisi TÜRK DANIŞ'dır Türk
Danış sözüm ona Türk işçileri yara
nna Almanlar tarafından kurulmuş
bir teşekküldür Türk Danış'm ba
şma getirilen şahıs aslen Bulgari?
tanlı olup bir Alman kadını ile evli
bulunan Mesut Yıldırım’dır. Komü
nizan faaliyetlerinden dolayı annesi
oğlunu
evlâtlıktan
reddetmiştir.
Marksist-Leninist olan Yıldırım, za
man zaman işçilerin arasına sızmak
gayesiyle Ecevitçi görünür. Devamlı
surette İslâmiyet düşmanlığı yapar.
Mesut Yıldırım Türk Damş’a ay
rılan paraları kanunî mevzuatına
uydurarak Almanya'da Türk (!) ko
müftistlerin kurdukları Türk Öğren
ci Birliğine ve Toplumcular Ocağı
na aktarır.
Sık sık Doğu Berline ve Moskova
ya kadar yollandığı herkes tarafın
dan bilinen bu zat, dönüşünde yol
daşları arasında toplantılar tertip
leyerek uygulayacakları yeni plân
lan onlara anlatır
Eline geçirdiği Köln
Rad
yosunu son zamanlara kadar karşı
smdaki teşekkül ve şahısları yıprat
mak için kullanmaktan ve Radyodan komünizm propagandası vap
rçıaktan çekinmeyen bu Bulgar ç ö m e
si. Almanva'va giden Türk heyetleri
*e reisicumhur alevhinde dpvam>ı
Kampanyalar açmaktadır
Meselâ
Seyfi Öztürk ve Cevdet Sunay’ır Al
manya seyahatleri sırasında Mesut
Yıldırım devamlı olarak şu oropasandayı vapmıstr «Sahte düzenin
sahte temsilcileri.»
Alman Komünist Partisiyle
Al
manya'daki Türkiye Komünist Parti
siyie yakın alâka kuran Mesut Yıl
dırım lisan kurslarına kendi adam*
lannı yerleştirerek isçilere komü
nizm propagandası yaptırmaktadır
Türkiye’de komünizan faaliyetleri
dolayısivle maariften uzaklaştırılmış
80 kadar öğretmen taslağını Türk
makamlarının alâkasızlığı dolayısiy
)a Almanya'daki Türk çocuklarını e*
fîtmek üzere Almanya’ya getirebil
miştir
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri
Marksist Rıza Taşol'la çok yakıtı mü
nasebetieri bulunan Türk Danış'js
BulgaristanlI başkam Mesut Yıldınm, komünizan faaliyetleri idare et
aıesi için Türkiy^den birçok komü
nişti Almanya'va davet *tmîş w
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banların masrafiarrm karşılamıştır
Türk Danış a her yıi tahsis edilen
paranın 50-60 bin Mark) komünizm
namına dağıtılmaktadır
Komünist
talebelere kitap, bildiri, broşür, ga
zete ve nakit para yardımı yapıl
maktadır
AVRUPA TÜRK TOPLUMCULAR
FEDERASYONU (ATTF)
İkinci önemli komünist teşkilât
Avrupa Türk Toplumcular Federas
yonudur (ATTF) bunun başkanlığı
nı yapan Metin Gür, azılı bir komü
nisttir Metin Gür hakkında kanaat
sahibi olmak için aşağıdaki satırla
rı okumak kâfidir Kendi yayın or
"anlarından aynen alıyoruz:
«Aynı akşam Müiheim S*andhalle
de Alman Komünist Partisi (DKP)
basta olmak üzere yabancı işçi ku
ruluşları ve partiler büyük bîr an*
ma toplantısı düzenlemişlerdir. Par

ti ve Örgüt temsilcilerinin konuştu»
ğu bu toplantıda ATTF adına baş
kan Metin Gür’de konuşmuş ve özet
Bu komünist ajan, Metin 1Gür, aç
tıkları lokaller vasıtasıyla genç kız
lan buraya ceîbetmekte, dans ve
seks partilerinde onları fikren ve
maddeten kendilerine
malettikten
sonra oıiları art hücrelere alarak
yetiştirmektedir. Türkçe komünist
eserleri bol miktarda işçilere dağıt
tıran Metin Gür talebe ve işçi haym
larıria sızmağa çalışmaktadır. Talebe
haymlarına astıkları seks levhaları?
la gençleri genelevlere gitmeğe teş
vik etmektedirler.
Almanya’daki Türk 0) komünistlerin sendikacı lideri ise Necati Gür
baca adında bir haindir Alenî alarak
her yerde Türkiye'nin sonunda mut
laka komünist olacağını söylemek
ten çekinmeyen bu şahsiyetsiz, işçi*

lere kanca atabilmek maksadiyle
sık sık toplantılar tertipler
ALMANYA TÜRK ÖĞRENCİLER
FEDERASYONU (ATÖF)
Almanya'da öğrenciler arasında fa
doŞu tarafa geçiş için özel kartları
mevcuttur.
Yunanlı komünistler ve Alman ya
hudileriyle beraber orak-çeklçli kı
zıl bayrak ellerinde, işçi bayramla
rında yürüyüşler tertipleyen bu
gençlik teşekkülünün militanlığını
Hakkı Keskin
(Maçka/Trabzon,
1943), Feridun Kırılmaz. (Erzincan,
1943), Aybars Bentürk (İzmir. 1936)
Erkan Ünal (Ulukışla 1944) Muştafa Demir (Avonos, 1934) Seyfi Öz
damar (Malatya 1946). Filiz Taşkın
(Bursa, 1944), Ömer Tolgan (Kon
ya, 1945). Turgut Mangıoğlu gibi
azılı komünistler yapmaktadır
Bu teşkilâtların dışarıdan büyük

— Almanya'da milletinden kopmuş bir grup hain, Alman Komünist Partisinin desteğinde en iğrenç bir propa
gandayı yürütmekte ve işçimi*!, Yahudi, Rum ve Huşlardan meydan* gelen komünist partisinin emrine ver
mek fişlemektedir Resim sözde Türk komünistlerin, Orak-Çekiçli bir propaganda arabası görülmektedir.
le şunları demiştir: «Şu anda Türki
ye halkı kan ağlamaktadır 11 ilimiz
de sıkıyönetim ilân edilmiş ve hal
kın üzerine süngüler çevrilmiştir...
Biz işçi sınıfı olarak faşizme karşı
sosyalizm için kanımızın son dam
lasına kadar çarpışacağız. Birletelim
de yıkalıır ülkemizdeki soygun şe
bekesini.» (11
Evet! Böyle diyor Sovyetlere sa
tılmış bu köpek. Hem de bunu Al
man Komünist Partisinin tertipledi
ği bir toplantıda söylüyor
Bu ajan, »şçilere empozeye çalış
tığı komünizmin, tam yüz milyon
Müslüman Türk'ü esaret altında in
lettiğini unutuyor mu? Bu ajan, on
milyonlarca kardeşimizin komünist
ler tarafından şehit edildiğini onutuyor mu? Komünistlerle işbirliği
yapabilmek ve komünist olabilmek
için ancak sütü bozuk olmak gerek
me? mi?

aliyet gösteren teşkilât ise Alman
ya Türk öğrenciler
Federasyonu’
dur. Başkanı bakanlar kurulu tara
fından Türk vatandaşlığından atılan
'ne yazıktır ki, Danıştay bu karan
fütursuzca bozmuştur.) Hakkı Kes
kin’dlr. Hakkı Keskin Türkiye’de de
komünistlerin önem verdiği bir ta
lebe lideridir. Nitekim Hakkı Kes
kin Türk vatandaşlığından atılınca
birçok komünist Almanya'da oldu
ğu gibi Türkiye’de de Hakkı Kes
kin adına yaygara koparmışlardır
Türk Danışla ittifak halinde bu
lunan ATÖF hangi öğrenciye ne ve*
rileceftini Türk Danış'la birlikte ta
yin eder. Bu değerlendirme daima
Türkij^den gelen sicilli komünistler
lehinedir Her iki teşekkül de (Türk
Danış ve ATÖF) Doğu blokundau
büyük para yardımları almaktadır.
Bu teşkilâtların ileri gelenlerinin

maddi destek görmeleri bol neşri
yat yapmalarına imkân vermekte*
dir. Bir emekli Albayın batı Alman
ya'daki bu faaliyetleri idare ettiği
Almanya'daki işçilerimiz arasında ko
nuşulmakta ve üzüntü ile karşılan
maktadır
Şerefli Türk ordusuna hakaret eden (birçok belgesini aşağı bölümlerde göreceğiz v bir it sürüsünün i*
çinde böyle birinin yer alışı acıdır.
Berlin Hür üniversitesinde üslenen komünistler bu üniversitedeki
yahudi profesörlerin büyük desteği
ne sahiptirler Hakkı Keskinin Türk
vatandaşlığından çıkarılması üzerine
Almanya’da yapılan mitin pe Hür 0*
niversitenin yahudi rektör ve ban
profesörleri de katılmıştır Zaten Al
manyamdaki komünistlere er büyük
destek yahudi lerden çelmektedir.
ALMAN KOMÜNİST PARTİSİ
VE DOĞU BLOKUYLA TÜRK (!)
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KOMÜNİSTLERİ ARASINDAKİ
m ün asebetler

:

Almanya’da Türk (!) komünistle
ri Alman Komünist Partisiyle çok
yakın alâka kurmuştur. Türk (!) ko
münistleri devamlı olarak Türk iş
çilerini Alman Komünist Partisini
desteklemeye davet etmektedir. Me
selâ Neuköln’deki 1 Mayıs Komünist
bayramı gösteri yürüyüşü dolayısı ı*
le dağıtılan bildirilerde şöyle deni
liyordu:
«Sosyalizmi savaşarak gerçekleş
tirin!
Fabrika içinde mücadele edece
ğiz!

TOPKAPI
SARAYINDA
KONSER
TEHLİKELİDİR
Kültür Bakanlığının başlattığı kül
türel faaaliyetlerin en çok konuşutanlarından birisi Topkapı Sarayı’nın avlusunda tertiplediği Klasik
Türk Musikîsi Konseridir. Bu kon
serde Itrî, Dede Efendi gibi bü
yük mûsikî üstatlarının eserleri ça
lınacaktır.

İşçilerin mücadele silâhı olarak
kuvvetli atölye grupları kuralım!
Fabrika içindeki mücadelesinde
Devrimci Komünist Partisini destek
leyelim!
Alman ve yabancı işçilerin birlik
te mücadele etmesini sağlayalım!
Yaşasın bütün dünya milletleri
nin işçileri, yaşasın proleterya en
ternasyonalizmi!» (2)
Bu da gösterir ki, Almanya’da iş
çilere tesir etmeye çalışan bu ajan
lar Türkiye için çalışmıyor. Alman
Komünist Partisiyle işbirliği yapabi
bilecek cüreti gösteren bu ajanların
gayeleri proleterya enternasyonaliz
mi olup Türkiye’nin menfaatleri sa
dece lâftır. Öte yandan bu hainler
Sovyet Rusya’ya hayrandırlar. Al
manya’da çıkan «Türkiye’de Kurtu
luş» isimli dergide bakın ne deni
liyor; «Sovyet Rejimi en demokra
tik burjuva cumhuriyetinden daha
demokratiktir.» (3)
Ya böyle imiş işte... Bunun için
dir ki, yüzmilyon Müslüman Türk
hürriyet denilen mefhuma âşık de
ğil mi? Bunu söylemek için ancak
Sovyetlere satılmış olmak gerek. Ay
m dergi bakın bir başka yerde ne
diyor: «Sovyetler Birliğinde sosyaliz
min zafere ulaşması, bunun sonucun
da yüzden fazla halkın sosyal esa
retten ve sömürge köleliğinden ebe
dî olarak kurtulması...» (4)
Öyle ise soruyoruz; Madem Sovyet
ler milletleri esaretten kurtarıyormuş da. doğudan batıya kaçılmama
sı için neden o koskoca duvarlar,
Berlin’i kuşatmış? tnsanın hür ola
rak yaşadığı bir ülkeden kaçması
düşünülebilir mi? Sahtekâr komü
nistler milletimize yutturmaya çalış
tığınız dolmaların hesabı unutulma
yacaktır. Siz de unutmayın...
Almanya’daki işçi kardeşlerimizi
aldatabilmek gayesiyle Doğu Berlin
de utanç duvarının hemen ötesinde,
50-60 metre yüksekliğinde bir kule
den ?ünün heı saatinde bîr televiz

Konserin Topkapı Sarayında ya
pılması her halde güzel bir dekoras
yon olur düşüncesine dayanmakta
dır. Tarihî bir Sarayda, Tarihî şahsi
yetlerin eserlerinin çalınmasının uy
gunluğu düşünülmüş olmalıdır. Ne
var ki, bu düşünce, meydana gelme
si milyonda bir ihtimal olsa dahi
vuku bulacak bazı tehlikeleri gözden
uzak tutturmamalıdır.

— Almanya’daki komünist hareketlerin elebaşılarından birisi de, Türk
Vatandaşlığından çıkarılan ve fakat Danıştay’ca tekrar Türk vatandaşlı
ğına kabul edilen Hakkı Keskinedir. Hakkı Keskin ve avenesii Türkiye’de
olsalar herhalde, komünist olmadığını söyleyecekti. Ama Almanya’da ipi
tamamen kopardıkları için ortah-çekiçli Kızıl paçavralarla yürüyüşe ge
çebilmektedirler.

yon vasıtasiyle Marksist - Leninist
propaganda yapılmaktadır. Yapılan
bu yayınlarda bilhassa Türklerin
çarlığa karşı ayaklanması ve komü
nizmi benimsemekte yaptıkları mü
cadeleler gösterilmektedir. Eğer ko
münistler Türklerin gerçekten komü
nizmi benimsediklerine inanıyorlar
sa. neden Türkistan’daki yüzmilyon
Türk’ü kendi hallerine bırakmıyor
lar? Elbette bırakamazlar, çünkü bu
komünizmin sonu demektir.
Bir yandan televizyon vasıtasiyle
Türk işçilerini uvutabilmeye çalı

şan komünistler, öte yandan Varşo
va, Budapeşte, Belgrat radyoların*
dan Türkçe yayınlar yaparak Alman
ya’daki Tiirkler arasında komüniz
mi yaymaya çalışmaktadırlar.
(Devamı var)
(1) Türkiye’de Kurtuluş, sayı 32,
Shf: 4.
(2) Neuköln’dekf 1 Mayıs işçi bay
ramına çağrı, 1971.
(3) Türkiye’de Kurtuluş, sayı 7,
Sayfa: 4.
(4) Türkiye’de Kurtuluş, sayı: 9.

«Millet D üşm anlarının İh a n e t P lânları BELGELER»
Ve «İslâm İnancının T em elleri - Akaid» K itaplarını
Yayınlayan O tağ Yayın Ve Cilt Evi O kuyabileceğiniz
Ve Ç ocuklarınıza O kutabileceğiniz Ucuz Ve Faydalı
K itaplarla H izm etinizdedir. B ü tü n K ırtasiye Ve Cilt
İhtiyacınızı O tağ Yayın Ve Cilt Evinden Tem in
Edebilirsiniz.
Adres: IMuruosmaniye Cad. 8 -3
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Önümüzde acı örnekler vardır. Bir
Kültür Sarayı hain eller tarafından
yakılmış, onun içerisinde 4. Murat’
ın, tarihî eşyaları da kül olmuştur.
Kültür Sarayı’nin sahnesini süsleme
si isteği, 4. Muratm elbiselerinin
yanmasının fecaatini hiçbir zaman
örtmemiştir. Örtemez de. Tarihe mal
olan ve değeri maddî ölçülerle ifa
de olunamayan şeylerin, bizim zevki
mizi okşayacak meseleler için kulla
nılması doğru değildir. Artık bir da
ha 4. Murat’ın elbiselerini elde et
mek mümkün olmayacaktır. Ama
sahnede onun sun’îsi de olsa aynı
zevkle seyredilebilirdi. Hangi düşün
ce onu Kültür Sarayına getirmişse
getirmiş ve yakılmasına vesile ol
muştur. Şimdi milyonlar bu tarihî
eşyaları geri getirebilir mi?.
Bu acı örneği bilen insanlar için
Topkapı Sarayında yapılacak kon
ser de aynı tehlikeyi düşündürmek
tedir. Gerekli tedbir alınsa bile, bu
tedbirleri safdışı eden ve her türlü
tehlikeyi göze alarak harekete geçe
bilecek tarih ve millet düşmanı gruplar bulunabilecektir. Topkapı Sa
rayı, üçbeş sabotajcıdan ötede, bü
tün dünyanın göz diktiği bir tarihle
doludur. Topkapı Sarayı üzerinde
beynelmilel teşkilâtların oyun oyna
ması en normal ihtimallerdendir.
Topkapı Sarayına yapılacak sabotaj,
Osmanlı tarihine (Milletimizin tari
hine) yapılmış olur. Ve OsmanlI’nın
düşmanlan da tümen tümendir.
Bu ihtimaller göz önüne alınarak,
yapılan teşebbüsün neticelerini iyi
hesaplamalıyız. Konser her yerde
yapılabilir ama bir tarih hiçbir za
man geri gelmez. Hiçbir ülkenin hâ
zinesi de Topkapı’yı yeniden ihya
edemez. Hatta, buna vesile olan fer
di idam etseniz bile birşey değişme
yecektir. Çünkü o tarih milyonlarca
şehidin kanıyla inşa edilmiştir.
Bu yazıyı okuduğunuz zaman, ta
rihî sarayda verilen konserler bit
miş olacaktır. Ancak bundan sonra
ki teşebbüslerde, yukarıda ifade et
tiğimiz endişelerin göz önüne alın
ması, candan temennimizdir.
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S a n 'a t , İdeolojinin e ste tik h ü viyet k a za n m a sıd ır.

Sinasî’nin Ölüm Yıldönümü Üzerine
13 Eylül, Tanzimat’ın tanınmış
simalarından Şinasî’nin ölüm yıldö
nümüdür. Şinasî, tam bir asır önce,
1871 yılında, İstanbulda beyninde
çıkan bir ur sebebiyle ölmüştü. Şi
nasî, 1826 da İstanbulda doğdu. İlk
tahsilini İstanbulda tamamlayan Şinasî Tophane Kalemi’ne memur ola*
rak girdi. Yine İstanbul’da Arapça,
Farsça ve Reşat Bey adında bir dönmeden Fransızca öğrendi. Mustafa
Reşit Paşanın dikkatini çeken ve onun teveccühünü kazanan Şinasî
Fransaya gönderildi. Fransa’ya git
mesini Mustafa Reşit Paşaya borçlu
olan Şinasî, eserlerinde ondan sita
yişle bahseder. Aynı zamanda Şina
sî, Mustafa Reşit Paşa’nın fikrî tel
kinlerinin de dışında değildir. Pa
ris’te tanınmış türkoloğlardan Sacy
üe şair Lamartine ile yakın dostluk
lar kurdu. Ebuzziya Tevfik’in söyle
diğine göre, bu ilk Paris seyahatin
de, Sait Sermct’le birlikte Panth6on tepesine bayrak asmışlardı. Gerek
temasta bulunduğu şahıslar gerekse
fiiliyatı ile Şinasînin Avrupa’da ne
gibi düşüncelerin tesiri altında kaldı
ğı kolaylıkla söylenilebilir.
Paris dönüşü 1895 de Meclis-i Ma
arif âzalığına tayin edildi. Şinasî
aym zamanda Encümen-! Daniştede
görev almıştı. Batı tesiri altında ilk
eserini 1859 da (Tercüme-i Manzu
me) neşretti. Aynı yıl bir
tiyatro
denemesi eserini (Şair Evlenmesi)
neşretti.
Şinasî gazeteciliği ile tanınan bir
Tanzimatçıdır. 1861 de Agâh Efendi
ile beraber Tercümân-ı Ahvâl’i neş
reder. Bir müddet sonra 1862 de
kendi gazetesi Tasvir-i Efkâr’ı yayın
lamaya başladığı görülür. Tasvir-i
Efkâr’m siyasî hayatımızda tesiri
büyüktür. Tasvir-i Efkâr’da Şinasî
ile beraber Tanzimatçıların mühim
sîmâları (Nâmık Kemal gibi) da ya
zı yazar. Tasvlr-i Efkârın kadrosu
kendiliğinden bir araya gelmiş de
ğildir. Şinasî ile Kemâl’in tanışma
sı Beyoğlunda Aşmalı Mescitte Kor
sikalI Jan Pietri’nin Courrier d’Orient matbaasında gerçekleşmiştir. İm
paratorluğun bütünlüğünü dinamit*
lemek isteyen bozguncular Tasvir-i
Efkârdan faydalanma yolunu tut
muşlardı: Bâb-ı Ali’den çıkan bir
fermanla Mısır hidivliğini kardeşine
kaptıran Mustafa Fazıl Paşa Paris’
te ikamete mecbur bırakılmıştı. Mev
kiini kaybeden Mustafa Fazıl Paşa
Osmanlı
idarecilerine son derece
düşman kesilmişti. Aynı zamanda
Mason olan Mustafa Fazıl millî de*
ğerlere de düşmandı. Bâb-ı Ali’ye Pa
ris’ten yazdığı mektuplarda Osmanlı İmparatorluğunun buhranının hal
ünde Fransız stili kurtuluş reçete
leri döktürüyordu: İşte Courrier d’
Orient matbaası Mustafa Fazıl İle
Tanzimatçılar arasında köprü vazi
fesini görüyor ve ilerideki büyük
bozgunu hazırlıyordu. Esasında Mus
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tafa Fazıl «hürriyet», «adalet», «mü
savat», «meşrutiyet» gibi sözlerinde
samimî değildi. Yeni OsmanlIları Av
rupa’da himaye eden onların şahsî
ve yayın masraflarını karşılayan
Mustafa Fazıl, Sultan Abdülaziz’in
Fransa seyahatinde, kendisiyle gö
rüşmüş, anlaşmış ve İstanbul’a dön
müştü. Yeni Osmanlılar bu himaye
den mahrum kalınca kendi araların
da boğuşmaya başlamışlardır.
Ebuzziya Tevfik Tasvir-i Efkârın,
hangi niyetlere kimler tarafından
alet edildiği hususunda aşağıdaki açıklamada bulunur. Yukarıda muh
tevasından bahsettiğimiz Mustafa
Fazıl’m Fransa’dan Bâb-ı Âli’ye gön
derdiği mektup kimlerin gayretiy
le umuma dağıtılıyor, görelim: «Mek
tup basıldıktan sonra Courrier d’Orient matbaasına nakledildi. Tasvir-i
Efkâr müstahdeminden Yusuf Ağa
ile Şakir isminde Şinasiye mensup
bir delikanlı ve Beyazıtta kâğıtçı
Hacı Kadri Efendi, Tersane muhase
besi kâtiplerinden olup Tasvir-i Ef
kârın zîrine (imtiyaz sahibinin veki
li) imzasını koyan Raşid Efendi is*
minde bir sahlb-i hamiyet ve Beyoğ
lunda (Daniel Silâki) namında Ma
car mültecilerinden bir kitapçı ve
Tasvir-i Efkâr sermürettibi Rıza E*
fendi ile biraderi Rıfat Efendi ve
bu abd aciz, risaleleri biner biner ev
lerimize naklederek her birimizin itimad ve emniyeti olan akrabamız ile birlikte sabahlan salavatı fecri
eda için Ayasofya, Sultan Ahmed,
Beyazıd, Süleymaniye, Şehzade, Fa
tih camilerine devam eder; ve paket
paket kayyimlere verir; ve bu suret
le cemaati müslimine tevzi ettirir
dik.» (1) Görülüyor ki, Tasviri Ef
kâr Personeli KorsikalI Jan Pietri’
nin, Courrier d’Orient matbaasına »•
şinadır. Yine görülüyor ki, Tasviri
Efkârcılar asırlar boyu milleti arka
dan hançerleyen Dantellerin, Sakakini’lerin oyuncağı durumundadır.
Mason localarına mensup
olan
larla ve azınlıklarla temasta Tanzi
matçılar büyük zaaf taşıyordu. Tan
zimatçılar bir yandan batı medeni
yetine yönelmek modernleşmek (!)
istiyor, diğer yandan imparatorlu
ğun siyasî bütünlüğünü korumanın
gayreti içinde bulunuyor. Halbuki
Tanzimatla savundukları
fikirler,
verilen müsadeler imparatorluğun
parçalanmasına kadar gidecek bir
iç krizin tohumlarını atıyordu. Tan
zimat «... hareketinin etrafında asanlıklar ve yabancılar büyük rol oy
nuyordu. Onların Türk cemiyetinde
olacak değişmeyi kendi faydalarına
kullanacakları, hatta böyle bir de
ğişmede Türk cemiyetinin zarar
görmesinden fayda çıkaracakları bu
genç tecrübesiz kuşak tarafından
pek de anlaşılamıyordu.» (2)
Böylesine azınlıklara taşkınlık im
kânı veren bir ortamı değiştirmek

isteyen devlet ricali Tanzimatçıları
değişik yerlere tayine başıadı. Tan
zimatçılar ise tayin edildikleri yerle»
re gitmeyip, Mustafa Fazıl Paşanın
teklifini kabul ederek Avrupaya
kaçmışlardı. Şinasî de 1865 yılında
Courrier d’Orient Sahibi Jan Pietrinin yardımıyla ikinci olarak Paris’e
gitti.
Şinasi’nin ikinci defa Paris’te bu
lunduğu yıllar hakkında ancak Ebüzziya Tevfik’in «Yeni OsmanlIla
rın Sebebi Zuhuru» isimli tefrikasın
dan bir şeyler öğrenebiliyoruz. Şina
si ikinci seyahatinde Paris’te bir
lügat yazmaya çalıştı ve «Tı» harfi
ne kadar yazdı. Yine bu ikinci ola
rak Avrupa’da bulunduğu sırada Po
zitivist cereyanın temsilcilerinden
Ernest Renan’la tanıştı, uzun bir sü
re Luzembourg bahçelerinde bulu
şur ve görüşürdü. Fikrî gelişmesi la
zerinde bu konuşmaların büyük ro
lü olmuştu. Bu sırada Mustafa Fazıl
İle dostluğu devam ediyordu.
Şinasi’nin, Ernest Renan dışında,
tesiri altında kaldığı AvrupalI ya
zarlar arasında Voltaire, Montesqietı*
Concorde! ve Auguste Compte da
vardır. Bütün eserlerinde bunların
tesirini görmek mümkündür.
Şinasî’nin şairliği hususunda bü
tün edebiyatçıların birleştiği nokta
şudur: «Şinasî aslında orta derece*
li bir şairdi. Fakat onun tıkız ifa
desi içinden asıl önemli tarafı Batı
görüşü ve anlayışına ait getirdiği ye
niliklerdir.» (3) Şinasî bu anlayışla
yayınlamış bulunduğu divanında, ba
ti şiirine doğru Hk yönelişi temsil
eder. Divan asıl şiir değeri bakımın
dan üstün bir eser değildir. Diva
nında çıkan Reşit Paşa kasidesi Âli
Paşa’yı son derece öfkelendirmiş ve
1863 te Meclis-i Maarif üyeliğinden
azledilmişti. Divanında Peygambe
rimizin isminden pek bahsetmeyişi
hayli enteresandır. Divanında La*
fonten tarzı şiirlere de rastlanır. Ay
rica Şinasi atasözlerini
«Durub-u
Emsali Osmaniye» adı altında bir a*
raya toplamıştır.
Şinasî ikinci olarak Pariste bulun
duğu yıllar velıid ve korku içinde idi.
Şinasînin bu hali, bir fikrin, bir ide
olojinin mücadelecisi olmadıkının açık ifadesidir.
Paris'te Türkiye ile mektup
laşmaktan dahi çekiniyordu. Esasın
da Şinasî «... hiç bir ferde iki keli
meyi şamil olsun Paris’ten mektup
yazmamıştır. Jan Pietri’ye dahi Pa
ris’teki bir dostunun tavassutu ile
işarette bulunur ve Jan Pietri’den
varîd olan cevaplan yine o dostu»
nun mektuplannda okur idi.» (4)
Şinasî diğer eserlerinde de Batıya
olan hayranlığını açıkça gösterir.

— Tanzimat aydınındaki ruh buh
ranının müşahhas örneğini şahsında
görebileceğimiz Şinasî.
«!•-—
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Milletin bağlı bulunduğu her haliy
le en doğru değerleri yüceltmeleri
icabeden devrin aydınları, İslâm a*
limleri tarafından ele alınır tarafı
bırakılmayan; eski ismi ile Mûtezüe
yeni ismiyle Rasyonalizme, mal bul
muş mağribi gibi sarılırlar. Bunlara
göre Avrupanın mucizesi akıldır ve
akla bağlı kanunlardır. Aklın ilâhlaştırılması sözde, milleti kurtaracak
tır. Aklın prensipleri, adalet için
temel teşkil edecektir. Eski Yuna
nın süfli fikirleri tekrar piyasada
arz-ı endam eder ve millî kültür hor
görülmeye başlanır. Şinasî de diğer
Tanzimatçılar gibi bu görüşleri pay
laşır. Rasyonalizm ve Pozitivizmin
geniş etkisi altında eserler veren Şi
nasî’de gaye insan ve insanlıktır. (1)
Milletler ona giden yollardır. Tanın
mış bir mısraında bunu şöyle ifade
eder:
«MiHetim nev-i beşerdir, vatanım
ruy-i zemin». Fransız ihtilâlinden
mülhem, masonluğun prensip kabul
ettiği böyle bir sözü o devir aydmlannın pek çoğunun ağzından, dev
letin düşünen ve ızdırap duyan ay
dına en çok muhtaç olduğu bir za
manda işitmek cidden çok üzücü ol
muştur.
(1) Ebuzziya Tevfik: Yeni Osman
lılann Sebebi Zuhuru. Yeni Tasvi
ri Efkâr. 1 Haziran 1909. S. 4.
(2) Hilmi Ziya Üken: Türidyede
Çağdaş Düşünce Tarihi C. 1. S. 74.
(3) Ahmet Hamdi Tanpınar: 19. Y.
Y. Türk Edebiyatı Tarihi. Hilmi Zi
ya Ülken: T. Çağdaş Düşünce Ta
rihi. C. 1, S. 79. Nihad Sami Banar
lı: Türk Edebiyatı Tarihi: Lise III.
Ders Kitabı.
(4)
Ebüzziya Tevfik : Yeni O»
inanlıların Sebebi Zuhuru. Yeni Tas
vir-i Efkâr Gazetesi, 13 Haziran 1909
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Bay Toker İslâm İnançlarını Çirkinleştirme yolunda!
-M -

Geçen S ayıdan Devam

Normal insan ne yenilmez zannet
tiği düşmanın müesseselerini şuur
suzca taklit eder, ne de asrin getir
diği problemlere sırt çevirerek, fo
silleşir. Bu iki hastalık da milletle
ri, yokoluşun başlangıç noktasına iter. Birinci davranış tarzından ne
kadar nefret ediyorsak, ikinci model
den de o derece müteneffiriz.
Ancak tekrar tekrar belirtelim ki,
I Türkiye’de münevver azınlığa, Bay
Toker’in de taşıdığı hastalık nüfuz
^emiştir. Biz bu hastalığın tedavisi
için çırpınıyoruz. Ve bay Toker, ba
fıcılık meselesini kendi bildiği gibi
ıefsirden sonra, Tanzimat kozmopoiitizmine hücum edişimizi, bir türı lü affetdemiyor Her halde inkılâpçı
lığın (!) temellerinden birisi olarak
\ kabul edilmiş ve fakat yanlış tarih
görüşünün tesirinde kalmış olacak
ki, Tanzimatı müdafaaya değer bir
şey sanıyor. Davasını ispat için bu
kadar çürük bir temele insan nasıl
tutunmak isteyebilir? Şimdi Tanzİ*
mat nedir ona bakalım.
TANZİMAT DEDİKLERİ

l

Tanzimat hakkında bütün yazılan
ınızı takdim etmek, bay Toker’e veilecek cevaplarm hacmini lüzumun»
lan fazla çoğaltır. Bu bakımdan sa
dece bir kaç notla yetinelim.
i839 Gülhane HatM Hümayunu ve
.sonra 1856 İslahat projesi, bugün bi
I inmektedir ki, Türk hükümetinin
bağımsız bir tasarrufu değildi. Aske
rî mağlûbiyetler ve isyanlar içinde
bunalan bir devlete, emperyalist dev
letlerin dikte ettirdiği anlaşmaların
mahsulü idi.

\

Bu anlaşmaların temeli, Türkiye’
yi sanayisiz bir ülke, tam bir pazar
haline getirmeyi hedef alıyordu
1856 fermanından sonradır ki, 1813
de BabIâli'den tard edilen Rum, Ermeni ve Yahudi memurlar resmen
devlet memuru olmak imtiyazına ka
vuşuyorlardı. Bu sadece siyasî saha
da emperyalizmin boy göstermesi
değildi. Daha önce devlet himayesi
altında bulunan bütün millî ekonomi
nusurlannin iflâsı ve hristiyan-yahu
di komprador zümresinin Türk eko
nomisini inhisan altına almasiyîe
sonuçlandı.
18)8 anlaşmasına göre, Osmanlı
tüccan nakliye vergisi olarak yüzde
12 öderken, yabancı tüccar ve or
taklan yüzde 5 vergi vereceklerdi.
İşte Tanzimat bu anlaşmalar sis
teminden ibarettir. Yapıcıları ise,
Palmerstonun dostu, Lord Stratford
Cannings’in arkadaşı, sırdaşı ve çö
mezi, M. Reşit Paşa gibi zavallılar
ın*. «Cannigs’ın yardımiyle kabul e-
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dilmiş yasaları uygulamayan paşa*
larv tepetaklak olurlardı.» (1) «Bü
yük: elçinin kendisini ziyret edeceği
ni öğrenen nazırlar girecek delik arı
yorlardı.» (2) Ve... «Reşit Paşa bü
yükelçinin elini öptü...» (3)
İşte tanzimat... İşte Tanzimatın
namlı paşalarının şahsiyet ve zihni
yeti...
Ve Türk milleti, şimdi bu adî mu
kallitlerin, Tanzimat kozmopolitliği
ni hortlatmak isteyen varisleriyle sa
vaşmaktadır. Ve bay Toker zavallı
fikirlerine, makes olan Tanzimatı
öğmekte veya benimsemekte haklı
dır. Kozmopolitizmin bugünkü tem
silcileri, dünkü meddahlan övmeyip
de ne yapsınlar?
BAY TOKER İSLAM
İNANÇLARINI ÇİRKİNLEŞTİRME
YOLUNDA!

çin sallanmış bulunduğunu ciddî cid
dî anlatıyor:
«Sağ ideoloji gaynresmî hale ge
tirilmiştir. Avrupa’da buhran doğu
ran sistemler milletimizin ideolojik
yapısına uymamasına rağmen aynıy
la millete tatbik edilmiştir. Gayrımillî sistem ve onun Türkiye’deki
kuruculan milletimizin ideolojik ya
pısını tahrip etmek suretiyle onu
kendi benliğinden uzaklaştırmak is
temişlerdir. Düşman, içimizden bir
takım beyinsizler elde etmiştir. İş
te bugün içimizde bu beyinsizlerin
bulunması İlâhî ihtarların tekranna vesile olmuştur. Beyinsizlerin var
lığına nza gösterilmesi, musibetin
bütün millete şâmil olmasına sebep
olmaktadır.»
Bu yazı bir «kapak yazışladır ve
başlığı da şudur: «İçimizdeki beyin
sizlerin yüzünden bizi helâk eder mi
sin, Allahım?»

Objektif realitenin izahında in
san, bir takım ana mefhumlar bul*
muştur. Bu mefhumlar şöylece özet
lenebilir. Zaman, mekan, illiyet (sebep-netioe), mündemiç illet, gaiyet
v.s.
KABUL EDİLECEK EN
BÜYÜK GERÇEK
Yunan felsefesinden beri ilim a*
damları ve filozoflar, objektif reali'
teyi ve onun değişmelerini (yani si
zin tabiat olayları dediğiniz şeyi de
içine alan değişmeler) bu mefhum
larla izaha çalıştılar. Yunan fizik
çileri (ilk fizikçiler veya filozoflar)
kâinatın aslını su, ateş, hava, ya
da apeiron gibi unsurlarla izaha
gayret ettiler. Bir müddet sonra da
atomcular zuhur etti
Kâinatın aslını ister atom, ister
ateş (yahut enerji), ister apeiron, is
terse madde teşkil etmiş bulunsun,
objektif realitenin tam izahını verememektedir. Kâinatı bir bütün ola
rak manaiandırma cehtine yükselin
ce ilk unsurian birleştiren, değişti
ren sonsuz bir irade, sonsuz bir kud
ret ve sonsuz bir ilim sahibi varlı*
ğın, gerçekliğini kabul zaruridir.
İster Aristo geleneğini sürdürün,
bir ilk sebep olarak; ister stoacılığa
bağlanın, yüksek bir zekâ ve irade
olarak; ister Dekartın yolunu tut
muş olun mutlak ruh ve şuur ola
rak ve isterse Einstein'in kâinat gö
rüşüne bağlanın, kozmik bir şuur
ve akıl olarak (ki bizce hepsi hata
lıdır), istemeseniz bile Allah’ı kabul
ve varlığını teslim mecburiyetinde
kalırsınız. Tabiî vücudunuz üstün
de duran kafa, akıl ve idrak dedi
ğimiz meleke He taçlanmışsa.

Bay Toker, samimî bir kanaatin
müdafaasını yapsaydı, kimse bir şey
Tabiat olaylarının izahı bu, edebi
demezdi. Bu kanaat dinî, felsefî, sos
yatı
bu olan bir cephenin müşteri
yal muhtevalı bir kanaat olabilirdi
Bu kanaat, yanlış veya doğru da ola sinin öyle fazla seviyeli bulunması
bilirdi. Ve Türkiye’de kimse, sami nın şüphesi* İmkânı yoktur.
Santimantalidir ki, «İlmi Sağcılık»
mî bir kanaatini izah, ilân veya mü
dafaa eden bir vatandaşı suçlamayı kütleye hitap ettiği zaman böyle ko
nuşmakta, o sıra sadece tahrik ga
düşünmezdi.
Ancak bay Toker ne inandığı ka yesini gütmektedir. «İlmi Sağcılık»
saatleri açıklayan bir yazardır. Ne ın esası budur. «Türkiye’nin elit
de beşer zihnini meşgul eden ana kadrostt»na seslendiği bildirilen ve
meseleler hakkında ciddî bir ince önsözünde aşağıdaki açıklama yapı
lemeye vakti olan yazardır! Her cid lan bir kitapta da değişik temalar
dî mevzuda yapabildiği, dedikodu hu işlenmemektedir. («Solda ve Sağda
dudunda kalan bir sürü martaval ve Vuruşanlar. Metin Toker. Shf. 114alabildiğince cıvık espriler.
Yani 115).
yazarımız, en ciddî mevzularda, işi
gırgırına getirerek gözboyayabilece- İLİM TABİAT OLAYLARINI
NASIL İZAH EDER?
ğini sanan bir vatandaştır.
Objektif olduğu hususunda binbir
Şimdi bay Toker’e sormalıdır? Ta
delil getirmeye çalıştığı, malum ve
meş’um tefrikasında bay Toker, İslâ biat olayları dediğiniz olayları si2 DÜZEN FİKRİ NEYİ İSPATLAR?
Kâinatta ve her an vukubulan de
mm temel inancı ile, aklı sıra alay nasıl izah ediyorsunuz? Bir tabiat
ğişmesinde,
intizamsızlık değil, bir
etme iğrençliğine düşmemiş olsay olayının doğuşunda ve bazı netice»
ahenk
ve
düzen
vardır. Ve bu dü
dı bu hususu ele almaya lüzum bile ler hasıl etmesinde, Allah’ın irade»
kalmazdı. İnsanlığın ebedî kurtuluş sini, kudretini, ilmini görebiliyor zen fikridir ki, ilme ve ilim adamı
yolu olan İslâmî en ufak bir alayın musunuz? Bu sualler bizi insan dü na araştırmalarında temel hareket
mevzuu yapmaya yeltenen, kim olur şüncesinin iki temel meselesine gö noktası olur. Ve insan düşünmelidir
sa olsun, ilmin ve hakkın sillesini ye türür. Varlık meselesi ve insan bil- ki, ve insan olan düşünür ki, düzen,
düzeni kuran irade ve kuvvetin var
ineğe hazırlanmalıdır. Ve madem ki, gisi... Yani ontoloji ve nooloji...
lığını, zarureten kabul ettirir.
İslâm bizim hareketimiz ve varlığı
Felsefe
kitaplarını
karıştırmaya,
Bir yazı masasının bile düzenli kal
mız vesile edilerek, hücuma uğra
insanlık
tefekkür
tarihini,
inceleme
ması,
ba düzeni tasarlayan, devam
mıştır. Şu halde ilmin cevabını, bay
Toker’e ve benzerlerine yöneltmek ye ne vaktinizin ne de kültürünüzün ettiren dü2en dışında bir iradenin,
te, bizim hem vazifemiz, hem de hak müsait olmadığını bilerek bu bahis kudretin ve maksadın devamlı mü
leri kısaca özetleyelim. İnsan, ken dahalesini gerektirirken, kâinat gi
kımız oluyor demektir.
di dışındaki realiteyi (objektif fer* bi bir varlığın düzenini kuran, olayçek) izaha çabalamıştır. Kendi dışın lan belli bir hedefe doğru yönel
İSLÂM DÜŞMANLARI SAFINDA
da var olan realite nedir? Başlangı ten, sonsuz kudret, ilim, irade ve
BAY TOKER VE
a ve sonu nedir? Bu temel prob hikmet sahibi olan Allah nasıl in
HOŞLANMADIĞI TEMA
lemler hakkında iki farklı izah orta kâr edilebilir?
(Devamı Var)
Bay Toker, tabiat olaylanm i- ya çıkmıştır. Varlığın hareketle izazah hususunda, ilmi sağcılığın görüş hıv yahut hareketin varlıkla izahı...
Objektif gerçeğin izahı demek, bu
ilerini, aklınca tenkide tabi tutmak
ta ve sivrisineğin fırtınayla alay et gerçekle insan bilgisi arasında ku (1) Lord Canings’in hatıralan adlı
me gayretindeki gülünçlüğün bir nü rulması gerekli bilgi münasebeti de
kitaptan
munesini vermektedir. Bakalım bay mektir. Ve bu şıkta insan neyi bile (2) Lord Canings’in hatıraları adlı
bilir, hangi vasıtalarla ve ne şekil
kitaptan
damat ne demiş?
Gediz’de deprem olmuş, «İlmi Sağ de meselesi, çözümlenecek problem O) Lord Canings’in hatıralan adK
kitaptan
cılıksın şampiyonu dergi, yerin ni olarak, karşımıza dikilir.
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İDEOLOjİLER
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BORÇ ARTIYOR
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30 AĞUSTOS

ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayram törenlerle kutlandı. Bayram
dolayısıyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Cevdet Su*
nay gençleri ve aileleri yeni bir uyanışa davet etmiş, Kıbrıs
mevzuunda şöyle demiştir: «Millî bir davamız olan Kıbrıs so
rununun yakın bir gelecekte barışçı yollardan çözümleneceği
ümidini veren ve bizi iyimserliğe yönelten nitelikte belirtiler
malesef hâlâ görünmemektedir.» Genel Kurmay Başkanı Or
general Memduh Tağmaç ise «Türk Silâhlı Kuvvetleri, her
zaman olduğu gibi bugün de devletinin emrinde asil milleti
nin hizmetinde olarak görevinin başındadır» demiştir.
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FIL1PİNLER
Filipinlerdeki
çarpışmalar
son günlerde yine hızlanmış
tır. «France-Presse ajansının
bildirdiğine göre «Ilagas» adındaki tedhişçi bir hristayan
teşkilatı Güney Filipinlerde
müslümanların evlerini ateşe
vermekte, sokakta gördüğü
müslümanları da öldürmekte
dir. Uzun bir müddetten beri
devam eden bu tedhiş hareke
ti, Filipin Cumhuriyetinin hris
tiyan başkanı Markos tarafın
dan müsamaha ile karşılanmak
tadır. Son günlerdeki çarpışma
larda. çoğu müslüman
olan
1000 kadar insan ölmüştür
Müslümanlar ise «Kara Göm
lekliler» adıyla bir teşkilat kur
muş olup mücadele etmekte
dirler.

GRIVAS
Eski EOKA’cılardan ve Kıb
rıs’ta binlerce Türk’ün katille
rinden Grivas bir müddetten
beri ortalarda görülmemekte
dir. Kıbrıs’ta bir Rum gazetesi
«Messimerini» Grivas’m eşinin
kocasının nerede olduğunu so
ranlara «bilmiyorum» dediğini,
Yunan hükümetinin de bu tip
sorulan cevapsız bıraktığını
yazmıştır. Ayrıca Kıbrıs’taki
Rum İdaresi de Grivas’taıı ha
beri olmadığım açıklamıştır.
Grivas’in Yunanistan tarafın
dan gizlice Kıbrıs’a sokuldu
ğu ve Kıbrıs’ta yeniden bir
gerilla savaşı başlatıp, Tür İç
lere karşı sabotajlar yapacağı
tahmin edilmektedir.

REPİRTEPE

İSRAİL - RUSYA
İsrail ile Rusya arasında giz.
li görüşmelerin olduğu bir
müddetten beri konuşulmak
taydı. Son olarak Öbserver ga
zetesi, İsrail Dışişleri Bakanlı
ğı genel Drektörü Gideon Rap
hael ile yüksek dereceli Sov
yet idarecileri arasında İskan
dinavya’da bir görüşme olduğu
rıu yazmıştır Gazeteye göre,
Rafael, konferans için İskan
dinav ülkelerine gelmiş, fakat
Faponya’ya gideceği bahane
*iyle iki gün esrarengiz bir
tarzda kaybolmuştur Bu esna*
da ise Ruslarla görülmüşler.
İsrail bu haberi yalanlamıştır
Fakat, yahudilerin diolomatik
ilişkileri gizli yürüttükleri bi
linmektedir*

Malazgirt Zaieri’niıı 900. yıl
dönümü Lüleburgaz Kepirtepe
İlk Öğretmen Okulunda yapı
lan törenlerle kutlanmıştır.
Törende Malazgirt Marşı tre
Destanı okunmuş, meydan sa
vaşının yapılışı hakkında tarihî
bilgi verilmiştir. Daha sonra
Malazgirt Zafer Ormanı gezil
miş ve özel levhası çakılmıştır.
Gece de davullarla, meş’alelerle Zafer Yürüyüşü yapılmıştır.
Zafer yürüyüşü Lüleburgazlılarca çılgınca alkışlanmış ve
takdirle karşılanmıştır Kepirtepe İlk Öğretmen Okulu Öğ
rencilerinin yürüyüşüne TÖS’lülerin katılmayışı dikkat çek
miştir Ayrıca bazı baltalama
hareketleri olmuşsa da gece ya
rısına kadar devam eden şen
lik halkın sevgT gösterileri arasında son bulmuştur.

Türkiye’nin borcu gittikçe
artmaktadır. Devlet İstatistik
Enstitüsünün devletin iç ve
dış borçlarıyla ilgili yaptığı araştırmaya göre 59.924.200.000
lirayı bulan devlet borcunun
34.990.400.000 liralık kısmı
dış borç, 24 milyar 933.800.000
liralık kısmı ise iç borçtur. Dış
borçlardan 30 milyarı aşkını dö
vizle 4 milyar kadarı da Türk
parasıyla ödenecektir.
Her yıl borçlarımızda yeni ar
tışlar olmaktadır. Meselâ döviz
le ödenecek dış borçlarda, son
malî yıl içinde, 4 milyar 786
milyon 500 bin lira, Türk lira
sı ile ödenecek dış borçlarda ise 1 milyar 52 milyon 300 bin
lira artış olmuştur. Dövizle ve
Türk parası ile ödenecek dış
borçlarda meydana gelen artış
tutarı 5 milyar 838 milyon 800
bin liradır.
Devlet bütçesinden ödene
cek iç borçlarda, son malî yıl
içinde 441 milyon 500 bin lira,
bütçe dışı kamu sektörü tahvil
leriyle karşılanacak, iç borç
larda ise 1 milyar 229 milyon
100 bin lira artış olmuştur.
Devlet bütçesinden ödenecek
ve bütçe dışı kamu sektörü
tahvilleriyle karşılanacak
iç
borçlarda meydana gelen artış
tutarı 1 mil var 670 milvon 600
bin liradır. Bu borçlar faizler
le gittikçe artmaktadır. A^aba
devlet İktisadî havatının çökü
şünün m^s’uH^ri VÎTTtİprdir.

m
İstanbul Gümrükler Baş Mü
dürü Ünal Yaltırık, gümrük- ‘
lerde rüşvetçiliğin alıp yürü
düğünü ve her memurun rüş
vet pazarlığı yaptığını açıkla
yarak, bundan sonra çalışmasının imkânsız olduğunu söyle
miş ve istifa etmiştir Bu Ko
nudaki yorum yan sütunları-'
mızdadır

YAHUD1LER
İkinci Dünya Harbi esnasın
da Romanya’dan Nazilerin önünden kaçan 760 kişilik yahudi cemaatını taşıyan Struma vapurunun batması olayı
yeniden günün konusu haline
getirilmiştir. Vapurdan kurtu
lan tek kişi David Stoliar, ge
miyi Türk torpidobotunun ba
tırdığını söylemiştir Bu ko
nuşmayı İsrail Silâhlı Kuvvet
ler Rodyosunda yapmıştır. Hal
buki gemi tekrar Romanya’ya
dönerken Karadeniz’de infilâk
etmiştir. Türk Dış İşleri Ba
kanlığı bu iddiayı yalanlamış
ve gemidekilerin kurtulması jçin vardım ettiğimizi açıklamış
tır
İsrail’in durup dururken bu
iddiaya kendi radvoîarında yer
vermesi acaba Türkiye aleyhi
ne bir propagandanın başlangı
cı mı dır?

MODA

Son günlerde Amerika’da
başlayıp Türkiye’ye de sıçratı
lan, kadınların askerî ünifor
malar giyme modası, gizli eller
tarafından yaygmlaştırılmakta,
propagandası
yapılmaktadır.
Tamamen anti-Militarizmin tel
kini olan ve Ordu sembollerini
küçülten bu moda, Yahova sa
bitlerinin tahrikleri ve des*e*
ğiyle yürümektedir Bayrakla
rın da mayo, pantolon, ceket,
kilot haline getirilmesi, millî
sembollere yapılan en adî bir
harekettir Bir müddet sonra
bizim bavraeımız da aynı ha
karete u?rqrsa büyük protesto
lar olacaktır.
Mesullerin, ordunun sem
bollerini istihfaf eden bu mo
davı durdurmaları beklenmek
tedir

MÜLTECİ KAMPLARI
Orta - Doğu’da işgal ettiği bölgelerde Korkunç bir zulüm
icra eden İsrail, Napalm bombalarıyla insanları tükettikten
sonra şimdi de mülteci kamplarını boşaltmaktadır Arapları,
mülteci kamplarındaki çadırlardan çıkarmakta, buralara bazan Yahudiler yerleştirilmekte, bazan da inşaat ve yol yapıl
maktadır. Gazze’de bulunan 11 mülteci kampından üçü boşal
tılmıştır. El-Ariş Bölgesindeki 70-80 bin mülteci Arap ta yine kamplardan çıkarılacaktır. Böylece korkunç sefalet başgösterecektir. Resim Napalmla parçalanmış bir müslümanArabı gösteriyor

•
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DENİZ TEĞMENLERİ
Deniz HarbokiLunctan mezun olan 128 ı Türk 5 i îranlı
ve 2 si Tunuslu olan 135 deniz teğmeni için tören yapılmış,
diplomaları verilmiştir. Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral C. Eyiceoğlu da bulunmuştur D* H. Okulu Komuta
nı. Sabahaddin Ersin’in konuşmasın) müteakip sınıl üçüncüsu knuşmuştur Diplomayı bizzat Oramiral Celâl Eyiceoğlu
vermiştir. Daha sonra Mesajlar okunmuştur

GOMELLER
Zeytinyağına Parafin Likid
katarak İtalya’daki bir yahudi tüccara ıhraceden, daha son
ra anlaşılınca mahkemeye ve
riien Gomel-Zigna şirketi bu
davadan her nedense beraat ot
miş* hattâ bir yıl sonra da Wsi temsilen Avrupa'ya gitmiş
ti. Şimdi Sıkıyönetim *Komu
tanlığı davaya el atmış ve Go
mel-Zigna şirketinin sahipleri
Sami ve Reşat Gomel ile Moiz
Azikri, Nesim Neon, Moiz Ne
on tutuklanmışlardır. Mahke
meleri Sıkıyönetimde görüle
cektir. Gönül, aynı sandalye
de, onları bizi temsilen Avru
pa zeytinyağcılar toplantısına
gönderenleri de görmek isti
yor.

ALMANYA'DA
Türkiye'de 12 Mart *ve grikıyönetim ilanından sonra, pek
çoğu Almanya’ya kaçan komü
nistler, şimdi Almanya’da faa
liyetlerini hızlandırmışlardır.
Duvarlara ve araba camlarına,
Alman komünist
Particiyle
müştereken bastırdıkları afiş*
ieri yapıştırmaktadırlar.
Fa
kat işçilerimiz, bu afişleri der
halyırtmaktadırlar. Bu mev*
zuda daha geniş bilgi i§ sahifelerimizdedir

RUHBAN OKULU
Özel Okullarla ilgili kanu
nun çıkması üzerine Heybeli*
ada’daki Ruhban Okulu’nun
yüksek kısmı da kapatılmıştır;

RUM ÇOCUKLAR!
Bir İstanbul gazetesinin bil
dirdiğine göre bundan böyle
Rum ilkokullarından mezun olan Rum çocukları Orta Okul
lara imtihanla alınacaklardır.
Bu konudaki karar Bakanlıkça
alınmış ve *£illî Eğitim Müdür
lüğüne gelmiştir. Karara göre
imtihanlar, Fener, Zapiyon ve
Zarafiyan liselerinde yapıla
cak, Türk mümeyyizlerin kont
rolünde geçecektir. Bu imti
handan geçemeyenler hiç bir
orta öğretim müessesesine alınmayacaklardır.
Bakanlığın bu . karan al
masına sebeb, Yunan hüküme
tinin Yunanistan’daki Türklere bu şekilde bir statü uygu
laması olarak gösterilmekte
dir. Bu karar milletimizi sevin
dirmiştir.

BENGALDEŞ
Hindistan, Doğu Pakistan’da
bir kaç ay önce başlayan is
yan hareketini tahrik etmiş
ve Pakistan’ı parçalamak iste
mişti. Daha sonra da, Doğa
Pakistan’daki hindulan Hin
distan’a göç ettirerek bir mül
teciler problemi meydana çı
karmıştı. Şimdi bütün dünya
da mülteciler üzerinde spekü
lasyon yapmakta, Pakistan’ı
kütü propaganda etmektedir.
Son larak, Yeni Delhi’de is»
yancı Mucibümhmanın Ben-.
«aldeg Hükümetinin bir tem*
aâleiliğini açmıştır. Hâil D.
Pakistan'daki isyanı tahrik et
inektedir.
r
‘ *

AGN£W VE ENOSİS
Kibns’ta Birleşik Vatan JPaı
tisi yayın organı Gnomı gaze
tesinin açıkladığına göre Nixon
m yardımcılarından Spiro Ag.
new,. Enosis istediğini açıkla
mıştır. Gazeteye göte. Agnew
Amerika’daki zengin Rumları
yanına çağırmış-, m onlara Nix
ön*a bir rapor verdiğini bu ra
poriı da ABD Dışişleri Bakan
lığı tarafından uygun karşılan
mıştır. Nixon'ın bir tarafında
Yahudi Honry Kissinger, diğer
tarafında Rum Spîro Agnew o!
duğu müddetçe, Kıbns konu
lunda lehimize, bîr düşünceyi?
sayn olama.

BAUF DENKTAS
Makarios’un son günlerde
yaptığı konuşmalar ve Türk
teklifine verdiği cevaplar flze
rine bir konuşma yapan Türk
Cemaatı Lideri Rauf Denktaş,
verdiği beyanetta,
Makari
os’un Kıbns üzerinde son sözü Türkiye’nin söyleme hakkı
m kaldırmak ve bunu Birleş
miş Milletlere veya Süper Dev
letlere istediğini belirtmiştir.
Makarios’un bu teklifi gerçek
leşirse Kıbrıs üzerindeki ha
kimiyetimizin de son bulacağı
nt belirtmiştir.

YENİ YALTA
Londra'da yayınlanmakta o*
lan «Daily Expresse» gazetesi
iki ay içerisinde 4 büyüklerin
yeni bir yalta konferansı dü
zenleyeceklerini yazmaktadır
Bilindiği üzere yalta’da 1945
Şubatında Rosvelt, Çörçil ve
Stalin toplanmışlar, New York
Valisi Yahudi Averelle Harriman’m da yardımıyla dünyayı
paylaşmışlardı. Şimdi Yahudi
lik stratejik, silâhların kontrol
altına alınması için yeni bir
valta teklif etmektedir

MAKSİMOS BEPANELLÎS
Bununla ilgili olarak bir gaze
teye beyanat veren okul mü
dürü Metropolit Maksimos Re
panellis «Okulun kurulduğu
1844 yılından beri siyasetle
uğraşmadıklarını, kapatılma otayından üzüntü duydukları
nı» belirtmiştir. Ayrıca Repanellis, «Makarios’un kendi o
kullarından mezun olmadığı»
m sözlerine eklemiştir. Her
halde bununla kendisini ma
sum göstermek istemiştir. Her
şeye rağmen, İstiklâl harbin
de biri arkadan hançerleyen
Atenagoras’ın,
Amerika’da
Türkler ve Türkiye aleyhine,
konuşmaları,: yürüyüşleri ile .
tanınan Yakovas’ın, Kahire
Patriği Nikolaus’un, AntakyaŞam patriği tllias’in kendi ogirieyememiştir. Patrikhane ve
Ruhban Okulu yetkilileri şim
di kendilerini masum göster^
me gayretindedlrler. Herhal
de, İngiliz, Fransa ve Ameri
kan ordusu desteğindeki Yu
nan süitleri vatanımızı İşgale
gelmiş olsaydılar aynı masûai*
yet içinde bulunmazlardı.

B İR O L A Y
______ B İ R Y O R U M

SANDALCI VE CAV
TRT Dış haberler Dairesi
Müdürü Emil Galip Sandalcı
Ue Teknik İşler Müdürlüğü
mühendislerinden Sunûhi Cav
disiplin kurulu kararıyla gö
revlerine son verilmiştir. Her
ikisi de TRT İdare Heyeti Gyesi olan bu iki kişi, heyet
içerisinde disiplinsiz hareket
leriyle tanınmış olmalan sebe
biyle ihraç edilmişlerdir. Ha
len bu iki kişi Sıkıyönetim
mahkemesince mevkuftur.

YENİ ÇİFTLİKLER
Bakanlıklararası Ekonomik
kurul’da incelenip, Mili! Gü
venlik Kurulunca kabul edilen
bir tasan Suriye • Irak sını
rında 19 tane yeni devlet çift
likleri açarak, bu bölgeden ya
pılan kaçakçılıkları önlemek
ve Güney Doğu Anadolu’nun
iktisadi hayatını geliştirmek
gayesini güt
mektedir. Ayrıca bu bölgeden
El-Fetih’e geçerek gerilla eği
timi görüp tekrar Türkiye’ye
sızmalarına mani olacaktır.

Bünyemizi Kemiren
Mikrop
Geçtiğimiz haftanın en sansasyonel haberi Istanoak Gümrükler Başmüdürü Ünal Yaltirık’ın istifa
etmesidir. Ünal Y^ltınk, gümrüklerde rüşvetçili
ğin, alıp yürüdüğü hattâ bu konuda pazarlıklar ya
pıldığı daha sonra da depoların kundaklandığı id
diasıyla istifa etmiştir. Bir gün sonra da Gümrük ve
, Tekel Bakanı Haydar Özalp ona cevap vermiştir
Bu meseleyle ilgili haberter birkaç gün gazeteleri
işgal etmiştir. Gümrük ve Teke» Bakanı, Ünal Yaltırık hakkında yedi cane suistimai dayası butundu
tunu ve bunlar durup dururken psikopatça bir da*
ranışla ortaya atılmasının manasız olduğunu söyle
oıiştir. Haydar Özalp, bizzat Ünal Yaltınk’ın rüşv*<
ve suistimallere karışmış olacağını im-, eder tar
da konuşmuştur.
Mesele, şudur Gümrüklerde rüşvetçilik var mı
dır? Yok mudur? Gerek Gümrükler Başmüdürünün
gerekse Bakanın ifadelerinden. Gümrüklerde . rüş
vetçiliğin ve suistimalin olduğu anlaşılmaktadır. Bunuri failleri değişik olabilir. İster TIR kamyonları
Ünal Yaltınk’la münasebette bulunsun, ister bir
Daşfeasıyla, Gümrüklerde önemli hadiselerin cereyan
ettiği bir ğerçektiı4. Türkiye’ye bugüne kadar geti
rilmiş bunca kaçak silâh, kaçak kahve, sigara v.s;
kendiliğinden gelmediğine göre buniı bir getiren
vardır ve bu getirene müsade eden bir gümrük
vardır. Bu kadar kaçak eşyanın gümrükçülerin gözünden kaçması ihtimali zayıftır. Bu suiistimalin
başı, bazı TIR kamyonlarına bakıp, bazılarına bak
tırm ayan Ünal Yaltırık olabileceği gibi, Ünal Yalurık’m itham ettiği şahıslar da olabilir. Gümrük
depolarının (üstüste İskenderun, Zeytinburnu)' ya
kılması da aynı fertlerin cürmü olabilir. Bu konu,
mes’ullerin mutlaka sonuçlandırması gereken milli
bir meseledir Bütün ounlar gümrüklerde rüşvetçi
ligin mevcud olduğunu göstermektedir.
Hem rüşvet niüessesesi yalnız gümrüklerde değil,
bütün müesseselerde mevcud olan bir derttir. «Bir :
şeyin şüyüu (yaygın haber haline gelmesi) vukûundan beterdir» diye bir söz vardır. Bugün devlet müessesçlerinde rüşvetsiz, torpilsiz iş yapılamıyacağı
sanki bir kanun hükmüne bürünmüştür. En küçü
günden en büyüğüne Kadar devlet memuruna (is
tisnalar mutlaka vardır) torpilsiz, rüşvetsiz iş hal
lettirme imktaınuı kaybolduğu, herkesin inandığı
bir mesele olmuştur. Torpil bazan bir selâm, bazan para bazan da bir milletvekili olmaktadır. El
bet büyük işler (kaçakçılık, soygun suiistimal) bü
yük rüşvetlerle yürümektedir. Evet bu bir derttir.
Hem öyle bir dert ki devlete devlettik hususiyetini,
millete de bir devletin tebası olduğu şuurunu kay
bettirmektedir. Fertler arasmda aynı milletin evlâ
dı ölme duygusunu öldüren, haksız hakaretlerim
perdelemesine fırsat veren, milleti millet olma vas
fından çıkarıp sahtekârlıklar üzerine bina edilmiş
bir şirket haline getiren dert. Bunun ucu tarihte
yıkılış devrimizin başlangıcına kadar varır. Ve o
gün bugün, millî değerlerden kopmaya doğru oran
tılı olark artmıştır- Şimdi tam bir keşmekeş halin
dedir.
. .
Sağlam bir devlet idaresinin yürümesi, kurtu
luş yoluna çıkışımızın ilk şartı ise, rüşvetçiliği ön
lemek te diğer şartlanndandır. Elbette, gizli yollar
la yapılan rüşvetçiliğin önlenmesi kolay değildir.
Cezaî tedbirler de bu meselede kısmi netice alır.
Adamlar, işi açık yapmamaktadırlar ki, tutup cezalan
dırmak mümkün olsun. İş gizli yapılmaktadır ve
son derece az bir kısmı kanunun önüne gelebilmek
tedir.
O halde bütün fertlerin şuurunda topyekun bir
inkılap yapmaktan başka çare var mıdır? Bir fert,
her şeyden önce kesesinin değil de milletin nwnfaatını düşünmeye başlarsa pek çok suiistimaller
önlenecektir.
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Türkiye Basını İle Dünya Basını
Arasındaki En Büyük Benzerlik
Yahudinin Güdümünde
Olmaktır
Türkiye basını dünya bası
nının bir parçasıdır Aradaki
en büyük fark dildedir Diller
de aynı olsa arada fark bulun
mayacak kadar azdır Ençok
benzerlik ise yahudinin güdü
münde olmaktır Bunda, dünya
basın ajanslarına ve dünya ba*
sınma Yahudiliğin hakim olma
sı sebep gösterilebilir Her ne
İse, dünyada ve Türkiye’de pek
azı müstesna basının üzerinde
Daviî yıldızının mührü basıl
mıştır..
Hiç beklenilmeyen ve lüzu
mu olmadığı bir zamanda, dün
ya devletlerinde yahudilere zul
medildiğini
tefrikalaştırmak
veya makalelere konu vapmak
basının adetidir Bazan buna
sütun ve sayfa dolduramamak
da sebeb oluyor ise de. gerçek
sebebi Türkiye basınının kur
sağındaki yahudi zehridir.
Meselâ 50 vıldir Türkistan’

da kan ve barut kokusuyla
büyüyen yavruların feryadına
kulak tıkayan bir tomar ga
zete,, Rusya’daki iki buçuk ya
hudinin mahkemesini ayyuka
çıkarmıştır.
Dünya devletlerinde, bu
meseleyle
ilgili
Yahudilerin yönettiği protesto gösteri
leri, Türkiye basınında da ge
niş yer işgal etmiştir Sayısı
nekadardır bu yahudilerin? *35
kişiyi geçmez. Niçin yargılan
maktadır. Yahudiler? İsrail’in
yurtlarından kovduğu müslüman araplann yerine yerleştir,
mek üzere Rusya’dan göç etti
receği fertlerin uçak kaçırma
sından dolayı Yani bu Rus ya
hudileri uçağı kaçırıp tsrail’e
gelselerdi. Müslüman araplann
yerine yerleştirileceklerdi.
ma kaçamadılar ve Rus mah
kemelerine verildiler
Bir insanın, mücerret insan-
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TÜRK’ÜN VASİYETİ
BİR ŞEHİDİN AKDINDAN
Bebe daha altı aylıktı,
Babası yirmibeşinde.
Beben dahc veni açmaya başlamıştı
Gülücükler yanaklarında.
Babanın da çok olmamıştı terleyeli
Bıyıklan üst dudağında.
Eskişehirde zabit vekili.
Bir fotoğraf çektirdi baba,
Arkasına da «Mini mini Davut Sırmya
diye yazdı:
«Şu garp cephe-i harbinde aldırdığım resmim beni heiıüz
tanıyamadığın bir zamanda, vatanımızın, uğradığı felâket üzerine imdada çağınldığım vakit 25 yaşında idim Her sabah
eline al Vatanımızın bir an evvel kurtarılarak salimen dön
mekliğim için Allahına dua et. Eğer bu uğurda feda olursam
intikamımı sen olsun al.»
Bebe daha altı aylıktı,
Fotoğrafa baktı,
Dudaklannı büzdü,
Yumruklarını sıktı,
İhtimal birşey anlamadı.
HAŞAN PULUR
Milliyet, 30 Ağustos 1971

VE DAMADIN DOSTLUSU
illetin Toker.

«Türkiye ile Yunanistan'ın çok dostane ve samimi işbir
liği halinde olması herkes tarafından arzulanmaktadır.
Papadopulos:
«Sizden bir isteğim var. Sayın Başbakan Erim’e Atina’da,
Türkiye’yle dostluğu. Türkiyeyle en sıkı işbirliğini tam bir
içtenlikle dileyen dostlan olduğunu bulunduğunu söyler mi
siniz?»
Metin Toker:
«Başbakan Papadopulos’a buna sadece Başbakan Erim’e
değil, Türk kamuoyuna da duyurmaktan memnunluk duya
cağımı belirttim.»
'fîttlvet. 29 Mayıs 1971. Metin Toker -Papadopulos Mülakatı
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Bizim Anadolu’dan

KARİKATÜRÜ
lık adına, insana yapılan zul»
mü yermesi güzel şey. Ama bir
tarafta kırbaç altında çalıştmLan, bir dilim ekmeğe hasret,
kendi yurtlarında esir müslüman Türklerden hiç bahset
mezken beynelmilel yahudilik
tarafından şişirilmiş bir hadi
seye tefrikalar düzenlemek,
önce o basının bağlı olduğu
milletin kimliği hakkında araş
tırmayı zarurî kılar.
Meselâ bir Dünya gazetesi
var Bir zamanlar baş yazarlığı
m Falih Rıfkı’nin yaptığı ga
zete dü£ün değil, bayram de
ğilken «Son yıllann en ilginç
olayı: 24 Rus Kremlin’e boyun
eğdirdi» başlıklı bir yazı seri
sine başladı Başlığın altında
bu 24 kişinin vahudi olduğu
nu belirtiyor, tefrika içinde
de Yahudilerin uğradığı isken
çeleri anlatıyordu Basta dün
ya basınının bir parçası oldu
ğunu söylediğimiz: Gribi bu ya
zı serisi Fransamn meşhur ya
hudi eüdümlü mecmuası Lex*
presse’ten tercümeydi.
Bu yazı serisinden 12 gün son
ra ikinci bir tefrika daha baş
ladı. Tefrika gazetenin ilk sahifeşinde şu sözlerle takdim e*
diliyordu: «Bütün dünya duy
sun istiyorum Bugüne kadar
Yahudilere karşı en büyük iş
kenceyi Almanlann yaptığı sa
nılırdı Oysa son zamanlarda
ortaya çıkan gerçek: Ruslann,
Almanlan bastırdıktandır. Bu
yazı serisi dünyanın bir köşe
sindeki dramı gözler önüne
sermektedir.» Bu takdim yazı
sından sonra iç sahifelerde,
bir Yahudinin ağzından. Yahu
dilerin Rusya’daki durumunu
açıklı bir şekilde anlatıyor
du.
Dünya’yı bu meselede yalnız
bırakmayacak benzerleri
de
vardır Meselâ YANK» Daiıa
6. sayısında bir sayfasına
başlığı şu idi: «Yahudinin Çi
lesi» Bu başlığın altında da
bütün memleketlerdeki Yahu
dilerin durumunu anlatıyordu
Bu tip basını böyle vavınlara sevkeden şey nedir’ Me
selâ bunlar Türkistan’dan bah
setmezler İsrail’deki mülteci
lerin karşılaştığı fecî durum
dan. Müslüman Araplara yapı
lan iğrenç vıldırma «etodlann
dan bahsetmezler de niçin üç
beş Yahudinin durumuna say
falar ayırırlar’ Bir Bîafra. Pâ
kistan mültecileri hadiseleri

şişirilir? Çünkü basma hakim
olan güçler öyle isterler... Çün
kü Türkiye Basmmın dümen
suyuna girdiği Yahudi güdüm
lü dünya basını bu şekilde yaz
inakladır Bunun içlidir ki iti
fuf'e bir yahudinin çilesinden
nakşedilir
Basının millileşmesi, milletimi
zin dertlerini. Yahudiye yaran

maya tercih ettiği zaman oaş!a
yacaktır. Batı Trakya, Kıbnv
Türkistan, Kırım, Kafkasya ve
Azerbeycanlı mazlum millel
evlâtlarının feryadı, basında
Yahudinin sesinden daha faz
la duyulduğu zaman millileş
meye doğru bir gidiş var de
mektir. Dünya’dan ve Yankı*
dan beklenen bu vasıfları var
sa isbat etmeleridir.

Milliyetin Yarışması
Bir müddetten beri Abdi*
nin gazetesi Milliyet, bir kaç
yıldır tertiplemeyi adet edin
diği «Güzellik Kraliçesi Yanş
ması»nin reklâmlarını yapıyor.
Bu meselede Abdi’nin gazete
sine yoldaşlık edecek birader
leri var (Hürriyet gibi) ama,
Abdi’ninki bir başka çeşni ka
zandı.
Yarışmaya katılacak tıynette
kız mı bulamadı ne yaptı ilgi
çekici ilânlar yapmaya başla
dı1.
Tip Reklâm şekli: Bu
şekil daha çok çocuklan kan
dırmak için bir şeyler vaadetmeye benziyor. «Sana şeker
veririm, sana para veririm, gel
etme» der gibi. Abdi’nin gaze
tesi de vaadediyor «Kraliçe
ye bir villa verilecek» daha
daha «Amerika’ya da göndere
ceğiz» peki daha «gelinlik te
yaptıracağız, otomobil de ve
receğiz», «vereceğimiz şeyle
rin bu kadar olduğunu zannet
meyin, buzdolabını, çamaşır
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makınasmı, radyo, taksi vs. gi
bi ufak şeyleri saymadık. Ye*
ter ki, siz katılın, neler yap
mayız neler?» Abdi’nin gazete
si böyle propaganda ediyor.
2.
Tip Reklâm şekli: Bu
İkincisi biraz değişik. Kadının
psikolojik bir zaafına hitap ediyor: «Eğer güzelliğinize ina
nıyorsanız katılın İnanmıyor
sanız o başka» eski güzellik
kraliçelerini
konuşturuyor;
«Bakın biz güzel olduğumuz için katıldık ve kazandık.» Ba
balara ve annelere sesleniyor:
«Kızınızın güzelliğine inanıyor
musunuz. O halde yansmaya
girdirin.»
Bu tip ifadeler günlerden
beri gazetenin bir kösesini iş*
gâl ediyor Soracaksınız: Gü
zellik vammalan ne ise yanyor ki. Hürriyet. Milliyet ga
zete*1^ri. böyle bir şeyi adet e*
dimiler?
Biz epevce düşündük ama
aklımıza ivive vorumlayacak
bırsey gelmedi. Biraz da siz
düşünün bakalım.
ııtııııım m m ııl

«...Proleter Devrimci
Aydınlık» ın Törpülenmişi
«Alın Ortam’ı ele, çıksın durum meydana... ORTAM bu
gün son 10, 11 yıl içinde çıkmış olan «Sol» ya da «Devrimci»
diyebileceğimiz siyasal dergilerin en ılımlısı, fikirlerin siv
riliği açısından da en törpülenmişidir. Eski dergilerle Ortam*
yan yana konulursa bu gerçek daha somut görülebilir. Böy
le olduğu halde, şu dergi bile Cumhuriyet’in muteber köşe
sine kurulmuş nevzuhur yazarına dek komünistlikle itham
edilmekte, hakkında suçlardan suç beğenilip ilgililere gammazlanmaktadır.»
Kemal Bisalman
Ortam, K. Sayı 14,30 Ağustos -S Eylül 1971 |
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