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BİB SAVAŞ Kİ.„
Gün olmuş ot yemiş, aç yaşamışız
Gün olmuş ekmeğe hasret kalmışız. * |
Fakat beran millet gibi bizler de
Milletin ızdırabını yaşamışız.
Rüyalarımız da büe döğüştük;
İşkenceye, ölüme aldırmadan.
Bıkmadan cepheden cepheye koştuk 
Izdırap çığlıkları arasından.
Yağmur demeden kış. kar demeden |
Atıldık dört koldan kurtuluş için.
Dolaştık adım adım memleketi 
Arkamızda ana, yar var demeden.
Kanmadık vaade, şöhrete şana.
Korkmadık öümden, canfeda olduk.
Türkistanın.........  matemini biz tuttuk
Yanarak halkının ızdırabına.
Tenimizde toprak, vatan kokusu vardı. |
Avuçlarımızda senelerin nasın.
Onlannda Moskof’u, Amerikası
Bizimse hor bakılan milletimiz vardı, I

Bütün zorluklara rağmen yürüdük 
Haykırarak heyecanla hedefe.
Bir savaşki benziyor Mohaç’ı Malazgirt’e
Ne olursun Yarabbi yine muzaffer eyle.

Aydınlanınız Anlasınlar
«GÜNAYDIN»

Mecmuanızı uzuiî lamandan 
beri dikkatle takib ediyorum 
Bilhassa «Dış basından seçme» 
ler» bölümünde Yahudiler hak 
kında verdiğiniz bilgiler yürek 
parçalayıcıdır. Nedir bu Yahu* 
dilerden Türkiyenin çektikleri. 
Burada sadece protokolların 
gençlerin beynini yıkamak için 
izlediği yolu ve kullandığı a- 
letleri özet ve imkân dahilinde 
genç arkadaşlarıma duyurma* 
istiyorum.

Madde 1 — İnsanları ban 
İdlerine dokunarak bazan irt* 
caa bazen çıîgmca ve delice ye 
tıiliklere, modaya ve açık saçık 
lığa sevk edecek, ahlâkı yıka
cak ve bu temel üzerinde kea 
di rakipsiz hükümranlığımız] 
kuracağız. Teşkilâtımız o kadar 
kuvvetli olacak kL, paramızla 
beslenen ve sayemizde zenginli
ğin tadını tadan gazeteler em
rimizden çıkamayacak ve onlar 
vesı ta siyle yaratacağımız rar- 
garalar halkın ve Yahudi olms 
yanlann sesini boğarak, bütün 
milletler saltanatımıza boyun 
eğmekten başka çare olmadığı 
B! anlayacaklardır.

Madde 5 — Gençliğin ruhu 
m  ve maneviyatını, etrafında 
tl&rvon dolaplarda! haberdar ol
mamak için asın spor eğte£ 
celerî ve bir sürü nazaıiyet i  
çe rin d e  kaybetmeliyiz.

TMldcat edilirse uygulamadâ 
kullanılan en büvfık alet mat 
buatdır Sırası gelmisiken sÖy* 
îeveyfm Yaşım 16 dır. Genç
lerin durumunu tecrübe sahibi 
biîviîkîerimden çok daha îyi 
bilivorum. Ve biliyorum ki 
gençleri, âtıl, zübbe, serseri, 
seks delisi haline getirenler 
gayri milli gazetelerdir. Gizli 
kabaklı konuşmaya lüzum yok. 
Günaydın gazetesi başrollerde 
oynamaktadır. Bilhassa gazete* 
de devamlı basılan mflsfehcen 
resimler gençlerin milîî ahlâk
tan uzaklaşmalarında &n 5nem

SAYFA: 2

iı rollerden birisim oynamak
tadır. Mason sunan biraderle
rin çıkardığı Günaydın gazele» 
si vasıtasıyla modaya atılarak 
Yahudilerin tuzağına dükmüş 
nice genç kızlar tanırım.

Şimdi, Bu gazetenin Yahudi* 
leran eli aitmda olduğunu söy
lemek kalıyor. Ama unutma
sınlar ki gençlik uyanıyor. Ve 
«Yeniden Millî Mücâdele» gibi 
bir öncüsü var. Türkiye’de ol
duğu gibi bütün dünya millet
leri Yahudilere karşı yoğun bir 
mücadeleye girişmişlerdir.

Bilhassa meşhur İngiliz gaze 
talerinden «Taymiş» 19 Mayıs 
1921 tarihli şu aşağıdaki yazıyı 
neşretmekle bütün dünya mil* 
letlerinin gözü önünde bir ha 
kikat sermiştir.

«Protokollar neyi ifade edi
yor? Bunlar hakikat mıdır? Bu 
şeytan! plânlan bir cani çete
si mi kaleme almıştır? Bu çete 
plânlarının tatbik mevkiine 
konmasını bugün gurur ve if
tiharla seyrediyor mu? Yoksa 
bu program sahte midir? Fa
kat o halde bugün gerçek ol
muş hâdiseleri vukuundan ev
vel haber veren kehaneti na
sıl izah edebiüiriz? Bugünkü 
daha korkuncu kuvvetle kar
şılamak için mi uzun ve muzda 
rib seneler alman emperyaliz
mini ezmek için mi mücadele 
ettik?

Eğer protokollar hakikaten 
Beni tsrail hükemasınm esiri 
ise Yahudilere karşı söylenebi
lecek her söz, girişilecek mü* 
cadele, yapılacak her hareket 
meşrudur, elzemdir ve müsta
celdir.

İşte gerçek meydandadır. Bu 
işte sadece faal olan günaydın 
gazetesi değildir. Aydınlar bir 
ellerine günaydın gazetesini, 
diğer ellerine Yahudi protokol- 
lannı alın karşılaştırsınlar. R  
te r  yetkiliüer hâla daha gör-

YENİDEN Milli MİJCADELE’DEN
Aziz Okuyucu,

İktisadî, siyasî, ahlâkî ve kültürel veçheli buhranımız, nr.lletimi- 
zin, tarif boyunca devam ettirriği ieaakâr mucaaele ve bugün onun vasıl 
olduğu neticelerle, kesin olarak teşkis edilmeye başlanmış ve kurtuluş çır
pınışlarının ilk emareleri belirmiştir.

Milletimiz, düşmanlarını tanımaya başlamıştır. Hangi maske arka
sına saklanırlarsa saklansınlar, ne kadar cazip nutuklarla konuşurlarsa ko- 
nuşsun'ar, artık Beynelmıie- millet düşmanlan ve içimizdeki kuyrukları 
gizlenemez hale gelmişlerdir. Asırlardır vatanın ve milletin mezarını ka
zan şer Kuvvetler, nülletçe bilinmiş olmanın rahatsızlığı içine düşmüşler 
dir. Servetimizi soymayı, ahlâkımızı yıkmayı, kültürümüzü yozlaştırmayı 
ve devletimizi gayn millilik uçurumuna yuvarlamayı tasarlayan Beynelmi
lel Yahudilik, Beynelmile Hristiyanlık, Masonluk ve Komünizm milleti
miz taralından ebediyyen mahkûm edilmiş olmamn hüsranı içindedirler.

Düşmanın kesin olarak tesbit eden milletimiz, düşmanın ihanet plan
larını da öğrenmektedir. Bir milletin yaşama azmi uğıadığı ihanetlerin 

\ büyüklüğüyle çelikleşir. Bizim milletimiz, bütün şer kuvvetlerin katmerli 
ihanetlerine muhatap olmuştur. Bu ihanetler, onu daha uyanık olmağa 
sevketmıştir. Bugün artık ihanet planlanın öğrenmiş ve tarihle beraber 
yaşanacağını bütün kem niyetlüere göstermiştir.

Şüpnesiz, milletimizin ne düşmanlannı ne de onların ihanetlerini ta 
aımaya Daşlaması, bugün huzur dolu bir hayatın garantisi olmamıştır. Ola
maz da Tarihî özetleyen ideolojiler kavgası ve birer ideolojinin temsilci
si olan milletlerin mücadelesi, kıyamete kadar sürecekse -ki sürecektir* 
milletinizin, varlığına ve ideolojisine düşman kuvvetlerin ihanetlerine ma 
rai kalması mümkündür. Kurtuluşumuz için, milletler ve ideolojiler arası 
mücadeıede bizim muzaffer olmamız zarurîdir Üzücü olan husus şudur ki 
230 yıldan beri devam eden hayat kavgamız, siyasî, İktisadî sahalardaki 
mağlûbiyetlerle neticelenmiştir. Ama bu demek değildir ki bundan sonra 
da hezimet mukadderdir. Asla.

Milletimiz düne nazaran, kendi hayatım ügüendiren meselelerde 
daha çok görüş, düşünüş ve karar sahibi olma yolundadır. Dün yürüttü
ğü ve fakat hedef ve metodlanndan habersiz olduğu mücadeleye karşı 
bugün: hedefini, metodunu tam tesbit etmiş evlâtlara sahiptir. Günden 
güne örgüleşen, kopmaz bağlarla birbirine bağlanan ve mes'ul bir ha
yatın özlemiyle yanıp tutuşan milletin evlâttan, milletimizi nerdeyst 
ümitsizlik girdabına yuvarlayacak hezimetleü parçalamanın gayreti içe 
risindedirler.

1968 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar devam eden devre, bü
tün komünist alemin imkânlarını millet aleyhine kullanan Kızıl çetele
rin tecavüzlerine karşı, milletin sessiz gayretinin örnekleriyle doludur 
Kızıl çetelerin molotoflan, stenlerinden çıkan kurşunlan, milletin sa
bır deryasına gömülmüştür. Fakat netice itibariyle bu sabır deryası da 
12 Mart Muhtırası ile taşmak zorunda kalmıştır. 12 Mart Muhtırası, bi
riken millî potansiyelin ifadesidir. 12 Mart Muhtırasından tedirgin 
olan çevreler bukalemun tıynetli bir haysiyetsizlikle, millî muhtıranın 
adice tahrifine girişmişler, millet aleyhine yollar aramışlardır. Daha ilk 
günden itibaren başlayan bu çaba hâlâ devam etmektedir.

Fakat, milletin mücadelesi bütün şer kuvvetleri çözmektedir. Düş
manın propoganda imkânlanyla kıyaslanamayacak derecede cüz’ü pro
paganda vasıtalarına rağmen millî mücadele, düşman cephelerde gedik
ler açmıştır. Bu, millî mücadeleye gönül bağlamış ve onun ağır yükünü 
omuzlamış olan işçisi, köylüsü, memuru, talebesi, yaşlısı penciyle bü
tün milletin sabır ve imanının meyvesidir.

Son bir aydan beri gelen mektuplannız, milletin mücadelesinin her 
yerde ne kadar sür’atle ve kararlı yayıldığının en açık bekgesidiı. De
ğişik bölgelerdeki kardeşlerimizin yürüttüfü propaganda faaliyeti, sa 
hipsizlik ve yalnızlık içinde kalan pek çok millet evlâdının millî müca
deleye daha aktif olarak katılmasını sağlamıştır. Yeniden Mülî Mücade 
le’nin okuyucusu, durgun, sadece bügi edinmek için okuyan gazete oku
yucusundan farklı olduğunu isbat etmektedir. Gönüllerde tutuşan ızdı- 
rap meşalesi ve patlayan heyecan kasırgası, milletimizin evlâtlanna üe- 
tümektedir. Bizzat okuyucularımız tarafından yürütülen mecmuamızı 
tanıtma ve abone faaliyeti, bir aylık zaman içinde çok verimli neticeler 
elde etmiştir. Okuyucumuz, mecmuanın bayraktaılığmı yaptığı millî ide
alleri elden ele, gönülden gönüle taşımaktadır. Bu gayret ve fedakârlık 
tır ki, millet düşmanlannı tedirgin etmektediı. Yani düşman, sîzlerin 
imanınızdan kuşkulanmaktadır. O halde aynı yolda yürümek gerekmek 
tedir, jj

Aziz okuyucu;
Milletimizin buhrandan kurtuluşu ve mesut günlerin doğması için |  

hiç bir engel yoktur. Kalblerimizdeki iman, işaretlediğimiz her hedefi, 
bize yaklaştırmağa ve hakikat haline getirmeğe kâfidir. Bize düşen va
zife. çok çalışmak, millî mücadele ateşini gönüllerde alevlendirmektir. 
Milletimiz, fedakâr evlâtlarının gayretleriyle ızdırap ve buhran dalgala 
nnı kıracaktır.

îman et. mücadele et, zafer şenindir.

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE

memezikten geliyorlarsa onla- olsun.
n  korkaklıkla itham ediyoruz, Aslan Düğdü
Allah mücadeemizde yardımcı Trabzon Lisesi
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Milletin iman, ahlâk, kül-1 
tür, tarih ve menfaatine! 

baelı haftalık siyasî
MİLLÎ DAVA MECMUASI!
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•
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Reformun Millî ve Gerçekçi 
Olmak Zarureti

Memleketimizde sık sık polemikler olur. Bu 
bu fikir hürriyetinin tabii bir icabı saymak ge
rekir. Ancak 25 Eylülde başlayan ve 1 Ekime 
kadar devam eden karşılıklı konuşmaları, millet 
büyük bir dikkat ve zaman zaman üzüntü ile ta« 
kip etmiştir.

Hatırlanacağı gibi, Demirel’in yaptığı garip 
konuşmadan sonra sıra ile Batur, Eyiceoğlu ve 
Gürler beyanatlar verdiler. CHP merkez yöne
tim kurulu bildirisi ve İnönü'nün konuşması bir 
birini takip etti. Bu konuşmalar; sanki, Türkiye* 
yi hür, güçlü ve ileri hale getirmek için yapı* 
lacak reform istekleri ile, demokrasi ve onun da- 
yanağı miH! irade birbitine zıt, hattâ uzlaştırıl» 
ması imkânsız isteklermiş gibi, yanlış manalara 
çekilmek istidadını taşıyordu

Demirerin mahut konuşması, kendi iktidar 
döneminin İktisadî kalkınma ve hürriyet çağı 
olduğunu belirtirken, milli iradeye saygısını, 
bağlılığını ilân ediyor. İşte bu konuşmadan kısa 
bir süre sonra, Hava Kuvvetleri Komutanı Org©, 
netal Batur’un demeci bütün Türkiye'ye yayılfc 
yor. Batur’un demeci, şu ana fikirler etrafında 
toplanıyor; Reformların yapılması zarureti... Şek
li demokrasinin neticeleri ile Türkiye gerçekle» 
rinin telifi mecburiyeti... Ordu komuta kademe
sinde hiç bir ihtilâfın mevcut olmadığı...

Eyiceoğlu Paşa’nın da beyanatı, aynı husus
ları teyid ediyordu. Ve nihayet Org. Faruk Gür
ler, durumun bütün polemikci hüviyetini tasfi
ye ederek, Türk Silâhlı Kuvvetleri adına görüş
lerini açıklıyordu. Bu görüşü, yani Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin görüşünü tiç ana noktada toplu- 
yordu. 1. Devletin bütünlüğü korunacak, 2. A- 
narşiye son verilecek, huzur tesis edilecek, 3. Re
formlar mutlaka yapılacak

Faruk Gürlerin beyanatının gazetelerin man 
şetlerini doldurduğu gün, tnönü de konuştu. Ol
dukça usta bir taktikle yazılmış CHP merkez bil 
dirisi ve İnönü’nün sözleri aynı telkin gayesi 
içinde görünüyordu. Şöyle ki, CHP reformların 
güya yapılmasını istiyor. Ve fakat, «Tüıkiye’de 
mücadelenin demokrasi taraftarları ile demokra
si düşmanlan arasında cereyan ettiği», «CHP’nin 
halk oyuna dayanmayan siyasî formüller karşı
sında olduğu,» ve «gerekince demokrasi düşman 
larına karşı savaşta, CHP’nin göze ahlamayacağı 
hiç bir şeyin bulunmadığı» ifade ediliyor.

Yukarıdaki bildirilerde sıralanan iddialara 
dikkat etmek, bazı gerçekleri ortaya koyabilecek 
mahiyettedir. Acaba İnönü’ye göre, Türkiye’de 
demokrasi düşmanları kimlerdir? Bu şimdiki he» 
saba göre, CHP ve AP olamayacağına göre, han
gi kuvvettir? Gene aynı derecede dikkate şa
yan bir soru... CHP, halk oyuna (yahut milli ira
deye) dayanmayan siyasî formüllerle neyi kas
tediyor? Bunlar açıklanması gerekli meseleler
dir.

Ancak hemen belirtmeli ki, ne İnönü’nün, 
ne de Demirel’in demokrasi ve millî iradeye bağ 
lılıkları bir prensip bağlılığı ve idealizm eseri 
değildir. Onlar pratik politikacılar olup, demok
rasi, hürriyet v.s. gibi idealerin, sadece kitleleri 
sevk ve idarede bir yem, hasımlan küçük düşür
mede ise, biı koz olduğu kanaatindedirler. Yok
sa, tam 12 sene boyunca kara bir istibdat kur
muş bir İnönü, nasıl demokrasiden bahsedebilir 
di? Aynı şekilde seçim meydanlarında başka, Hü 
kümet basında bambaşka olabilen, bir parti li
deri, millî irade havariliğine özenmem ̂ lıvdi Zi
ra yakın tarih hâlâ hafızalardadır. MWÎ iradeyi 
çiğneyenlerin, millî iradeye sığınmaları hiç de 
hoş olmasa gerek.

Bu hususta İnönü ve Demirel'e aynı şeyi 
tekrarlamak gerekiyor. MiLet, demokrasiyi elle» 
riyle yıkanların, demokrasi havarisi kesilmesin
den hoşlanmıyor.

Şüphesiı ki, Demirerin sadece dağılan par
ti çoğunluğunu toplamak endişesinin mahsulü 
olan konuşması olmasaydı, kuvvet komutanları
nın beyanlarının şekli belki de büyük ölçüde 
değişmiş olacaktı. Fakat esprisi her halde aynı 
kalacaktı.

Burada hemen belirtmeliyiz ki; Demirel ve 
İnönü’nün temsil ettikleri politik anlayışa baka
rak nasıl demokrasiye ve milli iradeye prensip 
olarak düşman olmak yanlışsa, 12 Mart Muhtı
rasının manasını, doğduğu şartlan ve stilini de 
hınçla ve taassupla kötülemek ve tahrif etmek
o kadar yanlıştır.

Müdafacıları kimler ve neler olursa olsun, 
şu veya bu periyod İçinde tatbikatı ne olursa ol
sun, demokrasiye inanmak ve saygılı davranmak 
bir zarurettir. Zira demokrasiye saygı, insana 
ve millete saygı demektir. Aynı şekilde, hangi 
şartlarda doğmuş olursa oîsun ve bunu belirt
menin üslup ve usulü ne olursa olsun, Türkiye* 
nin köklü, gerçekçi, ileri, millî ve demokratik 
reformlarla, varlığını korumak ve geliştirmek im 
kânlanna kavuşması isteği de, kelimenin tam 
anlamında mfnî ve reeldir

Türk milletinin gerçek iradesi, şekillenme
miş bir öz, işe dönüşmemiş bir enerji ve uyan
dırılacak bir özlem halinde bütün bir ülkeye da
ğılmış ve yayılmıştır. Fikirler, onu formüle eden 
lerin kafasından aydınlara geçer ve ancak hal
kın büyük çoğunluğunun hedefi haline gelince 
kuvvet olur Bu hiç bir gücün engelleyemeyeceği 
kudrettir. Bütün büyük inkılâplar, halkın vicda
nının, halkın fikrinin tercümanı oldukları ölçü
de başarı kazanmışlardır. Binaenaleyh, bir ısla
hatın halkın malı haline gelmesi; ancak onun İh 
tiyacına cevap vermesi, onun istek, inanç ve ira
desine uyması nisbetinde mümkündür.

Millî irade, kendiliğinden şekillenemez ve 
beliremez. Mütefekkire ve politikacıya düşen iş, 
millî iradenin gerçekçi, İleri ve millî bir form 
haline gelmesini temin etmektir. Bunu mütefek
kirin nazarivesi, politikacının ise, programı te
min eder Bu program, gerçekçi olduğu nisbet- 
te, millî iradenin gerçek meseleler etrafında şe
killenmesi mümkün

Bu bakımdan, Türkiye'nin temel meseleleri 
etrafında farklı görüşlerin ve programlann or
taya konabilmesi ve serbestçe münakaşa edilebil 
meşinin kesin teminat altına alınması gerektiği 
gibi, millî iradenin baskısız, zorlamasız ve tam 
bir hürriyet içinde belirmesini teminat altına 
almak zarurîdir. Bu iki faaliyet birbirini takip 
edecek ve etmesi zarurî, gelişme yoludur Prog
ramlar ve reformlar hakkında farklı görüşler 
ortaya konma imkânını daraltırsak, gerçekten 
uzaklaşırız. Dogmatik tasavvurlarımızı pür haki
kat zannederiz. Millî iradenin belirmesine imkân 
vermezsek, halktan uzaklaşırız.

Hülâsa milletin istekleri reformlann millî 
hedef ve karakterini tayin edecek; İlmî çalışma
lar ise, Türkiye’nin gerçeklerini göz Önünde tu
tarak reformları gerçek hududu içinde tutacak
tır. 12 Mart’ın açtığı imkân içinde, reformlan 
millî ve gerçek çizgisinde birleştirelim Türkiye- 
mizi, ileri, hür, medenî ve güçlü Türkiv? yap- 
mak için, gerçek ve millî demokrasi reformları
nı destekleyelim. Millî irade saygısı ve gerçekçi 
reform zaruretini birleştirelim. Hatalı davranış
ları, ortadan kaldıralım.

Yeniden Milli Mücadele
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MÜCADELE ÇİZGİSİNDEN

İç Politikada Yeni Gelişmeler

Demokrasi mi Reform mu?
TÜRK MİLLETİ HADİSELERİ 
DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Geçen hafta iç politikada, Türk 
halk efkârının dikkatini üzerinde 
toplayan gelişmeler oldu. Dikkatleri 
toplayan husus Türk milletinin haya 
tı için aynı derecede elzem gerçek
ler hakkında farklı, hattâ ters dü- 
şeı^jförüşlerin bulunup bulunmadı
ğı ve neticelerinin ne olabileceği idi 
Tartışmaların mevzuu rejim ve de
mokrasi zaruretleri üzerinde toplanı 
yordu. Ancak Türk milletinin hassa
siyet ve dikkatini yoğunlaştıran hu
sus sadece bu değildi. Bu farklı gö
rüşlerin, politikacılar veya politika 
cılarla teknik kadrolar arasında tea
ti edilmesinden daha mühim ve fev 
kalâde bir hal ortaya çıkıyordu. Or 
du adına hareket eden komuta ka
demesi, bk* kısım politikacılardan 
farklı düşündüklerini ortaya koyu
yor. Ve temel isteklerini açıklamak 
lüzumunu hissediyorlardı.

Türkiye’de değişik menfaat grup 
larınm farklı bir şekilde aksettirdik 
ieri ve çoğu kere yanıltıcı bir biçim 
de açıklamağa çalıştığı hususların, 
objektif bk şekilde nailine çalışa
lım.
TARTIŞMALAR NASIL BAŞLADI

Tartışmaların objektif bir naklini 
yapmağa teşebbüsten önce, Türkiye* 
nin içinde bulunduğu şartları belirt 
mekte fayda vardır.

12 Mart Muhtırası beynelmilel 
kuvvetlerin para ve silah desteğinde 
gelişen kızıl bir diktaya dur demiş
tir. Devleti, vatanı ve canımızla ko
ruduğumuz istiklâl ve hürriyetleri
mizi kanlı çizmesiyle yok etmek is
teyen hainlerin tedhişini önlemiştir. 
Ülkemizi, şehidler mirası vatanımızı 
üçbeş soysuzun harp sahası olmak
tan, sokaklarında hergün molotof, 
dinamit, sten sesleri duyulan, iç 
harp fırtınasının her tarafı kasıp ka 
vurduğu bir ülke olmaktan kurtar
mıştır. 12 Mart muhtırası, siyasî me 
kanizmanın tamamen laçkalaştığı, 
iktidar-muhalefet kavgasının devlet 
ve millet aleyhine alabildiğine geliş
tiği, iktidarın ve muhalefetin sandal 
ye hülyasiyle kızıl tedhişçiliği başı
boş bıraktığı bir zamanda verilmiş

tir. Öyle bir siyasî ortam ki, devle
tin en mutena müesseselerinde bile 
kızıl köpeklerin savunucularının, ko 
ruyucularının barınması mümkün ha 
le gelmiş. Basiretsizlik, menfaat sar 
hoşluğu, küçük hesap mantığı, kızıl 
ihtilâlcilere imkân ve fırsat vermiş. 
12 Mart -Muhtırası iktidarı elinde bu 
lunduran Demirellerin «yollar yürü 
mekle aşınmaz», «demokrasilerde bi
raz da anarşi» bulunur diye mesuli
yetsizliğin en iğrenç örneğini verdi
ği, İnönü’lerin «işgal de boykot da 
aynı şeydir» diyerek kızıl kuyrukla
rına anarşi fetvasını yetiştirdiği ve 
beynini bürüyen siyasî ihtirasların 
devleti düşünmeye mani olduğu bir 
zamanda, milletin en çok devlet oto 
ritesini özlediği bir devrin akabin
de verilmiştir. 12 Mart Muhtırası, 
vatanı kurtarmak üzere, en son gü
cün müdahale zaruretinin ifadesidir. 
Bu muhtıra verilmeseydi ve mille
tin ordusu, millî varlığı koruma va
zifesini aktif bir jestle ifa etmesey
di Türkiye’nin ne hale düşeceği dü 
şünülürse, içinde bulunduğumuz du 
rumun nezaketi daha iyi anlaşılacak 
tır. Türkiye ya kızıl diktanın kanlı 
pençeleri altına itilecek, ya da mil
let, bizzat hürriyet bayrağını açacak 
tı. Birincisi yokoluşun ifadesidir. İ- 
kincisi de çok kanlı olacak bir iç har 
bin. Bu iç harpte neticenin mutla
ka milletin lehine olacağına 
inanmakla beraber, teşkilâtlı ve si
lâhlı düşman karşısında dökülecek 
kan da tüyler ürpertici olacaktı. 12 
Mart Muhtırası bu korkunç netice
yi önleyen millî bir muhtıradır. Mil 
letin beklediği sestir. Bugünkü du
rumu değerlendirirken Türkiye’nin 
dününü ve yarınını iyi düşünmek i- 
cap etmektedir.
DEMOKRASİ TATBİKATI VE 
HATALARIN SEBEBİ 

Demokrasinin şematik (veya mü
cerret) anlayışına saplanıp kalarak, 
bu müdahaleyi haksız bulmak, eğer 
kötü niyetin eseri değilse, son dere 
ce hatalı bir zihniyetin eseridir. De
mokrasiyi o memleketin, müşahhas 
şartlarından ayrı olarak düşüneme
yiz... Şüphesiz, 12 Mart Muhtırası 
ve ondan sonraki siyasî hayat, de

mokrasinin klâsik ve şematik anla
yışı ile bağdaştırılamaz. Ancak, için 
de yaşadığımız olağanüstü şartlara 
uyan ve bir siyasî vasatın bulunma
sı, hadiselerin mantığı gereğidir. Ve 
Türk ordusu başta olmak üzere, bü
tün halk efkârı mevcut siyasî orta
mın, gerçek, ileri ve millî bir demok 
rasiye dönüşmesinin gerektiğinde 
birleşmektedir. Bu temel zarureti ka 
bul etmeyen bir tek kafanın mevcut 
olmadığına inanıyoruz.

Şüphesiz, Türk milletinin kanaat, 
istek ve menfaatlerini temsil etme 
imkânının, gereği şekilde yerine ge 
tirilmediği, daha önceki demokrasi 
tatbikatına, özlediğimiz demokrasi 
pek çok noktada benzemeyecektir.
12 MARTIN MANASI

Her şeyden önce şunu iyice anla
mak gerekir. Ordu, icranın acz ve ik 
tidarsızlıkla çözemediği, İktisadî, sos 
yal ve ekonomik problemlerin çözül 
memesinden kuvvet alan yıkıcı, ihti 
lâlci ve gayri millî cereyanlarla sa
vaşmaya, devamlı surette zorlanırsa 
ve bu ortam hiç bir şekilde düzel
tilmek cihetine gidilmezse ne yapa
bilir?

Bilinmelidir ki, Türkiye’de Türk 
ordusu karşısında, sefil ve alçak bir 
kızıl ordu kurulsun, ve bu alçaklar 
doğrudan doğruya Türk ordusu iîe 
savaşsın, onun siyasî, sosyal ve eko 
nomik bütün istinat noktalarını yık 
mağa çalışsın, devleti değil sadece se 
çimleri düşünebilen Demire! în<5 
nü İkilisi, Devlet, vatan ve millet gi 
bi, ordu varlığını da yıkmaya yöne! 
miş komünizme istismar imkânı ve
ren temel meseleleri yüzüstü bırak
sın, sonra şimdiki durumu antide
mokratik bulsun. Ve polemiklere git 
sin.

Durumu açık misallerle aydınlat
mağa çalışalım. Bir hastahaneyi dü 
şünelim. Hastahane yöneticileri bir 
yangın tehlikesine karşı gerekli ön
leyici tedbirleri almamakta İsrar et
seler, fakat yangın bacayı sardığın 
da da hep itfaiyeyi çağırsalar, hattâ 
çağırmamakta inat etseler, yönetici 
lere hak vermek mümkün mü 
dür? Yangının bacayı sardığını gö
ren itfaiye teşkilâtı, bütün mesuliye-

ti üzerine alarak, müdahale etse ve 
yangını zorla söndürdükten sonra, 
yöneticileri suçlasa, yangını önleyici 
tedbirler alınmamıştır. Ve şu, şu 
tedbirler alınmalıdır dese itfaiye teş 
kilâtı suçlanabilir mi? Ve bu suçla
maya, vicdan ve insaf sahibi bir tek 
fert iştirak edebilir mi? Ve bir tek 
itfaiye neferi, yangın önleyici ted
birleri almayan yöneticileri haklı bu 
labilir mi? î

Şüphesiz ki, ordu, Anayasaya bağ 
lı bir kuruluştur. Ve anayasa ona 
vatanı ve devleti müdafaa vazifesini 
vermiştir. Ve bilinmelidir ki, hiç bir 
ordu vatan, millet ve devletin yıkı
lışının sebeplerini, ortadan kaldırıl 
masını istemek hakkından mahrum 
edilemez. Ve bu düşünülemez.

12 Mart Muhtırası neden verildi 
ve bu hususta hatalarımız nelerdir, 
diye düşünecek yerde, bu muhtıra
yı verirken ne derece ıztırap çekti
ğini bildiği Türk ordusuna karşı 
hınç duymak, son derece tehlikeli 
ve meşum davranışlardır. Türk or
dusu komuta heyeti, Türk ordusunun 
istek ve temayüllerini, Millî Güven
lik Kumluna aksettirmiş ve müessir 
tedbirler alınmasını vaktin mesul 
siyasî şefine bildirmemişler midir?

Ve gene devrin başvekilinin makul 
taleplerini tasvip etmemişler midir? 
Ve komuta kademesi, alavere, dala
vere ile de olsa mecliste bir ekseri 
yet temin edebilmiş partiye karşı 
en ufak bir tarizde bulunmuşlar mı 
dır? *

Bütün bunlara rağmen, yani başa
rısız bir iktidar ve muhteris bir ana 
muhalefetin müşahhas gerçekler üze 
rinde fikir serdetmek yerine, millî 
irade havarisi ve demokrasi kahra
manı kesilmeleri, Türkiye’de çok 
ciddî krizlere yol açacak davranışlar 
dır.
SAKINILACAK
DAVRANIŞLAR

Ancak hemen belirtelim ki, 
ne siyaset adamlarının iktidarsız 
lığını, parlamenter hayatın ve 
demokrasinin inkârı gibi bir gö 
rüşe vardırmayı, ne de Türk or 
duşunu politika vasıtası sayma- 
kuıunda hırpalayarak, Türk or-
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duşunun politika vasıtası sayma
yı çok sakınılacak davranışlar 
ve çok tehlikeli sonuçlar saymak 
gerekir. Biz, Türk ordusunun 
politikanın arenasında hırpalan 
masına yönelen, ve T ü r k  
ordusunun istek, temayül ve en 
dişelerinin bir kenara atılması
nı düşünen -eğer Türkiye’de böy 
leleri varsa ceryanlara şiddetle 
karşıyız. Biz, millî varlığımızın 
devamını millet-ordu birliğinin 
en sarsılmaz şekilde var olma
sında görüyoruz. Bu temel pren
sibi zedeleyecek davranışlar, 
kimden, nereden ne şekilde zu
hur ederse etsin, sonuna kadar 
savaşacağımız bilinmelidir.

Simdi, bütün Türkiye’nin dik 
katle takip ettiği hadiselerin hi
kâyesine geçelim.
DEMİREL KONUŞUYOR 

önce Demirel’ln başlattığı po 
lemiğe bir göz atalım. Demirel, 
şimdi en müfrit bir millî irade 
müdafii olmuştur. Millet adına 
söz söylemeğe ve içine yuvarlan 
dığı gülünç ve allerjik duruma 
milletin temiz varlığın] da çek 
meye çalışmaktadır. «Milletin 
vizesinden geçmeyen hiçbir ham 
leyi Türkiye’de hakim kılmak 
mümkün değildir. Kıldık zanne 
derseniz, kendi kendinizi oyalar 
siniz, milleti değil.» «...Evvelâ 
kendimiz, kendimizi ve milleti
mizi küçük görmeyelim. Kendi
mizi büyük, milleti küçük görme 
ye de kimsenin hakkı yoktur. 
Evvelâ herkes milletimizi büyük 
görmeye alışmalıdır.»

«... Şayet bir memleke
tin idaresi, milletinden kıskanı- 
lırsa, çağdaş medeniyet seviye
sine ulaşmış milletlerin yüzüne 
nasıl bakacaksınız? Onların ara- ® 
sına nasıl gireceksiniz?. Bu 
memleketin insanı idareye or
tak olmuyorsa nasıl vatandaş o- 
lacaktır. O zaman müstemleke 
ahalisinden ne kadar farklı ola
caktır?» Bütün bunlar Demirel’ 
in sözleridir. Ve dikkat edilirse 
millî iradenin tek mümessili o- 
larak kendisini lânse etmekte
dir. Sormak lâzım Demirel’e: A- 
caba üniversitelerde millet evlât 
lan kurşunlanır, derslere sokul 
maz, güpegündüz insanlar kaçın 
lir, bankalar soyulur, milliyetçi 
talebelere derse devam etme im 
kânı tanınmaz iken ve bütün 
bunlan üzülerek seyreden mil
let, tedbir beklerken, milletin 
temsilcisi, millî iradenin sembo 
lü olarak kendisini tanıtan De
mirel neredeydi? Demirel kendi 
liyakatsizliğini, basiretsizliğini 
ve vurdumduymazlığını millî ira 
de sloganı ile unutturamaz. Mil
lî irade gibi, ulvî bir müessese- 
yi kendi basiretsizliğini kapama
nın aleti yapamaz. Millî irade, 
milletin ruhunda billurlaşan dü
şünce, Türkiye’nin kızıl kuyruk 
lann arenası haline gelmesini 
mi istiyordu? Millî irade sosyal, 
ekonomik krizleri artırdıkça ar 
tiran saçma kararlannızı mı tas- 

Millet senin iktidannın ne 
resini tasvib etti de şimdi millî 
irade şampiyonu oldun bay De
mirel. Bugün Ordu-Millet birli
ğini ortadan kaldırmak ve ara
ya pek çok hainin bütün kalbiy 
le istediği bir kırgınlığı sokmak 
istiyorsun. Hayır. Ordu-millet 
biriiğini bozmak isteyen hiçbir 
menfaat şebekesine müsaade et 
meveceğiz. Millî irade Demirel

felsefesini mahkûm etmiştir. Mil 
lî iradenin özlemi, bellidir.
VE KOMUTANLARIN 
BEYANATLARI

Demirel’den sonra Deniz Kav 
vetleri Komutanı Oramiral Ce
lâl Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri 
Komutam Orgeneral Muhsin Ba 
tur ve son olarak da Kara Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Fa 
ruk Gürler birer beyanat ver
mişlerdir. Reformlann mutlaka 
yapılacağını, Komuta kademe
sinde fikir aynlığı olmadığım 
özellikle belirten Batur ve Eyi
ceoğlu herhalde Demirel’in ko
nuşması karşısında tutumlannı 
sarahate kavuşturmak istemiş
lerdir. Beyanatlarda bu husus 
dikkati çekmektedir. H.K. Ko
mutam Orgeneral Batur;

«12 Mart Muhtırası karşısın
da çeşitli azınlıkların yer aldı 
ğuu, ama muhtırayı çoğunluğun 
tasvib ettiğini» belirtmiş ve 
«Türkiye’nin 12 Mart durumu
na gelişinin çeşitli sebepleri var 
dır. Ama sebep millî irade slo
ganını kendisine paravana edi
nen sandıksa! demokratik neti
celerle, anayasal organlar ve e- 
lit düşünürlerin Türkiye sorun
ları ve çözüm yollan üzerinde 
birleşememeleridir. Bu birleşme 
asgarî müştereklerde sağlanama 
dığı müddetçe ileride de şeklî 
demokraside zikzaklar beklene
bilir.» demiştir. D. Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Celâl Eyice
oğlu da reformlann mutlaka ya 
pılacağmı ifade etmiş ve şöyle 
konuşmuştur: «Bugün Türk Si
lâhlı kuvvetlerinin en küçük ka 
demesinden en büyük kademesi 
ne kadar hiçbir fikir aynlığı i-

nacak
2— Anarşi duracak, asayiş 

sağlanacak.
3— Reformlar mutlaka yapı

lacak ve ordu reformlann ger
çekleştirilmesini takip edecek
tir.

4— Ordu komuta kademesi 
arasında ihtilâf yoktur demiştir.

K.K. Komutanı Türkiye’nin 
şu an önemli olan meselelerini 
sıralamıştır: Devletin bütünlü
ğü, kızıl tahrik ve sabotajın bit 
m esi, milletimizin ve memleke
timizin güçlü, ileri bir hayat se
viyesine ulaşması. Ve komutan- 
lann en büyük endişesi de re
formlann engellenmesi ihtima
lidir.
MİLLt REFORMLARA 
KİMLER KARSI OLABİLİR?

Reformlann engellenme endi 
şeşi komuta kademesinin ortak 
hissiyatıdır. Komuta kademesi, 
reformlann hangi çevreler tara
fından engellenmesine çalışıldı
ğı kanaatindedir. Bilmiyoruz. 
Ancak şurası kesin olarak bilin 
melidir ki millet, hür, ileri, güç 
lü bir Türkiye için, yapılacak 
reformlan büyük ekseriyeti ile 
destekleyecektir. Gayri millî 
güçlerin ortaklan ve menfaat 
çevreleri demokratik ve millî 
reformlan engelleyecek güçte 
değildir.
REFORMLAR NASIL 
YAPILMALI?

Ancak özlenen reformlann, i- 
lim gözüyle tetkik edilmesi, pren 
sip ve hedefte birleşmiş farklı 
görüşlerin makul bir surette tar 
tışmasına imkân verecek, her 
türlü peşin hükümden ve kaba 
dogmatizmden uzak bir anlayış

n u r n ı i k i i . — —

BİR SOS YO - EKONOMİK 
POLİTİKA NASIL 
BAĞDASTIRILMALIDIR

önce şunu belirtmeliyiz; bu i- 
ki zaruretin birleştirilmesini, 
Türkiye’de aklıselim sahibi kim 
se görmezlikten gelemez. Zira 
millî iradenin serbest tezahür 
imkânı bulmadığı bir vasat de
mokratik değildir. Şüphesiz mil 
lî irade bir tercih demektir. Mil 
lî irade, benzer veya farklı prog 
ramlardan birini, tercih ederek 
şekillenir. Tarih göstermiştir 
ki, halkın aktif desteğinden (mil 
lî iradenin desteğinden) mah
rum programlar başan kazana
maz. Aynı şekilde, gerçekçi bir 
programın bulunmadığı yerde, 
halk efkân şekillenemez.

Yakın tarih göstermiştir ki, 
siyasî parti programlan ve bun 
lan uygulamak iddiası ile orta
ya çıkan idealsiz politik çalışma, 
mülî iradenin temel meseleler 
etrafında şekillenmesine imkân 
vermemiştir.

Türk politik hayatı 1946 dan 
itibaren mecrası, serbest tercih 
İmkânlannı daraltan, zorlamala
ra göre şekillenmiştir. înönü’ 
nün temsil ettiği ve bütün mil
letin nefret ettiği ceberut siya
set ve CHP anti tezi, Türk siyasî 
hayatının temel meseleler etra
fında gerçekçi bir tarzda şekil
lenmesine mani olmuştur.

Hülâsa siyaset hayatımızda, 
temel meseleler etrafında şekil
lenen millî iradenin zuhuruna 
imkân verecek ve politik hayatı 
dilemmalardan kurtaracak, mil
lî, idealist ve gerçekçi bir poli
tik hareket zarurîdir.

Görünüşte mevcut ve bazıla-

— Kara Kuvvetleri Komutanı Orge
neral Faruk Gürler.

çinde olmadan birbirine bağlı, 
milletinin ve ülkesinin hizme
tinde olduğunu kimsenin en u- 
fak şüpheden ârî olarak bilmesi 
lâzımdır.»

Gönül isterdi ki komutanlar 
görüşlerini Demirel’e bir cevap 
şeklinde açıklamasalar ve De
mirel ile bir polemik havasına 
girmeseler idi. Ve yine Demir
el de tahrik edici konuşmalarla 
havayı bulandırmasa idi. Sunun 
veya bunun, sinirleri gerdiren 
ve sabırlan tüketen davranışla- 
nmn, milletin siyasî varlığım 
gölgelendimemesi gerekir. Sa
mimî temennimiz budur.

Maaamafih daha sonra TRT’ 
ye beyanat veren Kara Kuvvet
leri Komutanı toparlayıcı ve tav 
zih edici konuşmuştur. K.K. Ko
mutam Faruk Gürler konuşma
sında;

1— Devlet bütünlüğü koru

— Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora- 
miral Celâl Eyiceoğlu.

içinde ve mutlaka demokratik 
karakterde yapılması lüzumu da 
reformlann yapılması gereği ka 
dar mutlak bir zarurettir. Bu hu 
suslar hem reformlardan umu
lan müsbet neticelerin elde edü 
meşine yarayacak, hem de çir
kin polemiklerin kaynaklannı 
kurutmakta takip edilecek basi
ret yoludur.

12 Marttan itibaren Türkiye’ 
de şekillenen ortamı, durumun 
fevkalâdeliği yanında, Türk mü 
leti için, millî, ileri ve gerçek 
bir demokrasi kurma yolunda, 
büyük bir imkân olarak kabul
lenmek ve bu kuruluş devresi
ni gerçekçi, rasyonel ve İlmî ça
lışmalarla verimli hale getir
mek için, bütün milliyetçi aydın 
lann elele çalışmak gereğini u- 
nutmamalan lüzumludur. 
YAPILMASI GEREKLİ İLK İS 
MİLLİ İRADE İLE GERÇEKÇİ

— Hava Kuvvetleri Komutanı
neral Muhsin Batur

rınca hakikat gibi kabui edilen 
demokrasi ve reform tezadı, mi' 
lî ve gerçekçi bir politik kadro 
nun belirmesine imtcân verme 
yen CHP ve anti C HP kavgasın 
dan doğmaktadır. Yeni siyasi 
kadrolar, bu tezadı gerçek hac. 
mine irca edebildiği ve teme?, 
meseleleri çözen bir program gis 
tirdiği takdirde, millî irade, geı 
çekçi, ilert, demokratik ve mil
lî bir program potasında şekil
lenecek ve görünüşteki tezat 
kaybolacaktır.

Bizce, Türkiye’nin şimdiki 
pratik problemi, politika ve or
du münasebetlerinin Türk mil
letinin hayatî menfaatlerine en 
uygun bir çözüme kavuşturu m? 
sidir. Bu problemin uygun çözü 
mü, gerçekçi bir sosyo-ekom 
mik programın, verimli, ve ih 
tilatsız tatbikine imkân verece’ 
tir.
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SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ

Komünistler Kendi Kendilerini 
inkâr Etmeye Başladılar

Sıkıyönetim mahkemelerinde ko
münistlerin duruşmaları geçen haf
ta içinde de devam etmiştir. Bazı 
davalar son safhaya gelirken, yeni 
yeni davalar da açılmaktadır. Bu 
mahkemelerin bir kısmı neticelen
miş, suçlular cezalandırılmış, bir kıs 
mı ise sanıkların savunmalarına kal 
mıştır. Ankara 1 numaralı Sıkıyöne 
tim mahkemesinde yargılanmakta o- 
lan Deniz Gezmiş ve suç ortakları
nın davaları savunma bölümüne gel 
miştir. Avukatların yaptıkları savun 
ma hayli enteresandır. 
KOMÜNİSTLER KENDİLERİNİ 
VATAN KURTARICI 
(LAN EDİYOR

Bu zamana kadar yapılan mahke
melerde gösterdikleri mahkemeyi iş 
lemez hale getirme taktikleri netice 
vermemiştir. Türk ordusunun azim
li ve kararlı davranışları karşısında 
düşündüklerini gerçekleştiremeyen 
komünistler, başka yollara başvuru
yorlar. Şimdi tek hedefleri idam ol 
maktan kurtulmaktır. Bunun için de 
anayasanın bir numaralı koruyucula 
n olduklarını söylüyorlar. Ordunun 
şimdiye kadar yaptıklarını, kendile
rinin yapmak istedikleri şeyler ola 
rak^nitelendirip suçlarını hafiflet
mek istiyorlar.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının a 
vukatları tarafından hazırlanan 123 
sahifelik savunmanın 27 Eylül’de o- 
kunan kısmında: «Biz 27 Mayıs’ı do 
ğuran nedenlerden başlayıp 12 Marta 
kadar geleceğiz... Anayasanın dev
rimci niteliği, onu uygulamak zorun 
da kalan iktidarın karşı devrimci ni 
(eliğini gözönünde tutacağız. AP ik
tidarının karşı devrimci niteliğini 12 
Mart Muhtırasında görmekteyiz. Bu 
gençler emperyalizme ve onun yerli 
işbirlikçisi iktidara ve ağalara karşı 
çıkmışlardır.» denilerek kendilerini 
anayasa koruyucusu pozisyonuna sok 
mak istiyorlar. AP iktidarı anayasayı 
ortadan kaldırmış da komünistler a- 
nayasayı tekrar yürürlüğe getirmek 
için (!) mücadele etmişler (!) Za
ten ordu da aynı şeyi yapmıştır, di
yerek kendilerini ordunun milli jes
tinin gölgesine koymayı düşünüyor
lar.

Üç-dört senedir devam eden komü 
nist tahriklerini ye sabotajlarını da 
gençlik hadiseleri olarak niteleyen 
avukatlar bu hadiselerin aslında ken 
dileri tarafından değil, iktidar tara
fından yapıldığını söyleyerek, dün 
desteklendikleri masonlara bugün 
suçu yüklemek istiyorlar. Avukatlar 
adına savunmayı okuyan Halit Çe
lenk sözlerine devamla;

«Aslında şu sanık sandalyesinde 
AP iktidarının oturması gerekli idi. 
Babalarının daha önce oturdukları 
yer onlara yakışırdı ama. Ne yazık 
ki, bugün Sıkıyönetim mahkemelerin 
de vatan satıcılarının yerine yurtse
verler yargılanıyor.» demiştir.
ŞİMDİ DE ORDUYU ORTAK 
CEPHEYE ALMA TAKTİKLERİ

Bütün gayretlere rağmen yarata
madıkları ordumuzu ve Sıkıyönetim

mahkemelerini şimdi de kendi para
lelinde gösterme gayreti komünistle 
rin son ümidi olmuştur. Bu telaş i- 
çerisinde bulunan sanık avukatları 
da hazırladıkları savunmada aynı 
gayreti gösteriyorlar. Savunmada;

«Gençlerin mücadele yolu; yasal 
mücadele imkân lan varoldukça bu 
yol, yöneticiler tarafından açık tutul 
dukça şüphesiz ki yasal mücadele yo 
ludur. Ama bir toplumda hukuk dev 
leti ilkelerine saygı gösterilmiyorsa 
sağcı güçler örgütlendirilip silahlan 
dinliyorsa bu takdirde gençliğin ya
sa dışı eylemlerinden daha önce ya
satan çiğnemiş olan iktidar yöneti
cilerinin sorumlu olduklarına şüphe 
var mıdır? DP iktidanna 27 Mayıs’

ta Türk Ordusu dur demişti. DP’nin 
devamı olan AP iktidanna yine 12 
Mart Muhtırası dur demiştir.» şek
lindeki ifadelerle masum pozisyonu
na bürünmek istiyorlar. Ve ordu da 
bizim gibi düşünüyor, bizim yapmak 
istediğimiz fakat başaramadığımız 
hadiseleri bizzat kendisi yapmıştır. 
Bu bakımdan biz suçlu değiliz, bila
kis orduya yardımcı olmamız hase
biyle serbest bırakılmalıyız şeklinde 
telkinlerde bulunma gayreti içerisin 
deler.

Fakat komünistler şunu unutuyor 
lar ki; Türk ordusu kendileri gibi 
siyonizmin emrinde hareket etmi
yor. Ve Dason kodamanların emirle
riyle hareketlerini ayarlamıyor. 
Türk ordusu bizzat milletine güvene 
rek, mili! iradenin verdiği şuurla 
hareket etmektedir. Ve alacağı ka
rarlar millî olanaktır. Ordumuz yo
lunu şaşıran, komünistlere taviz üs 
tüne taviz veren AP iktidarına mil
lî iradenin verdiği şuurla dur de
miştir. Bu şuuru yolundan saptır
mak üç buçuk çapulcunun haddi ol
mayacaktır.
KOMÜNİSTLER MASONLARDAN 
HİMAYE GÖREMEYİNCE 
ONLARI SUÇLUYOR

Bütün dünyada ve Türkiye’de siyo

nizmin ve onun ön karakolu olan 
masonluğun komünizmi desteklediği 
ve koruduğu bir gerçektir. Türkiye’ 
de komünistlerin bu derece şirretlik 
lerini artırmalarının tek sebebi ise 
masonluktur. Türk siyasî hayatında 
saltanat kurmuş olan masonluk ko
münistlerin bugüne kadar yaptığı te 
cavüzlerinde daima onlara destek 
olmuşlardır. Her seferinde masum 
ve suçsuz gösterilmişlerdir. Ama bu
gün durum tamamen değişiktir. 
Türk siyasî hayatında ve komünist 
lerin yargılanmasında Türk ordusu
nun vereceği karar millet adına ve
rilmektedir. Millet karan ise mason 
luğun oyunlarına ve siyonizmin te
cavüzlerine galebe çalacaktır Komü

nistler bu durumu gayet iyi bildiği 
için şimdi masonlara sırt çevirir gi
bi görünerek ordumuzun vereceği 
kararlara tesir etme gayretindeler.

Komünist sanıkların avukatları sa 
vunmalarmda bu konuya da temas et 
mekten geçemiyorlar. Ve: «Demire! 
yabancı sermayeye imkânlar ve im
tiyazlar veriyor. Masonlar kendisini 
destekliyorlardı.» Bu telkinin gayesi 
şudur: Masonlar millî iradenin düş
manıdırlar. AP iktidarı masonluğun 
desteğiyle faaliyet yürütmüştür. Ve
12 Mart Muhtırasını hazırlayan orta
mı AP iktidarı meydana getirmiştir. 
Biz 12 Mart Muhtırasını vermekle 
masonlara dur dediniz Masonlar *>i 
zim de düşmanmızdır (!) Biz sizin 
le aynı görüşleri savunan insanla
rız (!) O bakımdan bize ceza verme- 
yin demektir. Tabiî bu denize dü
şen yılana sarılır misali, komünist
lerin kendilerine düşman oldukları
nı bile bile ordumuzdan aman dile- 
meleıidir. Komünistlerin bu hareket 
lerinde hiç unutmayacağımız bir söz 
vardır; «Moskof’un sulhü aldatıcı, su 
kûtu kudurgan, dostluğu hain, yar
dımı mihneti idir.»
MARKSİZM’DEN DE TAVİZ 
VERİLİYOR

Komünistler idamdan kurtulabil

mek için her yola başvuruyorlar. 
Hattâ Türkiye’ye getirmek istedik
leri Marksizmden dahi taviz verme 
pahasına da olsa. Marksizmi şimdi
ye kadar işçi ve köylü haklannı ko
ruyan bir sistem olarak anlatanlar, 
şimdi de onun sadece bir hayat gö
rüşü, bir düşünce şekli olduğunu 
söylüyorlar. 28 Eylülde yapılan du
ruşmada avukatlardan birisi, «Mark 
sizmin bir dünya görüşü olduğunu, 
devlet şekli olmadığını öne sürerek 
Türkiye’de bugün sosyalist bir dü
zenin kurulmasına şartlann elveriş
li olmadığını ifade etmiştir.» Diğer 
bir avukat ise: «Savcının esas hak- 
kındaki mütalaasının hukuktan uzak 
olduğunu ve suç unsurlanmn teşek
kül etmediğini öne sürmüş, sanıkla 
nn bazı suçlan işlediklerini, ancak 
bunların TCK. nun 146/1 maddesi 
kapsamına giremeyeceğini ifade et
miş, «iddia makamı 17 gencin ida
mını istemekle, halkımızı yabancıla 
ra peşkeş çekenlerin istediğini dile 
getirmektedir.»

Artık mahkeme esnasındaki komü 
nist taktikler netice vermeyince, i- 
kinci safha olan hapishanedeki tak 
tikleri uygulamak için son ümitleri
ni deniyorlar. Bu ümitlerini elde ede 
bilmek için kendilerinin sosyalist da 
hi olmadıklarını sadece anayasayı - 
korumak istediklerini İsrarla telkin 
de bulunuyorlar. «Müvekkillerim a 
nayasayı savunmuş ve bu uğurda 20 
den fazla kurban vermişlerdir» diyen 
avukatlar sosyalizme de karşı çıkı 
yor: «Sanıklann «Millî Demokratik 
Devrim» özlemi içinde bulundukla 
rını, bunun bir sosyalist devrim ol 
madiğini, komünizmle ve proleter 
diktatörlükle ilgisi bulunmadığını i 
feri sürmüştür.»

Sanık avukatlarının savunmalarını 
okumasından sonra, sanıkların sa 
yunmalarını yapmaları için ileriki 
günlere atılmıştır.
İSTANBUL’DA YAPILAN 
MAHKEMELER

27 Eylülde 3 numaralı Sıkıyöne 
tim mahkemesinde Mahir Cayan ve 
arkadaşlarının mahkemesine bakıl 
mıştır. 9 tane şahit dinlenmiş. Sa 
nıklar şahitlerden birinin yalan ®öy 
lediği iddiasıyla tevkif edilmesini i« 
temişler fakat reddedilmiştir.

İrfan Solmazer ve diğer 82 sanı 
ğın davalan da şahitlerin dlnîenme 
safhasında devam etmektedir, İrfan 
Solmazer’in anne ve babası şahit o- 
larak dinlenmiş, İrfan Solmazer’in 
suçsuz olduğunu belirtmişlerdir.

îrfan Solmazer’in babası Burhanet 
tin Solmazer (Emekli Deniz Harp 
Okulu Komutanı) Deniz Harp Okulu 
talebelerinin bu hadiselerin içinde 
bulunmalarını şu şekilde izah etmiş 
tir: «27 Mayıs Devriminde Deniz 
Harp Okulunun çok pasif kalması, 
gençlerde eziklik yaratmıştır. Ve 
bir bunalım içindeydiler.» demiştir.

Adana - Hatay illeri sıkıyönetim 
Komutanlığı Askerî Mahkemesi 29 
Eylül günü Kadirli Kültür Kulübü 
yöneticilerinin mahkemelerinin neti 
ceye bağlandığını bildirmiştir. Yöne 
ticiler 5-8 yıl arasında hapse mah
kûm edilmişlerdir. Ayrıca Kadirli 
Kültür Kulübü de süresiz olarak ka 
patılmıştır.
TARİHİ KARARLARA DOĞRU

Sıkıyönetim mahkemeleri karar 
günlerine yaklaştıkça komünistlerde 
endişe artıyor. Buna nisbet millet 
heyecanla ve sabırsızlıkla neticeleri 
bekliyor. Verilecek yeni ve tarihî 
kararlar da millî iradenin ışığı al
tında alınacağından eminiz.

— Deniz Gezmiş ve soygun çetesinin mahkemesi karara kalmıştır. 9 Ekim 
de karar açıklanacaktır. Sanıklar ve avukattan, yaptıklan savunmalar 
da, sosyalist ihtilâl yapmak istemediklerini açıklamışlardır. Buna muka
bil «Demokratik devrim» yapacaklannı söylemişlerdir. Demokratik dev
rim ise Mao’nun Çin’de komünist ihtilâle varmak için kullandığı mas
kedir.
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Rus Elcilikleri Casus Yuvalandır
Kremlin ile Londra arasındaki diplomatik 

temaslar gergin safhada. İngiltere hükümeti 105 
Sovyet diplomatını smırdışı etme kararı alırken, 
Sovyetler Birliği İngiltere’nin bu hareketine mi
silleme ile karşılık vereceği tehdidini savurmak 
tadır. Diplomaside ilk defa bu kadar çok diploma* 
tın sınırdışı edildiği söyleniyor.

Geçen hafta basına akseden olayın kahrama
nı, İngiltere’de vazifeli ve Rus Gizli istihbaratına 
bağlı îvan isimli bir generaldir. KGB nin iki nu
maralı adamı olduğu bildirilen Sovyet generali* 
evlidir. Eşi ve erkek çocuğu Rusya’da, bir kızı da 
İngiltere’de tahsilde bulunmaktadır. Ancak Rus- 
yadaki karısından ayrıldığı bildirilen Sovyet ge
nerali, bir İngiliz kızı ile temas kurmuş ve onun 
tavassutu ile İngilteredeki Sovyet casus diplomat
lar! hakkında, İngiliz Gizli Polisine malûmat ver
miştir. General Büyük Britanya’da görevli 500 
Sovyet diplomatından, 105 inin casus olduğunu 
ve yapacakları işleri ifşa etmiştir. Aynı General, 
casusların askerî ve ekonomik sırları ele geçirmek 
için harıl harıl çalıştıklarını belirtmiş ve Sovyet 
casuslarının iki kategori halinde vazife gördük
lerini söylemiştir. Buna göre casusların bir kısmı 
halen çatışmaların devam ettiği Kuzey İrlanda’
daki katolik ve protestan mezhep çatışmasını kö
rüklerken, diğer grup casusluk faaliyetlerini sı
naî sahaya teksif ettirmiştir.

Sınaî casusluk dalında çalışan diplomatlar 
grubu mühendis ve uzmanlardan müteşekkil o- 
lup, İngiltere ve Fransanın birlikte gerçekleştir
dikleri «Concorde» sesten hızlı yolcu uçağının 
plânlarını çalmakla vazifelendirilmişlerdir. U

çaklara ait gizli plânların çalınmadığı açıklanmış 
tır.

Daha ziyade ilk gruba bağlı olarak çalışan ca 
sus şebekesinin diğer bölümü, İskoçya’daki Do
nanma tersanelerinde işçileri greve kışkırtmışlar
dır. Genellikle Sendika liderleri ile devlet ytki- 
lilerinin arasını yanlış haber götürüp getirmekle 
bozmaya çalıştıkları ve bunda muvaffak oldukla
rı bildiriliyor.

Smırdışı edilen diplomatlar yüzünden Sov
yetler Birliği Dışişleri Bakanlığı ile Rus İstih
barat Teşkilâtı KGB nin arasının açılacağı da 
söylentiler arasındadır. Zira tard edilen bütün 
diplomatlar KGB ye mensuptur. Ancak KGB nin 
başkanı Yuri Andropov’un hem Bakanlar Kurulu 
üyesi, hem de Polit büro üyesi olduğu, halbuki 
Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko’nun sadece Ba
kan oluşu sebebiyle KGB nin ağır basacağı tah
min ediliyor.

Rolls Royce otomobil plânlarının da çalınaca
ğını bildiren Sovyet Generalinin bu açıklamala
rından sonra, İngiltere’de halkın muhtemel gale
yanlarına mani olmak için Sovyet Elçiliğinin ve 
diğer Rus mensuplarının bulunduğu binalar ö- 
nünde geniş emniyet tertibatı alınmış bulunmak
tadır.

Öte yandan bir açıklama yapan eski Alman 
Gizli Polis Müdürü, her 2 Sovyet diplomatından 
birinin muhakkak casus olduğunu söylemiştir. 
İngiltere’deki bu çok geniş casusluk teşkilâtının 
ortaya çıkarılmasından sonra, NATO da büyük

— İngiltere 105 Sovyet diplomatım casus olduk
ları için sınırdışı etmiştir. Sovyctlerin Ankara B. 
Elçisi Grubyakov da birkaç yıl önce aynı suçtan 
sınır dışı edilmişti. Acaba şimdi Grubyakov, ca 
susluk yapmıyor mu, dersiniz?

telâşın başladığı bildiriliyor.
Halen Türkiye’de elçi olarak bulunan Sovyet 

Diplomatlarının büyük çoğunluğu casustur ve ad 
lan birçok casusluk olayına karışmış bulunuyor 
Böylelikle her Rus diplomatının casus olduğu id 
diası şüphe edilemeyecek şekilde ispatlanıyor.

astmmm

Milletin Sıhh atini Menfaat Me vzu u 
Yapanlar Telaş İçindeler

J

— SSK’nun ilâç fabrikası ve eczane açmasını 
temin için çalışan Atilla Sar ilâç sanayiini elin
de bulunduran çoğu mason çevrelerin muhalefe* 
tiyle karşılaşmıştır. Bu da normaldir. Millî ilâç 
sanayiinin kurulması kolay başarılamaz. Resim 
Atilla Sav’ı gösteriyor.

Bir müddetten beri Eczacılar Birliği Merkez 
Yönetim Kurulu ile Çalışma Bakam Atilla Sav 
arasında devam eden söz düellosu, gerek basında 
ve gerekse efkâr-ı umûmiye nezdinde geniş alâkâ 
toplamış bulunuyor. Eczacılar Birliği «Sosyal Si
gortalar Ku umuna ilaç fabrikaları kurabilme ve 
yataksız tesislerinde eczane açabilme» yetkisi ve
rilmesi ile, 2500 eczacının ve ilâç fabrikasının if
las edeceğini iddia ediyor İnsan sağlığı kazanç 
konusu olamaz diyen Atilla Sav, konu ile ilgili o- 
larak hayatî sırlar ifşa etmiş bulunuyor.

Atilla Sav’m verdiği bayanata göre, Türkiye 
ilâç istihlâkinde (tüketiminde) dünya İkincisi. 
Memleketimizde yılda 1 milyar 50 milyonluk ilâç 
tüketilmektedir. Ve yine Atilla Sav’ın verdiği bil 
giye göre, bu miktarla her yıl 500 yataklı bir has- 
tahane açılabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu, 10i) kuruşluk bit* 
flâcı imalciden 93,6 kuruşa alırken, serbest ecza

nelere %10 depocu %25 eczacı kân olmak üzre 
137,5 kuruş ödemek zorunda kalıyor. Yani %40 
fazla ödeme mevzuubahistir.

Türkiye’de 4700 müstahzaratın olduğunu bil
diren Çalışma bakanı, bunun büyük bir mahzur 
teşkil ettiğini, meselâ «Amerikan Ordusunda 3-4 
analjezik (ağrı dindirici) hap kullanılırken, bizde 
130 çeşit analjezik hap mevcuttur» demektedir. 
Yine Bakanın beyanatına göre, Türkiye’ye giren 
yekûn yabancı sermayenin %21 ilâç sanayiine 
ayrılmaktadır. Tabii ki bu sermaye ile ilacın ham 
maddesinin imali değil de, ithali cihetine gidil
mektedir. Bu cümleden olarak halen sayısı 128 
i bulan ilâç fabrikalarının 2 tanesi hariç, diğerle
ri ilâç maddelerini ithal etmekten başka bir iş 
yapma mak tad ırlar.

Çalışma Bakanının ortaya koyduğu ve kana
atimizce çok yerinde olan fikirleri, genellikle Ma
sonların teşkil ettiği Eczacılar Birliği Yönetim Ku 
rulu, sudan bahanelerle cevaplandırmak istemiş
tir. Güya Sosyal Sigorta Kurumunun ilâç fabrika» 
sı açması, devletleştirmek oluyormuş. Böyle bir 
şey düşünülemez. Zira bu kanunla Sosyal Sigorta 
lar Kurumunun açabileceği eczane sayısı 40-50 dir. 
40 veya 50 eczanenin açılmasının hiç bir zaman 
devletleştirme olamayacağı ortadadır. Tahmin e- 
diiir ki, Eczacılar Birliği bu beyanatı, normalin 
çok üstündeki kârlan haleldar olacağından vermiş 
tir Kaldıki Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı si
gortalıların büyük bir kısmının ilâç reçetelerinde 
yazılı ilâçların yerine eczanelerden, daha az be
delle nakdî para veya eşantiyon aldıkları bilin
mektedir. Halbuki Kurum’un açacağı eczaneler 
resmî eczane olacağmdan bu gayr-i kanuniliğe kc 
sinlikle mani olunabilecektir İlâç fabrikalarının 
sigorta doktorlarına, kendi ilâçlarını muhtevi re
çeteleri yazdırmak hususunda yaptıklan envay-ı 
türlü baskı ve propaganda ayn bir konu teşkil e- 
der. Nitekim Çalışma Bakam Atilla Sav, kanun 
meclislerde görüşülürken, bu sahtekârlıklara te
mas etmiş bulunuyor.

Türkiye bütçesinin mühim bir kısmının ilâç 
istihlâkine ayrılmasının sebeb ve mânâsı nedir?

Türkiye’de sık sık salgın hastalıkları mı görül
mektedir? Hayır... Buna rağmen korkunç ilâç 
sarfiyatının sebebi ne olabilir? B*f malı imal e- 
den firma, satışını büyük nisbette propagandaya 
borçludur. Türkiye’de ilâç sanayiini ellerinde tu
tan kişi ve firmalar’ın (ki bunların milliyeti ve 
düşünce tarzları ortadadır), ilâç tüketimi için 
yaptıklan propaganda korkunçtur.
Terkipleri aynı olduğu halde, sadece ambalajı de 
ğiştirilerek birçok ilâç piyasaya arz edilmekte, 
mecburen müşteri tarafından tüketilmektedir. 
Tamamen haklı sebeblere dayanarak istenilen, 
-SSK’nin eczane açma fikri etrafında bilhassa basın 
başta olmak üzere yüksek bir atmosfer yaratıl
mak istenmekte, vaveyla koparılmaktadır. Eczacı
lar Birliği iflas edecekleri yolundaki iddiaları bı
rakıp, eczaneye ilâç almak için korkarak giren ta- 
kir insanlan düşünse iyi olur. Bir sene içerisin
de %140 artan ilâç fiafcları, bazı namuslu eczacıla
rın bile tüylerini diken diken etmekte ve bir re
çetenin yüzlerce lira tutması karşısında mahcup 
olmaktadırlar. Bütün bu gerçekler ortada iken, 
hâlâ Türkiye’de ilâç fiatiârınin çok ucuz olduğu
nu iddia etmek, Almanya ile mukaye&eye kalk
mak insafsızlık olur.

Sosyal Sigortalar Kurumu madem resmî bir 
teşekküldür. Ve yılda özel eczanelere 330 milyon 
para akıtmakta, 37,5 milyon zarar etmekte, %40 
fazla ödeme yapmaktadır. Şu halde ilâç fabrikası 
açabilecek hakkı yok mudur? Eczacılar Birliği 
evvel emirde SSK’nun eczane ve fabrika açma
sına karşı çıkarken daha sağlam mesnetlere daya
nan cevaplar vermelidir. Gerçekten her yıl SSK 
37,5 milyon lira zarar ediyor mu? İlâç fabrikala
rının %90 ı neden ithalatla uğraşıyor da, imâld- 
liği prensip addetmiyor? Yılda 1 milyar 50 mil 
yon Türk Lirası 128 ilâç fabrikası ve 2500 ecza- 
haneye mi dağıtılıyor? Ve her ilâç fabrikasının 
yıllık net kârı kaç milyon Türk Lirasıdır?

Millet ve soruların cevaplarını samimiyetsizli
ğe ve riyakarlığa kaçmadan cevaplandırılmasını 
bekliyor.
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SOVYETLER BİRLİĞİ VE AKDENİZ
Asırlar boyunca, Akdeniz medeniyetin 

beşiği olmuştur. Burada üç kıtanın; Asya, 
Afrika ve Amerika'nın- kültür, ideal ve po 
ütik çıkarları birleşmiş ve Akdeniz kültü
rünü meydana getirmiştir. Roma İmpara
torluğu belki de Akdeniz’de kurulan en 
büyük imparatorluktu.

Romalıları Arablar, Arapları Türkîer 
ve Türkleri de Ingilizler takip ederek Ak
deniz’de söz sahibi oldular. İngiltere. Dir 
Akdeniz memleketi olmamasına rağmen, 
150 yıldan fazla bir müddet elinde bulun
durduğu mühim noktalar vasıtasıyla Ak
deniz’de hükmetmiştir. Hattâ II. Dünya 
Savaşında büe Almanya Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Amiral Erich Reader, Akdeniz’ 
de İngilizleri ancak moralman yenebile
ceklerine inanıyordu.

II. Dünya Savaşından sonra Fransa 
ve İngiltere Akdeniz’in doğu ve güney ta
raflarında eski hakimiyetlerini devam et
tirmek istediler ama bunda muvaffak ola
madılar. Bu müddet zarfında da Sovyetle- 
rin Akdeniz’de söz sahibi olmak için giriş
tiği faaliyetler hemen hemen kimsenin dik 
katini çekmedi.

Bu, Rusların, Akdeniz’de ilk görünüş
leri değildir. İmparatoriçe Katerina ve 
1770 Osmanlı - Rus savaşından beri Rus 
savaş gemileri zaman zaman Akdeniz’de 
görünmeye başlamıştı. O zamanlar Rusya* 
mn Akdeniz’de herhangi bir üssü yoktu. 
Akdeniz’de Sovyet üssü bulundurma fikri 
belki de II. Dünya harbi sonunda Rusya’ 
mn komünist Yugoslavya vasıtasıyla kıvıla 
ra şahin olunca şekillenmiştir. Fakat Tito 
He andlasmazlık cıkmca bu fikir de kay- 
bolmns+'i

STRATEJİK DURUM
Vekil olarak, Sovyet Rusya 1950 de Ar

navutlukta Saseno deniz altı üssünün inşa
sına başladı. Burada, Sovyet mühendisle
ri çok miktarda insangücü ve para kulla
narak bombaların tesir edemeyeceği sığı
naklar inşa etmişlerdi. Savaş zamanında, 
İtalyan donanması bu üsten yapılacak bir 
hücum tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Bu 
elverişli stratejik durum, Sovyetlere savaş 
zamanında batı ve doğu Akdeniz’i birbirin 
den ayırma imkânım veriyordu. Arnavut
luk Çin’in safına geçip, Sovyet denizaltıla- 
nnı limanlarını terk etmeğe zorlayınca, 
stratejik üstünlük sırası Batılı devletlere 
geçmişti. Fakat, aynı zamanda, Avrupalı 
kuvvetlerin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’ 
daki durumları kötüleşmişti.

Sovyetlerin Akdeniz’e inmelerinin en 
mühim ve uygun yolu Karadeniz ve Boğaz 
lar yoludur. 1936 da İngiltere, Rusya, Ja
ponya, Yunanistan, Fransa ve Yugoslavya 
arasında imzalanan Montrö andlaşmasına 
göre boğazlar Türkiye’nin kontrolü altın
dadır, fakat ticaret gemileri her zaman ge
çebilirler. Savaş gemileri ise ayn bir sta
tüye tabidirler.
SOVYETLERİN PROTESTOSU

Montrö andlaşmasının bazı hükümleri 
bugün geçersizdir ve dikkate alınmaz. Me 
selâ silâhlar bugün güdümlü füzelerle de

Akdeniz’de Hakimiyetimiz 
Dünkü Limanlarımız Düşmanla

10 Milyon kilometrekarelik topraklara sahip Sovyet Rusya, bir kara ülkesidir. Bu azman cüs
seli kara parçasının sıcak denizlere açılma hevesi, korkunç tvanla başlayarak, Brejneve kadar 
uzanır. Denilebilir ki; sıcak denizlere inme Deli Pefcro’dan bu yana Sovyet idarecilerinin baş 
ihtirası olagelmiştir.

Lenin, Orta - Doğu’nun muazzam bir petrol yatağı olduğunu belirtirken, Avrupa’ya geçiş için 
Orta - Doğu’nun mutlaka komünisleştirilmesi gerektiğini işaret eder, ve der M: «Moskova’dan
Paris’e giden en kısa yol Orta - Doğu’dan geçer »

II. Dünya Harbini müteakip Sovyet Dış politikasında metod itibariyle önemli değişikliklere 
rastlanmaktadır. Meselâ 1946 da dahi Boğadan resmen isteyebilen Sovyetler, son 20 - 30 yıl için
de böylesine direkt tecavüzlerden vazgeçmeği esas ittihaz etmişler, blhassa Orta - Doğu’ya yar 
dımsever pozisyonunda sızmağa başlamışlardır. Bunun en bariz ve güzel misali Mısır’da veri- 
iniştir.

KUŞATMA ZNCİRİNİN İLK HALKASI MISIR’DA
23 Temmuz 1952 yılında, başında Nasır’m bulunduğu «Hür subayla» grubu tarafından indi

rilen Kral Faruk, ülkesini terketti. Faruk zamanında Mısır halkı sefalet çekerken, saray men 
supları başka dünyalarda yaşıyorlar, saray içinde hudutsuz bir lüks ve safahatın Avrupa sosye
tesinde dedikodusu yapılıyordu. Bu hoşnutsuzluğun tevlid ettiği ortamda, Hür Subayların işbaşı 
na gelmesi zor olmamıştı. Nitekim darbe teşebbüsü muvaffak olur olmaz, General Necip Cum 
hurbaşkanı, Nasır da Başbakan olmuşlardı. Ancak Nasır tek lider olmayı daha harp senelerin 
de kafasına koymuştu. Ve 18 Eylül 1953 te General Necipti Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırarak, 
cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini kendi üzerine aldı. 1 Şubat 1958 de Suriye ile 
Birleşik Arap Cumhuriyetini kurdu.

Nasır’ın tahta yalnız geçtiği 1953 senelerinde Mısır’ın ekonomik durumu tam bir çıkmaz 
da idi. Assuan projesi ortada kalmıştı. Amerika ve İngiltere yardıma yanaşmadılar. İşte bu fır 
satı zamanında değerlendirmesini bilen Moskova’nın, yardım vaadiyle Kahire’ye yığmak yaptı
ğım görüyoruz. Sovyet Rusya, Assuan barajının yapılmasını sağlamıştı ama, Kahire’ye de de

ğiştirilmiştir ve bunların çapları silahların 
kinden değişiktir. ABD. iki güdümlü füze 
destroyeri Karadeniz’e çıkınca, Ruslar he
men bu durumu protesto etmişler ve dest
royerlerin birinde 305 mm lik güdümlü 
füzenin bulunduğunu belirtmişlerdir.

Yunanistan ve Türkiye NATO’ya gi
rince, Rusya hemen bu engeli aşmak için 
Akdeniz’de nüfuz ve üs temin etmenin 
yollarını araştırdı, böylelikle Boğazların 
imkân dahilinde olan kapanma tehlikesi 
karşısında eli ayağı bağlı kalmayacaktı.

Batılı kuvvetler NATO ve Bağdat Pak 
tı antlaşmalarının Rusların Akdeniz’e in
melerine bir set çekeceğini sanmışlardı. 
Bundan dolayı Rusyanm bu engelin güne
yinde ayak izinin bulunması B. kuvvetler 
için utanç vericidir. Avnı zamanda Orta- 
Doğuda İngiltere ve Fransa nüfuzunun yok 
olması, Sovyetlerin bu akınım kolaylaştır
dı.

1955 te Rusya ile Mısır askerî yardım 
andlaşmasını imzaladılar. Bunu takiben, 
iki modern destroyer, küçük savaş gemile
ri ve bazı denizaltılar Mısır’a gönderildi. 
Bu andlaşma Sovyetlerin Akdeniz’e inme
lerinin ilk adımı olmuştur.

Sovyetlerin Yakın Doğuda politikala
rı, Jurrye Birleşik Arab Cumhuriyetinden 
ayrıldığı ve Arnavutluktaki üslerini söktü 
ğü 1961’de epeyce tehlikelerle karşı kar
şıya kalmıştı. Ayrıca, Rusların Suriye’de
ki Latakia limanım üs olarak kullanma 
haklan da ortadan kalkıyordu. Halbuki

Ruslar, NATO’nun Adana’daki üssünü 
nötr hale getirebilmek için Latakia’yı en 
kuvvetli donanma ve denizaltı üssü haline 
getirmeyi düşünüyordu.

1962 başlarında, Suriye ve Rusya, Suri
ye’ye askerî ve ekonomik vardım andlaş- 
masını imzaladılar. Bu andlaşma ile Sov
yet mühendislerine Latakia’dan Aleppo’ 
ya kadar demiryolu insa etme ve Sovvet 
donanması Latakia’da Suriye donanması
nı teşkil edebilmesi için kalma hakkı ta
nındı. Böylelikle Sovyetler Akdenizde tek 
rar ayak basacak bir yer elde etti.

Hiç şüphesiz, her iki tarafın da ayn 
ayn istekleri vardı. Suriye, İsrail’i yenebil 
mek için Sovyet yardımıyla kuvvetli bir 
ordu kurmayı tasarlarken. Sovyetler Bir
liği. NATO’nun güney kanadını dengeleve 
bilmek İçin kuvvetli üsler inşa etmeyi dü
şünüyordu.

1967 Arab-tsrail harbine kadar geçen 
zamanda. Sovvet savaş gemileri Akdeniz* 
de arasıra gözüküyordu. Rusların Karade
niz donanmasında Akdeniz içinde bir kıs
mın olduğu biliniyordu. Yalnız birkaç sa
vaş gemisi Boğazlardan muntazaman gelip 
geçivordu ve Boğazlar ekserivetle loiistik 
gemiler tarafından kullanılıyordu. 1964 de 
ilk defa Sovvet filosu Akdeniz’de devamlı 
üslendiği zaman, normal ol r̂alç bu filo val 
nız bir kruvazör. 2-4 eüdümlü roket d^t- 
roveri, ve bazı tornido botlarından müte- 
geVViidi Pufların savısı da 20 ilâ 25 ara
sındaydı. Bu pemiler ekseriyetle Akdeniz’ 
in doğu kesiminde bulunurdu.



— Amerika’nın nükleer kuvvet yüklü kruvazörü. — Sovyet savaş gemisi. Bütün bu düşman gemileri elbette bizim ülkemiz içm bir

yetimiz Kaybolduktan Sonra 
Kişmanlarııı (Jğrağı Hâline Geldi

mana ifade etmektedir. Ve bizim 
ihtar mahiyetindedir.
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mir atmayı ihmal etmemişti. Böylelikle Sovyetlerin Akdeniz! kuşatma politikasında zincirin 
ilk halkasını Kahire teşkil ediyordu.

Kahire’nin üs haline getirilişini Suriye’nin Baas Partisi vasıtasiyle komünistleştirilmesi ta 
kip eder. Uzun süren mücadelelerden sonra, Yal ta Konferansında alman karar gereğince, Suriye 
de komünist bloka transfer edilmiştir. Ve son olarak .NATO’nun en emin üslerinden biri olan 
MALTA adası da müttefiklerin elinden çıkmak üzeredir.

Görülüyor ki Rusya. Ortadoğu ve Akdeniz’de tarih boyunca hayal ettiği hakimiyete doğru 
gitmektedir. NATO’nun en kuvvetli devletlerinin (ABD, İngiltere v.s.) İsrail’in emperyalist dü
şüncelerini gerçekleştirmek için aktif bir faaliyet içinde bulunmaları, Rusya’nın Orta-Doğu’ya 
sızmasına ve Afrika’nın Akdeniz kıyısını meydana getiren devletlerde deniz ve hava üsleri elde 
etmesine vesile olmuştur Cebelitarık’tan Suriye’ye kadar, dün bize sancaklık etmiş yerlerde bu 
gün, kızıl bayraklar boy göstermektedir. Bu durum, bir Akdeniz memleketi olan Türkiye’miz? 
çok yakından alâkadar etmektedir Amerika’nın 6. Filosundan çok, kendi millî donanmamıza 
güvenmemiz gerekmektedir. Kendi donanmamız, ülkemizi korumaya yeterli hale getirilmedikçe, 
hava kuvvetlerimiz semalarımızı koruyabilecek ölçüde genişletilip, geliştirilmedikçe millî güven 
ligimiz yeterince sağlanmış sayılamaz. Unutmamalıyız ki Rusya’nın kuşatma zincirinin en önem 
li halkası bizim yurdumuzdur. Yıllardan beri içeriden ve dışarıdan yapılan tecavüzler, bu son 
halkayı tamamlayabilme düşüncesinin tezahürüdür.

Barbaros Hayreddin Paşaların, Oruç Reis, Uluç Ali Reis, İshak Reis ve Pîri Reislerin yük 
selttiği sancağı, Akdeniz’de dalgalandırmak için ve millî şahsiyetimize uygun bir donanmayı ku 
rabilmek için, millet olarak ne yapsak azdır. Akdeniz’in sulhu, biraz da bizim sahip olacağımız 
güçlü donanmaya bağlıdır.

Aşağıda Rusların Ortadoğu ve Akdeniz’deki stratejik yayılmasını anlatan, ABD Savunma Ba 
kanlığının neşrettiği Military Review adlı dergiden alınmış bir yazıyı bulacaksınız Yazı ABD’ 
nin gözüyle yazılmıştır İçinde bazı değerlendirme hataları olmakla beraber, Rusya’nın durumu
nu anlatması bakımından önemlidir.

Durumunu ^iuuyete almak için Rusya, 
Irak, Suriye, Bir eşik Arab Cumhuriyeti, 
Cezayir’e silâh verdi vj Yemen’de ve Gü
ney Arabistan’da ayaklanmalarda kışkırtı
cılık rolünü oynadı. Arab memleketleri îs- 
raille savaşmak zorunda kaldıkları zaman
dan beri Rusya’nın durumu çok iyidir. Ba
tılı kuvvetler tamamen gözden düştü. Arab 
lar. Batılı kuvvetlerin kendi ülkelerini tek 
rar fethetmek için İsrail’i kurdurdukları
na inanmışlardı (1) Ve tabiî olarak da Ba
tının düşmanı, Rusya’da bir dost olarak 
kabul edildi. Sovyetler Birliği istedikleri 
yerde politik ve ekonomik menfaat elde et 
melerinde bu durumdan çok yararlandı
lar.

1967 savaşında 1 milyon dolardan faz 
la değerde olan Rus silah ve âletlerini kay 
betmiş olmasına rağmen, Rusya, duruma 
hakim oldu. Yeni silâhlara olan ihtiyaçla
rından dolayı Arab devletleri Rusya’ya da
ha yakın olmak mecburiyetinde kalmışlar
dı.

Sovyetler Birliği savaş sonrası politik 
ve askeri durumdan Akdeniz’deki gücünü 
artırmada istifade etmiştir. Türk Dışişleri 
Bakanlığının raporlarına göre, 1967 de 
157 Sovyet savaş gemisi Boğazlardan ge
çerek Akdeniz’e inmiş ve bunlardan an
cak 91*1 geri dönmüştür. 1968 de ise 104 
ten ancak 99’u geri dönmüştür.

Geri gelmeyen savas gemilerinden ba 
alarmın Arablara verildiği tahmin edil
mektedir Diğerleri ise Akdeniz’de ta Ce
belitarık Boğazına kadar olan kısımda üs

lenmişlerdir. Daha sonra da bu üslere ge
miler katıldığı için üssün sayısı ve gücü 
devamlı değişmektedir.

1968 başında donanma 40 gemiden 
müteşekkildi ve iki kruvazör dört piidüm 
lü füze destroyeri, dört destroyer. 3 firka
teyn, iki nükleer 10 denizaltı, mayın tara 
ma ve çıkarma gemileri bulunuyordu.
DONANMA ÇOĞALDI

1968 Ekiminde donanma 100 gemive 
çıktı ve 25 helikopter tasıvan bir helikop
ter gemisi, 4 kruvazör, 8 güdümlü füzeli 
destrover, 8 destroyer. 10 denizaltı, torpi
do bottan v.s. eklendi.

1969 Nisanında Sovyet üssünün 7 par 
çaya avrılıp. Atlanttkîe manevra vantık- 
tan sonra Akdeniz’e CebAütank Boğazın
dan girdikleri habor verildi.

Bugün, Sovyet donanması Akdeniz’in 
her tarafında dolaşmaktadır. Latakia. İs
kenderiye ve Port Said’de üsleri vardır. 
Cezayir limanlarını kuUamvor Ve be’ki 
Fransa’nın tankerlere liman olmak sartıy 
la Cezayir’e bıraktığı Mers-el-Kebîr’de Sov 
yeti er tarafından birgün üs olarak kulla
nılacak.

Fakat Sovyetlerin savas zamanında 
bu limanlan kullanın kullanamavaeaklan 
meselesi vardır. Bu ülkeW arasında kora
dan bir birlik voktnr ve Sovvetler buralar 
da misafirdirler: beiv? Mr gün ev « i n l e 
ri onlan kovabîlîr Bım^an dolavı Row»»t- 
ler buralarda büyük tesisatlar kurmamak
tadırlar.

kendi donanmamızı kuvvetlendirmemiz hususunda

Filoda aynı zamanda bu bölgeyi bey- 
nelmüel deniz yollanna bağlayan ticaret 
gemileri ve tankerler de bulunmaktadır. 
Beynelmilel sularda her zaman kullanılabi 
len yerler vardır. Bunlann arasında Ege 
Denizindeki Kithira Adası, Tunus yakının 
daki Hammamet körfezi, Cebelitânk’ın do 
ğusunda Alboran adası ve Libya kıyılan 
haricindeki Sidro körfezidir.

Akdeniz’de Sovyet Donanmasının en 
öüyük zaafı hava korunmasından mahrum 
olmasıdır. Karadeniz kıyısında mevzilen- 
miş hava kuvvetleri Akdeniz’in bir kısmı
na ulaşabilirlerse de, uzak mesafeler büyük 
bir tehlikedir. 1967 savasından sonra. A- 
rab devletlerine yalnız uçak verilmemiş, 
aynı zamanda Akdeniz’deki Sovyet donan
masına hava desteğini sağlamak için Sov
yet personeli de gönderilmiştir

Sovyet Akdeniz filosunun strateiik e- 
hemmiyetini tayin etmek epeyi güçtür. Ak 
deniz’in güney cephesi tarafsız ülkeler ve 
Fransa tarafından korundukça, lüzum a- 
nında bu ülkeler NATO için vardım» güç 
kabul edilebilir. NATO’nun strateiisi Avru' 
pa kıtası, Türkive. Akdeniz ve Afrika kı
yılarından mevdana gelen «hatta» davan- 
maktadır. Bugün, bu hattın dışında Malta 
üssü bulunmaktadır.

Avru Da, petrolünün en mühim kısmı
nı Ortadoğu ve Afrika’dan temin etmekte
dir. Süveyş Kanalının kapanmasından son 
ra, Akdeniz kıvılanna birçok netrol boru
ları döşenmiştir.

Petrol bölgelerini Avrupa ile birleşti
ren deniz naklivesi cok mühimdir. Ve Sov 
yet filosunun Akdeniz’de bulunması bazı 
NATO ülkelerini tedirgin etmektedir.

NATO da bu gelişmelere karsı tedbir 
lerini almıştır. 19RR de Nanles’te bir hava 
üssü kuruldu. Buranın vazifosl deşisik mil 
letlere ait kara uçaklarına ikmal vazifesi 
görmektir, tngilt^re A^^niz’deki filosunu 
ffıî<->ıonrlirmiç avnca îtalva, Yıman’s+an, 
Türkive, Ingiltere ve ABD. gem ilerden
bir mîiqterpV filonnn kurulm ası Irararlastı- 
nldı

1968 Kasımında Akdeniz’de ABD., In
giltere. Yunanistan, îtalva ve Fransa’nın 
katıldığı bir NATO manevrası vanıldı Ve 
Sovvet filosuna karsı olmak üzere Akde- 
nizde devamlı bir NATO filosunun bulun
durulmasına karar verildi.

1968 Şubatında Roma’daki Sovyet as 
kerî ateşesi, Akdeniz’deki Sovyet filosu
nun saldın için değil, talim için bulundu
rulduğunu söylemistir. Fakat, Akdeniz’de
ki Sovvetlerin durumu Arablarla vakm fliş 
kişinden ve Akdeniz’de devamlı bulunan fi 
loşundan dolavı gittikçe kuvvetlenmekte
dir Sovvet üssü valnız askerî bir tehlike 
olmayın fakat avnı anda eğer doğru yer ve 
zamanda kullanılabilirse NATO’vu en evi 
mîisVin dimim» sokacak politik bir silâh 
olarak kullanılabilir.
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Türk Kadınını Fretıd'un Adi 
Bendelerinin Zulmünden Korumalıyız

i Gecen Sayıdan Devam) 
Bu gençlerden bir tanesinin gazete 
sütunlarına kadar geçen feryadına 
bakın:

«Altında yepyeni araban var. Ce
binde de bol paran. Evde ayn tele
vizyona sahipsin. Gönlünce eğlenip 
yaşıyorsun, daha ne istiyorsun?» di 
ye kendisine sitem eden ailesine, 
gencin verdiği cevap şudur: «Ben
sizden bunlan istemedim ki. Ben, 
insan olmak istiyorum. Makina de
ğil. Siz beni makina yapmak isti
yorsunuz. Ben ise insan olarak kal
mak istiyorum. (4)

Görüldüğü gibi, Froydizm, insan 
problemlerini teşhiste İlmî olmayan 
bir yoldadır. İnsanlık, kendisini tek 
yönüyle ele alan, problemlerine ge
niş bir perspektiften bakma kabili
yet ve durumunda olmayan, sözde 
nazariye ve sistemlerin elinde çok 
çekmiştir. Ve kendi bünyesinin ka
nunlarına uymayan bu tip gayri İl
mî nazariye ve sistemlerin, bir gün 
"»öp senetine atılacağını görecektir, 
tnsan bünyesinin zaruretlerine sırt 
çevirmiş bir sistemin, uzun ömiirlü 
olduğu tarihte görülmüş de£i1diT, 
Froydizm bu tarihî gelişim içinde 
lâyık olduğu cufcuru elbette boyla* 
yac*Vtır 

FROYDİZMİN ADİ 
ÇlfimTK ANLARI 
Bugün Froydizm, bütün gayri i l  

mîliğine rağmen; bir çok sahada 
kendisine âdi çığırtkanlar bulmuş 
bir akımdır. Sinemasından basınına, 
tiyatrosundan üniversitede psikoloji 
kürsüsüne varıncaya kadar her yer
de Froydizmin ajanlarına rastlamak 
mümkün hale gelmiştir. Haddizâtın* 
da bu husus, Froydizmin, ilmî te
mellere dayanıyor olmasından ileri 
gelmemektedir. Biraz aşağıda göre
ceğimiz gibi; Froydizmi milletlerin 
yıkımında âdi bir vasıta olarak kul
lanmakta olan ve bugün için büyük 
bir maddî güce malik bulunan bey
nelmilel güçlerin propagandalarıyla, 
sahsivet ve iradelerini kaybetmiş 
fertler ancak, bu akımın hoparlör- 
lüğünü yapmaktadırlar. Sinemaya ve 
basma hâkim olan düşünce. bugün 
için, Froydizmden başkası değildir. 
Cinsiyet içgüdüsünün alabildiğine 
tahriki ve uyandırılmış cins! duygu
ların, gayri mesrû yollardan tatmin 
edilmesinin imkân ve vasıtalarının 
hazırlanması. Sinema ve basınm yap 
tığı, bugün bundan ibarettir Bu ko
nuda, propaganda, o kadar İleri gö 
tîlrulmektedir ki cinsî sanıklıklar 
normal bir hiivivete büründürülmek 
te: kişinin, evlenmezden önce anne 
siyle cinsî münasebet denemelerin
de bulunması tavsiye edilmekte: an 
nesi ve kardeşiyle şehevî âlemler 
vasayan cinsî sapıkların davranışla
rının mtikâfaflandınlması salık ve
rilmektedir (5)

Yine bu gayri ilmî. gayri İnsanî 
hayat anlayışlarını milletimize tav
siye edercesine, ballandıra ballandı 
ra anlatan ve buna bir nevî ilmîlik 
ve ahlâkîlik kılıfı giydirmek isteyen 
dejenere tiplerin söz ve yazılarına, 
maalesef her zaman sabit olunmak
tadır Froydizmin tatbikatından baş 
ka bîr şey olmayan ve bugün bütün 
Avrupa ve Amerika’yı sarma tehli

kesi gösteren, affedersiniz, eş değiş 
tirme ve gruplar halindeki, açıktan 
yapılan seks rezaletleri, psikolojik 
bunalımların tedavisi için faydalı 
bir yol olarak anlatılmakta ve bu
nun, sözde ilmî gerekçeleri sunul
maktadır. Namus ve ahlâk duygusu 
nun zerresine sahip olanları, utan
cından ve memleketin geleceğini dü 
şünmekten yerlerin dibine geçiren 
bu, insanlık dışı rezaletleri bakın 
Yankı adlı dergi nasıl lânse ediyor. 
Gûya grup seksine katılanlar, eşle- 
rini daha çok seviyorlarmış. Doktor 
K... isimli insanlık dışı bir yaratı
ğa da, aynı dergi şunları söyletmek 
tedir: «Samimî olarak grup seksi ya 
panlar, cinsel ilişkilerini tekâmül 
ettirdiklerini ileri sürüyorlar. Buna
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bütün davranışların hareket noktası 
haline gelmesini temin etmek, in
sana bir şey kazandırmayacaktır. 
Tarih boyunca bütün medeniyetler 
ve gelişmeler, yüksek duygu teme
line oturmuşlardır. Mide gürültüle
rinin ve seks budalalıklarının üzeri- 
ne medeniyetlerin kurulduğu görül
memiştir. Sağlam temellerden mah
rum hale gelmiş medeniyetlerin çök 
mesi mukadderdir. Bu hususu bütün 
aklı başında olanlar ve tarihî olay
ları ilmî bir metodla ve gerçekçi 
bir gözle görme kabiliyetini kaza
nanlar, bu gidişin beşeriyete yıkım 
getireceğini ihtar etmektedirler. (7) 

Şurası unutulmasın ki, fertlerimiz 
ve toplumumuz, üçbeş Yahudi çı
ğırtkanının istismar konusu yapıla-

— Freud’un sapık felsefesinin kurbanları, uyuşturucu madde üe buh
ranlarını dindirmeye çalışmakta fakat, bu maddeler de ferd ruhunda 
tamiri mümkün olmayan yaralar açmaktadır. Uyuşturucu madde mübte 
'âlanntn pek çoğu, ruh hastası olarak hastahanelere düşmektedir. İn* 
»anlığın kanlı katilleri ise keyif sürmektedir. Resim bir uyuşturucu mad 
de miibtelâsının sonunu haber veren gazete kupürünü gösteriyor.

şüphe yok. Grup seksi bir sapıklık 
veya hastalık olarak kabul edile
mez. (6)

Affınıza sığınarak naklettiğimiz 
bu ifadelerle, görüldüğü gibi mille
timiz, ilim maskeli, insanlık dışı re 
zaletlerin kucağına itilmeye çalışılı
yor Bu adamlar ne demek istiyor
lar? Kendileri karılarını başkalarına 
peşkeş çekebilir Ama milletimizin 
sabrını suistimal ederek, aynı reza
letleri, milletimize bulaştırmaya hak 
lan yoktur bunların Milletimiz bir 
Sodom ve Gomore halkı olmak is
temiyor Milletimizin temiz ve İnsa
nî duvgulurmı materyalist ve basit 
cinsî icgiıdiî duvgularıvla bulandır
mak isteyenleri bu mîlVt affetmeye 
çektir. Ve onu millî ah?âkından hiç 
bir ah»âk yoksunu yaratık kopara- 
mavacaktır.

İnsanı, bütün yüksek ve ideal duy 
gularından sıyırıp midesinin ve sek 
<?înîn o<;îrî vanmak: ölü maddenin

maz. Milleti ayakta tutan değerlerin 
tahrip edilmesine ve devlet varlığı
mızı yıkacak ilim maskeli görüşlerin 
propagandasına göz yumulamaz. Bü
tün dünyanın, çeşitli buhranların i- 
çlıte it*M»ği ve kurtuluşa giden yol
ların haince tıkanmak istendiği gü
nümüzde, gerçeği görmeye ve millet 
hayatımızı yıkıcı. t»hrîo edici naza- 
riyelerin ve onların meddahlarının 

konımava ^^cburuz, 
FROYDİZM, YAHÜDİNİN 
E lA vn v  MİLLETLERİN YIKIM 
ALETİDİR
Froydizmin müessisinin Freud ol 

duğunu yukarda söylemiş ve aynı 
zamanda bir yahudi olduğuna da i- 
şaret etmiştik. Bir sistemi incelerken, 
onun müessisinl. ideolojik karakteri
ni, siyasî ve politik düşüncelerini 
göz önüne almak gerekir. Saçma bir 
«Obiektif Olma» görüsü, fail hakkın^ 
da böyle bir değerlendirme yapmak
tan b»7Î ahUvflmamahdır.. O haldâ

Froyd’ün Yahudi olması ne ifade et
mektedir?...

Freud, ateşli ve mutaasıp bir siyo- 
nisttir. Dünyanın Yahudinin olması
nı, dünya milletlerinin Yahudi dev
letine hizmetkâr olmasını arzulamak* 
tadır. Bu, onun bağlı olduğu ideoloji
nin bir ifadesidir. Zira muharref 
Tevrat, bu konuda şöyle demektedir:

«İşte benden sana miras olmak ü- 
zere milletleri, mülkün olarak ta yer
yüzüne vereceğim.» (8)

Yahudi, milletleri köle olarak kul- 
lanıp yeryüzüne sahip olabilmek i» 
çin; milletleri ayakta tutan ne ka
dar değer ve esas varsa hepsini yık
mayı plânlamıştır. Zekâsını şeytanca 
bu istikamette geliştirmiş, sistemler 
icat etmiş ve bunlan, malî gücü sa
yesinde sahip olduğu Beynelmilel pro 
paganda vasıtalarıyla, ilmî görüşler
miş gibi, insanlığa yutturmasını bil
miştir, İşte Marks ve Freud, birisi, 
insanın mide gürültüsüne; değeri de, 
seksine hitabetmek suretiyle, beşe* 
riyete bir yıkım hazırlayan sistemle
rini kurmuşlar ve dünyaya Materya
list bir muhteva kazandırmışlardır. 
Her ikisi de insanlara hâkim olmanın 
yollarını ve vasıtalarını çok iyi bilen 
ild mutaassıp yahudidir. Sistemleri
ni kurar ve geliştirirlerken; muhar
ref Tevrat'ın şu emrine sıkı sıkıya 
bağlı olarak hareket etmişlerdir : 
«Milletler ve ülkeler üzerine kökün
den sökmek ve yıkmak, helak et* 
mek ve yok etmek; bina etmek ve 
dikmek için seni koydum.» (9)

Sistemlerli sayesinde, milletlerin, 
asırların içinde yoğurulup gelen din, 
ahlâk, medeniyet ve kültür gibi ne 
kadar kıymetleri varsa hepsini kıy
metsiz, mânâsız ve atılması gerekli 
pisliklermiş gibi telâkki ettirmişler 
ve arkasından Tevrat muhtevalı Ma
teryalist görüşlerini sunmasını bil
mişlerdir. Marksizmin ve Froydizmin 
de amacı bundan başka birşey de* 
ğildir. (10)

Froyd’ün, sistemini, tam bir yahu- 
di intikamıyla ve milletleri yıkmak 
için kurup geliştirdiğini, bizzat ken
disinin anlattığı şu olay, açık bir şe
kilde göstermektedir. Froyd di
yor ki; «Babamla aramızda birgiin 
şöyle bir konuşma oldu :

— Oğlum, henüz genç idim. Bir 
Cumartesi günü yeni elbiselerimi 
giymiş, kürklü serpuşum başımda* 
yaya kaldırımdan gidiyordum. Hris- 
Uyanın biri ansızın dirsek çarparak 
yanımdan geçti ve bir tokatla başlı
ğımı uçurduktan sonra «Yahudi! Ya
ya kaldırımdan in» diyerek beni tah
kir etti.

— Sen ne yaptın baba?
— Ne yapacağım oğlum. İndim.
Bu esnada bilâ ihtiyar, babamla

Anibal'm babasını yani Romalılar
dan intikam almak için oğluna evi
nin mihrabında and içiren babayı 
mukayese ettim. Ve o dakikadan iti
baren Anibal hayalimde tütmeye bas 
ladı. (11)

Prof. Şekip Tunç, Freud’den bu 
hikâyeyi naklettikten sonra şöyle di
yor ;

«Freud’ün kalbinde yer tutan diğer 
bir kahraman da Kromvel imiş. (Bi
lindiği gibi Kromvel, İngiltere'de 
1648 tarihinde yaptığı kanlı ve insaf

— — i ........
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sız ün mu^ane munarrel Tevratı o 
ülkeye tatbik etmiş birisidir.) Baba
sıyla bir konuşmasından sonra Fre- 
ud’de şiddetli bir milliyet hissi uya
nıyor. Ona göre; Yahudilerin muhak 
kariyetten kurtulmaları, Yahudi ço
cuklarına milliyet hislerinin aşılan
masına bağlıdır. Nitekim, bu kanâat- 
la çacuklanna milliyet hislerini tel
kin ve aynı zamanda kendisi de «Sün 
net Çocukları» demek olan «Benebe* 
rit» ismindeki millî farmason locası
na senelerce devam ediyor.» (12) 

Freud’ün millî gayesini ve nazari- 
yesini, hangi maksatla kurup geliş
tirdiğini Stefan Zvveig de şöyle anla
tıyor : «Bu bir bozukluğun düzeltil
mesi, bir yaranın ©ndurulması çaba
sı değildir. Tüm bir manevî yapının, 
ansızın sarsılması, çatlaması idi. Teh
likede *lan, basbayağı, geçici öğreti
ler değil; temeldeki kurallardı. Ayrın 
tılar değil, tüm ilkeler değiştirilmek 
isteniyordu.» (13) «Hiçbir itiraza ku 
lak asmayan, hiçbir kavramı kutsal 
saymayan bir yaman adam! Antikrist 
Niçe’den sonra, «Eski Levhalar» par- 
çalayan ikinci büyük yıkıcı gelmiş
tir.» (14)

Görüldüğü gibi Freud, sistemiyle, 
muharref Tevratm, «milletleri yık
mak ve dünyaya tahakküm edecek 
bir Yohudi devleti kurmak, şeklin
deki emrine taassupla bağlı kalmış 
bir adamdır. Zavallı insanlık da, kim 
ler vasıtasıyla ve nereye doğru götü
rüldüğünden habersiz, bilgin geçinen 
bir takım sahtekârların açtığı çığırda 
karanlık bir istikamete doğru sürük
lenmektedir.

Ama, milletler, siyonizmin kendi
lerine hazırladığı komploların artık 
farkına varmak üzeredirler. İnsanlı
ğa karanlık âkibetler hazırlayan teş
kilâtları ve kukla çığırtkanlarıyla 
birlikte siyonizmin, ölüm çukuruna 
gömüleceği günler uzak değildir.

KADINI, DÜŞMANLARININ
TECACÜZLERİNDEN
KORUMALIYIZ
Görüldüğü gibi kadın bugün, Yahu- 

dinin dünya hâkimiyeti ideali nâmı
na istismar edilmekte olan bir var
lık haline gelmiştir. Kadın, devletin 
temelini teşkil edecek olan şahsiyet
li evlâtlar yetiştirmek vazifesinden 
sür.atle uzaklaştırılmak ve sadece 
cinsî içgüdülerin tatminine yarayan 
bir et yığını haline getirilmek isten
mektedir. Bu insanlık dışı anlayışın, 
kadın ve erkek üzerinde meydana ge
tirdiği moral çöküntü, şüphesiz ki, 
çok tehlikeli olmaktadır. Maddî, ma
nevî ve moral yönlerden birbirleri
nin tamamlayıcısı ve muvazeneli bir 
hayatın, dengeli iki unsuru olması 
gereken kadın ve erkek, aralarındaki 
münasebetleri sırf şehevî arzuların 
tatminine dayarlarsa; böyle fertler
den meydana gelen toplum ve dev
letler, bekalarını teminât altına ala
mamış olurlar. Bir zamanların en 
köklü, en sağlam ve en şahsiyetli 
bir âile tipine sahip oian milletimiz, 
bugün maalesef, o günlerin âile an
layışını kaybetmek tehlikesiyle yüz- 
yüzedir.

Mahiyeti ve hedefi meçhul bir fi
kir ve basın hürriyeti nâmına, bu mil 
letin yıkımına ve tecavüzlere uğra
masına göz yumulamaz. Bu milletin 
bünyesinden çıkan ve vazifesi de bu 
milleti korumak, yaşatmak ve geliş
tirmek olan müesseseler, milletin ve 
devletin, çeşitli maskeler arkasında 
yıkılması teşebbüslerine seyirci kala 
mazlar. Türk kadını, bir kaç neidüğü 
belirsizin ticaret mevzuu ve Dır takım 
cinsî sapığın hayvanı hislerinin tat
min aracı olarak kullanılamaz. O, 
her türlü ihtirama lâyık, yarınların 
Türkiyesini inşa edecek ruhları ye
tiştiren, işleyen ve hazırlayan müm
taz bir anadır.

Devlet, bütün imkânlarıyla bu müm 
taz ve muhterem varlığı, istismarcı 
köpeklerin elinden kurtarmalı, içine 
düşürülmek istendiği bataklıkları ku 
rutmalı ve onu, millî varlığına lâyık 
olan mevkiine oturtmalıdır. Böylece
o, şahsiyetinin saltanatını yaşaya
cak, kadınlık vakar ve gururunu his 
sedecek, onun bunun elinde bir oyun 
cak olmaktan kurtulacak, kadınlığı
nın mes’ut zirvesine tırmanacaktır.

Türk kadını, tarihine lâyık olma 
mukaddes düşüncesi içindedir. Ve bu 
mes’ut düşüncesini, şerefle ve şanla 
yaşama kararındadır.

(1) Freud ve Öğretisi. Shf. 34
(2) Milliyet Gazetesi. 27 Şubat 1971
(3) Prof. Rasim Adasal. Yankı, 25 

Nisan 1971
(4) Milliyet Gazetesi. 18 Ocak 1971

5 — Milliyet Gazetesi. 5/Haziran
1971

6 — Yankı 26/Tcmmuz/1971
7 — Tercüman. 27/5/1965. Ord.

Prof. İlilin Şükrü AksePin, 
Gençliğin Psiko-sosyal prob
lemleri adlı konuşması.

8 — Tevrat. Mezmurlar. Fasıl, 2,
cümle 7

9 — Tevrat. Yeremya. Fasıl 1, cüm
le 10

10 — Gog. Giovanni Papini. shf.
62-68. İş Bankası Kültür ya
yınlarından

11 — Froydizm. Prof. Şekip Tunç.
shf. 9

12 — Aynı kitap, shf 9
13 — Freud ve Öğretisi, shf. 80
14 — Aynı kitap shf. 33
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— Uyuşturucu madde yalnız kadınları değil, erkekleri de cenderesinde 
parçalamakta ve yokoluşja sürüklemektedir. Resimde, LSD kullanan bir 
hastanın sokak ortasındaki perişan hali görülüyor.

Türkiye’yi Soyanların 
Maskeleri Düşüyor

YAHUDİ SOYGUNCULARI
Milletimizin İktisadî bünyesini kont 

rolleri altında bulunduran Yahudi- 
ler, hergün yeni bir ihanet örneği 
vermektedirler. Şimdi de bir başka 
Yahudi 50 milyon Türk Lirası ile 
birlikte sırra kadem basmıştır, izdi-

i raplar ve buhranlar ülkesi haline ge
tirilen vatanımız da en lüks hayatı 
yaşayan, Yahudiler canları istediği 
zaman ihanetin katmerlisini yapmak
ta ve bağlı olduğu İsrail'in hizmeti
ne gitmektedir.

«Ruben Asa isimli bir Yahudi 150.
000 liralık bir dövizle İsrail’e kaçmış
tır.» gazeteler,

«Zigna ve Gomel adındaki iki Ya
hudi şirketi 530 ton zeytinyağına pa 
rafin karıştırmışlardır gazeteler.

«Değeri 100 milyonu aşan 42 vagon 
porselen ile 80 sandık formikayı ka
raborsa satmak üzere yurda sokan 6 
musevi delil kifayetsizliği sebebiyle 
beraat ettiler.* 25/5/1968 gazeteler.

«Türkiyenin bir yıllık asetik asit 
ihtiyacını kacak olarak yurda sokan 
kaçakçı Yahudi milyonerler İsraile 
kaçtılar.* 23/6/1969 gazeteler.

«Soydular ve İsraile kaçtılar. 60 
Yahudi Tüccar 100 milyon lira ile

kayboldu. Musevi tüccarlar, piyasayı 
ve bankayı dolandırdıktan snnra ver-

— Tefecilik yaparak gayri meşru ka 
zançlar temin eden Yahudiler de da 
hil pek çok iş adamını ve bankayı 
dolandırarak yurt dışına kaçan Ya
hudi Avram Laçin, Türkiye'nin İk
tisadî buhranının mesulü Yahudiliği 
şahsında temsil etmektedir. Avram 
Laçin soyguncu Yahudilerden sadece 
birisidir.

gi borçlarını da ödemeyerek yurt 
dışına kaçtılar.» 6/5/1969 gazeteler.

Yukarıda birkaç tanesini sıraladığı 
mız Yahudinin namus vesikalarına 
Avram Laçin’in 50 milyon lirayı do
landırması da eklenmiş ve böylece 
gerçek soyguncuların kimler olduk
ları ortaya çıkmıştır.

Resmî çevreler Yahudi Avram La
çin’in ticarî ve vergi borcunu bıraka
rak yurt dışına kaçması üzerine İs
tanbul ve İzmir’de 12 Yahudi iş ada- 
mmın piyasayı ve bankaları 150-200 
milyon lira civarında dolandırarak 
yurt dışına kaçtıklarını belirterek, 
Yahudilere karşı iş adamları ve ban
kalar ikaz edilmiştir.

Tanınmış Yhudi iş adamı Avram 
Laçin 59 yaşında olup, uzun süre it
halat ve ihracat komisyonculuğu yap
mıştır.

24 Milyon liralık Milangaz Şirketi
nin en büyük hissedarıdır. Pazar gü
nü şirketin kasasında tek bir kuruş 
bırakmayarak karısı Anna Laçin, oğ
lu Robert Laçin ve nnesi ile birlikte 
kaçmıştır. Milangaz Şirketinin mâli
yeye yaklaşık olarak 12 milyon lira 
borcu bulunmaktadır.

Yahudi iş adamlarının Türkiye’de
ki işyerlerini kapatıp, yavaş yavaş 
Türkiye’yi terke hazırlandıkları yo
lundaki istihbarattan sonra bankala
ra, Yahudi iş adamları ile ilgili kre
di muamelelerini daraltmaları yolun, 
da talimat verilmiştir.

Şu kadarını belirtelim ki, bu ve

benzeri tedbir bile denemeyecek en
gellemeler hiç bir müsbet sonuç ver
meyecektir. Türk ekonomisinin asa
laklan kökten mahkum edilmedikçe 
İktisadî hayatın istikrara kavuşması 
düşünülemez.

Yahudi ve Rum bozmaları nereye 
kaçarlarsa kaçsınlar, ama Türk Mille
tinin ekmeğini çalıp götürmelerine 
yetkili makamlar seyirci kalmamalı
dırlar

a
Son 3-4 ay içerisinde :
«17 . 5 - 1971 gün ve 7 - 24 36 sa

yılı kararname ile Türk vatandaşlı
ğından 102 kişi atılmıştır. Bunlardan 
97 tanesi azınlıklardan» Resmi gaze
te, 11 Haziran 1971, sy: 13852 

«31 - 5 - 1971 gün ve 7 - 2545 saydı 
kararname ile 12 kişi Türk vatandaş
lığından çıkarılmıştır. 4 tanesi azın
lıktır.» Resmi gazete, 23 Haziran 
1971, sy : 13874 

«19 • 8 - 1971 gün ve 7 - 2954 sa
yılı kararname ile 69 kişi Türk va 
tandaşlığmdan çıkarılmıştır. Bunlar 
dan 56 tanesi azınlıklardandır.»
Resmi gazete, 7 Eylül 1971, sy: 13949 

Türk vatandaşlığından çıkarılanla
rın herbiri niçin gidip geri dönme
mektedirler. Bunlann hepsi ya İsra
il’e ya da Atinaya kaçmaktadır. Bun 
larla birlikte İktisadî zenginliğimi? 
kaçırılmaktadır. Herhalde İktisadî du 
nıma çare arayanların bu sahaya da 
eğilmeleri ve acil tedbirler almalar^ 
gerekecektir.

Eti
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Birleşmiş
Milletlerde

Ne
Hâlledildi?
Geçen Salı, B.M. Genel KuruTda 

geleneksel yıllık raporunu okuyan 
U-Thant B.M. in görevini yapamadı
ğını, Güvenlik Konseyinin felçli ol
duğunu, Genel Kurulun ise uygulan 
ması mümkün olmayan kararlar ve
rerek, teşkilâtın itibarını zedelediği* 
ni belirtmiştir. Ve bir hafta süresin 
oe kendilerine ancak «senede bir ke 
re» konuşma hakkı tanınan üyeler, 
meselelerini Kururda dile getirmiş
lerdir.

KUDÜS’ÜN DURUMU
İsrail'in Kudüs’ü Yahudileştirme 

politikasını kınayan Arap devletleri 
nin isteği üzerine toplanan Güven
lik Konseyi, İsrail’den şehrin statü 
sünü değiştirmek amacıyla almış ol 
duğu bütün tedbirlerin uygulanma 
larınm durdurulmasını ve yeni ted 
birlerin alınmasını istemiştir. An
cak, İsrail «kentin gelişmesi (!) i- 
çin çaba harcamağa devam edeceği
ni» ve Güvenlik Konseyi kararından 
ötürü Kudüs konusundaki siyasetin 
de değişiklik yapamayacağını belirt
miştir Hani Birleşmiş Milletlerin al 
dığı kararları bütün üye devletler 
tatbik edeceklerdi? Hani B.M. maz 
lum milletlerin haklarını zalimlere 
karşı koruyacaktı? Acaba İsrail han 
gi dayısına güvenerek B.M. kararı
na rest çekiyor?
«BİR ÇİN, İKİ ALMANYA»

Arnavutluğun «Kızıl Çin’in B.M. 
ye alınması, Formoza’nm atılması» 
teklifine karşı, Amerika, «her ikisi- 
sinin de teşkilâtta kalması» teklifi
ni gündeme soktu. Şimdi bu iki tek
lifin B.M. salonlarında kulisi yapı
lırken, gazeteler Kızıl Çin’in Foraıo 
za karşısındaki iki adayı işgâl etti
ğini yazıyordu. Eğer B.M. de Çin me 
selesi vuzuha kavuşturulamayacak 
olursa. Kızıl Çin’in bir oldu bittiye 
getirerek adayı işgali düşünülebilir 
Böylelikle ortada tek bir Çin devle
ti kalacağından dolayı, mecburen B 
M de Çin’i Kızıl Çin temsil edecek
tir

Diğer taraftan Çin’le aynı statü
de bulunan Almanya’nın B.M. de 
hem Doğu hem de Batı Almanya ta 
rafından temsili teklif edilmektedir 
Her iki ülke de ikiye ayrılmış ülke
dir ve B.M. de temsil edilmektedir
ler Yeni bir üyelik mevzuu bahis 
değildir Fakat bu ayırım nedendir? 
Beynelmilel Yahudiliğin mutemet si 
malarından General Montgomery* 
nin «iki Çin bir olmalı, Almanya iki 
olmalı» sözüyle, B.M. in Beynelmilel 
Sionizm’in maşa teşkilâtlarından biri 
olduğu bilinirse, bu tutumun sebebi 
anlaşılmış olur

Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
toplantısı mecmuamız çıkmadan bit 
miş olacaktır. Dünya meselelerini 
çözmek gibi büyük bir iddia İle ise 
başlayan B.M. ise hiçbir derde çare 
bulamayacaktır. Yine birkaç büyük 
devletin dümen suyunda, mazlum 
devletlerin sesini yozlaştıran mües
sese olarak kalacaktır.

Beraat Kandili 
Mâ’minlere Mübarek Olsan

Bu halta (5.10.1071) sayılı çar
şambaya bağlayan gece, hieri aylar
dan şabanın 15 ine tesadüf etmekte 
olup müminlerin en mübarek gece
lerinden biridir. Bu geceye Beraet ge 
cesi denildiği gibi, «Hüccet» ve «se
net» manalarına gelen «Sakk» da de- 
nir. Allahü Teâla (C.C.) bu gece kul
larına tecelli eder ve iütuflannı son
suz olarak verir.

Beraet gecesinde müminler için 
pek çok hayırlar vardır :

1. Her mühim iş ba gece ayırde- 
difir.

2. Bu geceki ibadetin fazileti bü
yüktür.

3.İlâhi rahmet fezeyen eder :Bu 
hususu Hz. Ali (RA.)nin, Rasulul- 
lah’dan (SAS) rivayet ettiği bir ha
dis şöyle ifade etmektedir: Rasulul- 
lah efendimiz şöyle buyurdular ;

«Şabamn 15. gecesi olduğunda; ge
celeyin namaz kılın ve ibadet edin. 
Gündüzün de oruç tutun. Şüphesiz ki 
Allah (C.C.) bu gece güneşin batma
sıyla beraber dünya temasına rahme
tiyle iner. Der ki: «Ey... İstiğfar e- 
dip günahından yarlığanmak iste* 
yen yok mu? Ona ben mağfiret ede
yim. Ey nzık işeyen yok mu? Onu n- 
zıklandırayım. Ey... derdi olan yok 
mu? Ona âfiyet vereyim. «Bu hal ta 
şafak atana kadar devam eder.» (1)

4. Bu gece Peygamberimiz (SAS) 
Efendimizi şefaat hakkının tamamı 
verilmiştir. Rivayete göre Rasulullah 
(SAS Şabanın 13. gecesi ümmeti hak
kında şefaat İstedi. Bu şefaatin üçte 
biri verildi 14. gecesi yine istedi. Üç 
te biri daha verildi. 15. gecesi talep 
etti Bu gece şefaatin tamamı ihsan 
buyuruldu. Bu şefaattan mahrum o» 
lanlar; Allah’tan, devenin ürküp kaç 
tığı gibi kaçanlardır. (2)

5. Beraet» mağfiret gecesidir.
Bu gece Allahü teâla C.C. kulla

rına afiv muamelesi yapar ve onla
rı Cehennemden âzad eder.

Hz. Aişe (R.A.) buyurdu ki :
«Bir gece Rasulü Ekrem yanımda 

idi. Geceleyin yanımdan kalkmış ol
duğunu anlayınca Hemen ben de 
kalktım. Beni kadınlık gayreti tut- 
tu da eşlerimin evini aradım sonra 
Medine mezarlığı «Bakia»da Rasulul 
lah’ı buldum. Rasulullah müminlere 
ve şehidlere dua ve istiğfar ediyordu. 
Kendi kendime, «Anam babam sana 
feda olsun. Sen Allaha kulluktasın 
ben İse dünya peşindeyim» diye mah 
çup olarak koşa koşa eve döndüm. 
Soluk soluğa idim. Rasulullah da ba 
arada geldi ve durumumu görünce 
«Ya Aişe nedir bu nefes» diye sor
du. Ben de durumu olduğu gibi an
lattım. Rasulullah buyurdu ki; Ya A- 
işe sana haksızlık mı yapcağımı zan
nettin? Cebrail geldi de bana şöyle 
dedi: «Bu gece şabanın 15. gecesidir. 
Cenab ı Hak bu gecede Kelp kabile 
sinin koyunlannm tüyleri sayısınca 
insanı Cehennem’den âzad eder. An
cak Allaha şirk kokanların, buğzeden- 
lerin ana babasının haklanna riayet 
etmeyenlerin, içki ve zinaya düşkün 
olanlann, bu gece Allah (C.C.) yüz

lerine bakmaz. Meğer kj teybe etmiş 
olsunlar. «Bundan sonra Rasulullah 
(S.A.S.) «Ey Aişe müsaade edersen 
İmi geceyi Rabbime ibadetle geçire
yim» dedi. Ben de «Anam baham sa 
n» feda olsan, buyanın» dedim. He
men kalktı namaza durdu. Secdeye 
varınca secdeyi öyle azattı ki : Kork 
tem ruhuna Allah’a teslim etil san- 
nettim. Hafifçe ayağına dokundum, 
ayağı kımıldadı, ben de rahatladım. 
Rasulullah secdeye şöyle dua ediyor
du. «Allahım azabından afvine, ga
zabından rızana sığmıyorum. Ya rab 
bi senden yine sana sığınıyorum. Sen 
bütün yücelerden yücesin. Seni lâyık 
olduğun şekilde methüsenâ edemi
yorum. Sen ancak kendini senâ etti 
ğin gibisin» sabah olunca bunlan 
Peygambere söyledim. «Bunlan öğ
rendin mi ya Aişe?» dedi. «Evet öğ
rendim ya Rasulallah» dedim. Bu
yurdular ki ; «Bunlan hem öğren 
hem de diğer müslümanlara öğret. 
Çünkü bunlan bana Cebrail öğretti 
ve secdede böyle dua etmemi söyle
di.» (3)

Ebû Musa tarikiyle gelen bir hadis 
-i şerifte ise Rasulullah şöyle buyur
maktadır : «Allah (C.C.) Şabanın 15. 
gecesinde kullanna bakar da, müşrik 
ve,kindar olanlar müstesna (,) onla» 
nn hepsini yarlığar.» (4)

(1) Tâcül-Usûl fi Ehâdisi’r-resû). 
Cild: 2, shf: 93. İbnü Mace’den 
naklen.

(2) Şeyhzâde, Razı ve Ebussuûd tef
sirleri,

(3) Tacü’l-Usûl. Cildi: 2, shf: 93.
Tefcîrüt-Tesnîm. shf: 205. Tel 
sîrü Kebir. Cildi: 7 shf 464

(4) Tacü’l-Usûl Cildi: 2 shf: 93

Üniversite Reformu Gerçekleşecek
Özerklik maskesi arkasında 

üniversitelerimiz ihtilâl karar
gâhları haline getirilmiş, milli 
yetçiler okuuilara sokulmamış, 
imtihanlar engellenmiş ve pro
fesörler zorla derslerden çıka
rılmıştı. Duvarlara «İşçi İhti
lâlini gerçekleştirineeye ka
dar boykot» yazılmıştı da sö
züm ona prof.lar, rektörler 
hiç ses çıkarmamışlardı. Fa
kat 12 Mart Muhtırası İle baş
layan milli hareket elbette 
milletin alın teriyle yapılan 
yüksek okullannı bu halde bı 
rakamazdı. Bütün devlet mü
esseslerinde başlatılan miU! 
leşme hareketi elbette üniver
sitelerimizde de başlatılacak 
ve istemeyenler olsa dahi mut 
laka hedefine ulaşacaktı. Çün
kü millet böyle İstiyordu.

Üniversitelerde yapılacak re 
formlan tesbit etmek için ü- 
niversiteler arası reform çalış 
ma kurumunun toplanması ka
rarlaştırıldı. Üniversite profe
sörlerinden meydana gelecek 
bu kurum, yeni anayasaya uy
gun bir şekilde üniversite re-

M i  t m
form taslağı hazırlayacak, müp 
hem özerklik manasının nere
de başlayıp, nerede bittiğini 
tesbit edecekti. Artık bundan 
böyle devletin temeline dina
mit lokumu yerleştirmek iste
yen hareketler üniversitelerde 
boy gösteremeyecekti. Kanun 
suz harketleri yaptıktan sonra 
Kastro mukallidleri üniversite 
de saklanamayacaklardL Bu, 
üniversitede 6 Nisan Kızıl Pa
zartesi oyunlannı hazırlayan, 
eşkiyaları besleyenlerin, cena 
ze merasimlerinde en önde yü 
rüyenlerin hiç işine gelir miy 
di? Elbette ki hayır. Bundan 
dolayı, reform komisyonuna 
katılmadılar, mızıkçılık etti
ler. Başbakan Erim, onların 
bu davranışları hakkında şöyle 
konuşmuştur: «Önden akade

milerin de bu komisyonda sa 
kınca olarak söylüyorlardı. 
Şimdi de özerk olan, özerk ol
mayan üniversite ayırımım 
duydum. Gene bunu anlamış 
değilim. «Başbakan sözlerine 
devamla, «Biz 1968’den bu ya 
na sürüp gelen olaylann ışı
ğında üniversitelerimiz için o 
zaman vaDilması lâzım gelen 
değişiklikleri yapmadığıma f- 
çin 1971 ilkbahan ortamına 
geldik. Buna, devlet sorumlu
luğu taşıyan insanlardan hiçbi 
risf, bu halin devamına müsa
ade etmeyecektir. Ünh^r«îte 
reformu mutlaka yapılacaktır* 
demiştir. Getıe aynı konuda E- 
ge Üniversitesi rektörü Mus
tafa Uluöz «12 Mart’a gelinme 
sinde üniversitenin de payı bü 
yüktür» diye konuşmuştur.
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İttihat T erakki, 31 Mart ve Emperyalizm
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(Gecejı Sayıdan Devam) 
Bay Toker’in, malum tefrikada, ne 

j rede ciddî, nerede gayri ciddî, nere
de muteriz, nerede tasvipkâr oldu
ğu çok defa bilinemiyor. O bakım- 

\ dan birer satırla geçiştirdiği mese
lelerde vesikalar sunmak bize tevec 
cüh etmektedir.
İTTİHAT TERAKKİ VE 
MASONLUK 

Bilindiği gibi İttihat ve Terakki 
Cemiyeti, 1908 hükümet darbesini 

; yapan gizli bir teşkilâttır. Bu cemi
yet içinde samimî hislerin sahibi o- 
lan ve sonradan alet edildikleri kir
li işlerin farkına varanlarda mevcut
tur. Ancak cemiyet, büyük ölçüde 
yahudi tesirine bağlıydı ve bu tesir 
kanalı da Masonluktu.

Bunu teyid eden bir İngiliz vesika
sını görelim.

Sir G. Lowther,den Sir E. Grey’e: 
...Manastır ve Selânik’te (Birleş

me ve İlerleme) Komitesi gizli iki 
toplantı yaptı. Bu toplantılarda Ta
lât ve Cevdet Beylerin iktidarda kal
ması için her şeyi yapmağa karar 
verdiler. Ordu komitenin yanında 
olduğu müddetçe bir Anayasa deği
şikliğiyle Talât ve Cevdet Beylerin 
ortadan kaldırılmasına imkân yok
tur. Komitede 80-90 mason, Halk İş 
leri Vekili ve yeni Şehül İslâm var. 
Son zamanlardaki söylentilere göre 
komite âzalan valilik, mutasarrıflık 
vb. gibi yerlere yüksek ücretlerle 
tayin ediliyorlar. (1)
İTTİHAT TERAKKİNİN 
KIPIRDANMASI 

...İttihatçılar Devrinde Masonluk 
Ve Kudreti 

Eski Türkiye Büyük Locasının
- 1909*1912 arasında üstad ı Â’zam’lı-

ğını yapmış olan Talat bey Makedod 
yanlıların o kanlı komitacılık siste
minin mikroplarım Rumeli Türkleri
ne aşılamış olan adamdır.

Mehmet Cavid de öyle.
Bunlann ikisi de, tutuldukları ik- 

f tidar hırsı uğruna her cinayeti işle 
meğe azmetmiş ve işlemiş azılı ka* 
(illerdi.

İttihat ve Terakki Komitesinin bir 
kısım azası da hiç bir yerde tayin 
edilmiyorlardı. Ediİçmiyorlardı. Zira 
o derece pespaye insanlardı ki hal 
ka bazen suratları bile gösterilmi
yordu. Bundan ötürü her şehirde İt- 
tihad ve Terakki Komitesinin yalnız 
iki üyesi resmen hükümete bildiri* 
liyor, halka tanıtılabiliyordu. Fakat 
hepsi masondular ve yalnız localarda 
boy gösterebiliyorlardı. Ve hepsi,

— Vur!
Dendi mi gösterilen göğüse veya 

enseye hemen kurşun sıkıveriyordu.
0  günlerin üzerinden tam altmış 

yıl geçti. Bu altmış yıl İçinde Türki-
| ye’de temiz halk yığınları, mason 

dendi mi hep ürperti duydu. Çünkü 
bu müddet İçinde de ondan önceki 
devirlerde de masonluğun bu mille
te hiç bir hayrı dokunduğu ne gö
rüldü ne İşitildi.
İTTİHATÇILAR DEVRİNDE 
MASONLUK 

İttihatçılar devrinde masonluk ga
yet korkunç bir tarzda örgütlenmiş
ti.

Misal olarak Adliye teşkilâtını e- 
le alalım:

1 — Nazır İbrahim bey masondu.
■ 2 — Temyiz azalarının çoğu ma

sondu.

3 — Cinayet mahkemelerinin re
isleri ve azalan masondu.

4 — Savcılar mutlaka masondu.
5 — Mustantiklerden bir kısmı 

mn mason olmasına dikkat ediımiş 
ti.

6 — Bazı Hukuk Mahkemeleri 
sırf masonlardan kuruluydu.

7 — Adliye kuvvetinin en önemli 
organlarından olan Adlî Tıp mües- 
sesesi baştan başa masondu. Komita
cı katil Dr. Bahaettin Şakir tarafın 
dan Dr. Nazım’m (asılan) da yar
dımı ile kurulmuş «lan Divan ade
ta bir mason şapitrl halindeydi. 
Burada vazifeli olan ve her bir Tür 
kiye ölçüsünde tıp otoritesi olan mü 
derris doktorların hepsi yüksek de
receli masonlardı.

8 — Cezaevlerinin müdürleri, baş 
kâtipleri, sergardiyanlan masondu.

9 — Avukatlar tabii elde bir! 
Başta baro reisleri olmak üzere.

10 — Bilhassa İstanbul’daki jan
darma âmirleri masonlardan seçilmiş 
ti. Jandarma umum kumandanı, İs
tanbul jandarma alay kumandanı, 
cezaevlerinin muhafazasına memur 
kumandanlar hep masondu.

Poliste ikinci komiserden yukarısı, 
bütün şube müdürleri ve yardımcı
ları masondu.

Emniyeti umumiyenin başına geçi 
rilen mutlaka bir mason olurdu. Dev 
letin politika ile ilgilenen bütün da 
ireleri mason kontrolundaydı.

İttihad ve Terakki’nin terör siste
mi işte böyle bir idari ve adlî kad* 
ro tarafından kolaylaştırıldı.

Herife adam öldürttüler, adlî tıp 
tan «delidir, ceza ehliyeti yoktur» 
diye rapor alıp kurtardılar.

Savcılar mahkemelerde masonlu
ğun dilediği gibi konuştular. Zabıt 
kâtipleri dosyalardan vesikaları yok 
ettiler. Sergardiyanlarla cezaevi mü 
dürleri mahpusları kaçırttılar. Vel
hasıl bir curcunadır gitti. Koca Os
manlI devleti nasıl batardı? Böyle 
battı işte.
•  Masonluk Ve Benzeri Bazı Gizil 

Kuruluşlar
Her biri Osmanlı Türk devletin

den bir parçayı koparmak, bu devle
tin nüfusunu birer ikişer milyon 
azaltmak gayretinde olan bu gizli 
kuruluşların hepsi Mason’dur.

Bu kurullardan bazısı şöven mil
liyetçi idi. Bir kısmı ise kıpkızıl 
marksist.. Fakat hepsi mason kub- 
besi altında birleştirilebiliyordu ve 
hepsinde mutlaka bir sürü Yahudi 
vardı. Ne gariptir kf Yahudiler bu 
kurulların hep kilit noktalarında yer 
almaktaydılar.

Her azınlık Mason topluluğu ken
di arasına kendi ırkından dininden, 
milletinden olan subayları katmaya 
çok dikkat etmekte id i

Meselâ, bütün Suriyeli ve Arap 
subaylar hep Mason olmuşlardı. Ge
ne Osmanlı Ordusunun ilerici orldu- 
ğu söylenen genç ve yaşlı subayla
rından çoğu bir iki mason locasında 
kadrolanmışlardı.

Makedonya’da hareket halinde o» 
lan Yunan siyasî çetelerinin hepsi
nin reisleri masondu. Hele en meş
hurlan olan Yüzbaşı Pavlos Melas, 
ayrıca bizim genç subayların katıl
mış oldukları Makedonya Rizorta lo
cası toplantılarında da arasıra misa
fir olarak boy gösterebilmekte idi!

Bu gün, 1902-903 Makedonya ayak

lanmasınm Selânik’teki Yahudi loca
ları ile olan sıkı İlgisi iyice öğrenil
miş bulunulmaktadır.
•  Makedonya İhtilâl Komitesi Ve 

Masonlar
Makedonya ihtilâl komitesinin iki 

kolunu idare edenler de masondu
lar. Meselâ üçüncü Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar’m «Ben de yazdım» ad
lı eserinin ikinci cildinde beşyüz 
doksan sekizinci sahifede neşrolu
nan vesikayı imza eden üç kişiden 
biri olan «Banice» Makedonya ihti
lâl komitesinin en şöhretli ve kan
lı lideri idi.

Ceiâl Bayar bu adamı tanımadığı 
için olacak ki ve galiba hakkında 
hiç bir fikir edinmemiş bulunacak 
ki eski harfleıle yazılı bir vesika
daki adını yanlış okuyup eserine 
yanlış geçirmiştir.

Bu adamın adı «Banice* değildir, 
«Paniça^dır.

Paniça Seres Komitesinin reisi I- 
di. Sosyalist meyilli olan bu komite 
Makedonya ihtilâlcilerinin Santralist 
hizbini teşkil ediyordu.

Celâl Bayar bu imza sahibi hak
kında eserinde lüzumlu izahatı ver
meliydi. Üstünde durulmaya değer
di bu adam... Onun, Türk subayları 
ile yanyana imza koymuş olduğu ve 
sikayı bir defa da beraber okuma
mız masonluk daîaveraları bakımın
dan önemli olsa gerek.

Aynen iktibas ediyorum:
«Hadımköy’den»
«Drama İttihat ve Terakki Kulü

büne»
«Gece saat dörtde Hadımköy’e var 

dik. İstanbul dışında bize karşı hiç
bir kuvvet ‘yoktur. İstanbul’un ordu 
muzun dehşet saçan hareketinden ha 
berdar olup son derece heyecan için 
de olduğu günden beri oıduya katı
lan hamiyetli paşalardan ve vekiller 
rinden. Nazım, Ruseni BeyMen öğ
renilmiştir. İkinci Ordu, piyade top
çu ve süvari kuvvetleri kısım kısım 
bize katılıyor. Bugün ileri hareket 
ediyoruz. Allah bizimledir. İnşallah 
parlak başarılar elde edeceğiz. As- 
keıdeki galevan pek ateşlidir. İleri
de gene bilgi verilecektir. Mıntıka
lara da bildiriniz.»

«19 Nisan 1909»
Görülüyor ki mason olduktan «on 

ra ne milliyet, ne din farkı gözeti
liyor! Üstlük askerlik kadrocu İçin 
deki hareketlerin yabancılardan hat 
tâ bir Bulgardan gizlenmesi zorunlu 
gu bile bîı kere d»h* m^rbn^n or
taya atılıyor... 31 Mart hadisesin
den sonra, Mahmut Şevket Paşanın 
emrinde Abdülhamid’i tahttan indi
recek yolu açan Hareket Ordusunda 
bu Paniça’lar az değildi!

İlâve edelim:
Paniça da tıpkı Pavlos Melâs gibi 

meslekten askerdi:
Bulgarya Prensliği Ordusunun bir 

süvari yüzbaşısı idi!
Yahudi bu işlerin be] kemiği üze

rinde çömelmiş bulunuyordu.
Yahudi’yi -908 de Osmanlı subay- 

laıı ile ideal arkadaşı gibi görmüş 
olanlar sonradan yanıldıklarını acı 
acı anlamışlardır. Zira Balkan Harbi 
felâketi Selânik’i bizden koparıp Yu 
nan’a bağlayınca ittihatçıların ma
son kardeşleri olan Yahudiler Selâ
nik’teki Türk ve Müslümanlar gibi 
Muhacir olmamışlardır. Selânik’te 
kaflmıslaı. Türk ve Müslümanların

bütün varlıklarının üzerine oturmuş
lardır.
•  Celâl Bayar’ın Önem Vermediği 

Bir Vesika
Bizden koparılan Selânik Yunan’a 

bağlanınca aynı Yahudiler bütün 
varlıkları ile bu sefer de Yunanlı
ların aleyhine aynı Makedonya Komi 
tacılanna yardıma başlamışlaıdır. 
Meşhur Makedonya Komitacıların
dan «Arnavudof» hatıralarında açık
ça şu cümleyi yazmıştın

«Osmanlı çekildikten sonra Selâ
nik Yahudi'leri bizimle çok iyi çalış* 
tılar. Bize her türlü yardımları yap 
tılar.»

Ve bundan ötürüdür ki talihsiz Yu 
nan Krallığı da tıpkı Abdülbamid 
devrinde olduğu gibi Makedonya’da 
bir özel idare kurmağa mecbur kal
mıştır.

Selânik valileri aynı zamanda Ma
kedonya umumi valileri olmuş’srdır 
ve bu iş son derece önemli bir ma
hiyet aldığı için Atina Kabinelerine 
de poıtföysüz bakan olarak iştirak et 
tirilmişterdir. Kendi çıkarını Make
donya’nın emniyetsizliğinde gören 
Yahudi, gene eski masonik entrika
larını devam ettirmiştir.

Celâl Bayar’ın herhalde önemini 
pek kavrayamayarak neşrettiği vesi
kanın şu son iki cümlesi çok mana
lıdır:

1 — «İleride yine bilgi verilecek 
tiı.»

Demek ki Makedonya Komitecisi 
sosyalist ve mason olan Bulgar sü
vari yüzbaşısı Paniça’nın imzası, bir 
defaya inhisar etmeyecektir. Paniça, 
Dramadaki İttihat ve Terakki Kulü
büne devamlı surette haber verebi
lecek bir adamdır.

2 — «Mıntıkalara da bildirini»
Bu cümle, vesikayı imza edenlerin

ve aralarındaki Bulgar Komitecisi
nin Drama Kulübü emrinde olmadık 
lannı, bilâkis, Dramadaki İttihad ve 
Terakki Kulübüne vazife ve emir ve 
rebilecek üst yetkilere sahip bulun
duklarını hissettirmektedir.

Mıntıkalar... Yani bölgeler.
Nereleri oluyor bu bölge denilen 

yerler?
Bunlann bir kısmı İttihatçıların il 

çelerdeki gruplandır. Fakat bir kıs 
mı da Paniça’nin emrindeki Santra
list Komite merkezleridir ki bunla
nn  arasında Bulgaryalı Yahudi öğ
retmenler vasıtası ile Drama, Serez 
ve Selânik’te kurdurulmuş olan «Ma 
kabi» gençlik kollan da vardı.

«Makabi» sûre tâ jimnastik ve be
den terbiyesi oyunlan ile uğraşır
mış gibi görünen paramiliter bir 
örgüttü. Artık İttihat ve Terakki Ce 
miyetinin, Sultan Hamide tahtan İn 
dirildiğini tebliğ edenler arasına E- 
manuel Karaso gibi bir arzuhalciyi 
niçin kattığını anlayabilirsiniz.

Bu herif o heyette masonlann 
temsilcisi oJarak bulunmaktaydı.» (2>

Bunlara ne buyurulur acaba. Bay 
Toker? (Devamı Var)

(1) Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Bel 
gelelinde Türkiye, Shf. 94, (Ori 
jiıtal dokümanda sah. 207, Vesi
ka No: 181 ve 6 Eylül 1910 ta 
rihli vesika).

(2) Nizameddin Nazif (muhteme
len), Mason Saltanatına Paydos, 
Cilt 1, İstanbul, 1968, S. 51-52. 
53, 54, 7, 9, 11.
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İDEOLOjİLER
KAVGASINDA

ÇARŞAMBA

Bahrî Savcı

mm

Siyasal Bilgiler Fakültesi Hu 
kuk Profesörü Bahri Savcı hak 
kında açılan davanın mahkeme 
sine pek yakında başlanacaktır. 
Bahri Savcı. 311. maddeden 
yargılanacaktır. Buna göre 3-5 
yıla kadar hapsi istenmekte
dir. Öte yandan. Ankara Sıkı
yönetim Mahkemesince tutuklu 
bulunan İlhami Sosyal, Muzaf
fer Erdost, Uluç Gürkan ve 
Süleyman Ege de yargılanmış
lardır. Yine TRT Genel Müdü
rünün konuşmasından sonra 
soruşturma açan Ankara Basın 
Savcılığı Cemal Aygen Esin 
Talu ve Hüsamettin Çelebi’nin 
ifadelerini almıştır.

Sofya Camii
Bulgaristan’ın başkenti Sof

ya’da OsmanlIlar zamanından 
kalan ve şimdiye kadar göster 
melik olarak açık tutulan ca
minin kapısına da nihayet ki
lit takılmıştır. Bulgarlar, se
bep olarak Sofya’da çok az 
Müslümanın bulunmasını gös
termişlerse de asıl sebep ko
münizmin amansız din düşma
nı olmasıdır. Türkistan’da, Kı
rım’da, Azerbeycan’da binler
ce cami yıkılmış ve din adam 
lan katledilmiştir. Sovyetler, 
camiye gidenlerden vergi al
mak istemiş, bunun üzerine ca 
miler boş kalınca, «lüzumsuz
dur» kararıyla, camileri ahır 
olarak kullanmıştır.

Tahliye
Sıkıyönetim Komutanlığı 1 

Numaralı Askerî Mahkemesi, 
kontenjan Senatörü Cemal Ma- 
danoğlu ile ilgili davada sanık 
bulunan emekli 5 kurmay al
bayla bir doktorun tahliyesine 
karar vermiştir. Haklarında tu 
tukluluk kararı kaldırılanlar 
şunlardır: Deniz Kurmay Al
bay Adnan Kaptan, Hava Kur 
may Albay Fahrettin Tezel, 
Kara Kurmay Albay Adnan A- 
rabacıoğlu, Kara Kurmay Al
bay Orhan Sevfi Güven ve 
Kara Kurmay Albay İbrahim 
Artuç iîe Dr. Celâl Uygur.

Bövlelikle Madanoğlu dava 
smdaki tutuklu sayısı 24’ten 
19*a inmiştir,

Topaloglu
Ulaştırma Bakanı Haluk A- 

rık’ın istifasından sonra, Ener 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İhsan Topaloğlu’da bakanlık
tan istifa etmiş; ve istifası 
Başbakan tarafından kabul e- 
dilmiştir. Bakan yaptığı basın 
toplantısında «hazırladığım bir 
kararnameyi imzalamaları için 
Bakanlara göndermiş, fakat üç 
AP’li Bakan karammeyi imza
lamamıştır» demiştir. Bakan, 
«İstifanızın gerekçesi bu mu?» 
sorusuna: «Onun altında başka 
şeyler var» karşılığını vermiş
tir. İstifasına gerekçe olarak, 
«prensip meselesi» demiştir. 
Topaloğlu’nun aldığı aşın ka
rarlar ve takındığı tavır, bir 
müddetten beri huzursuzluğa 
sebep oluyordu.

Preveze Kutlandı
Preveze Deniz Savaşının 433 

üncü yıldönümü Beşiktaş’ta 
Barbaros anıtının önünde yapı 
lan törenlerle kutlanmıştır. TÖ 
rene Mehter Takımının çaldı
ğı marş ve Barbaros’un Preve 
ze Zaferinde kullandığı bayra
ğın göndere çekilmesiyle baş
lanmıştır. Koramiral Ulusunun 
konuşmasından sonra yapılan 
geçit resmiyle tören sona er
miştir.

Kıbrıs İçin Son Söz
Osman Olcay, Paris’te yayın

lanan «Le Figaro» gazetesine 
verdiği bir beyanatta, Kıbrıs 
konusunda son sözü Makarios 
yönetiminin söyleyemeyeceği
ni, 10 yıl önce imzalanan an
laşmaların, Türkiye ve Yuna
nistan’ı sorumlu tuttuğunu be
lirtmiştir. Olcay «Kıbns mese 
leşinde, son sözü söylemenin, 
Başpiskopos Makarios yönetimi 
ne düşmesi gerektiği görüşünü 
haklı gösterecek bir durum yok 
tur» demiştir. Olcay, on yıl 
önceki anlaşmaların Kıbrıslı 
Türkler ve Rumların hak ve va 
zifelerini tayin ettiğini ve bu 
anlaşmada Türkiye ile Yuna
nistan’ın taraf olduğunu açıkla
mıştır. Ayrıca bu Genel Kurul 
toolanhlan sırasında Kıbrıs 
Rum dış İsleri Bakanj île de 
görüşebileceğini belirtmiştir.

CHP’den İstifa
Anayasa’nm siyasî partiler

le ilgili maddelerinde meyda
na getirilen değişiklik gereğin 
ce CHP’den veya ünversiteden 
ayrılması gereken Prof. Besim 
Üstünel, Prof. Tahsin Bekir 
Balta, Doçent Haluk Üiman, 
Osman Coşkunoğlu partiden is 
tifa etmişlerdir. Haluk Ülman 
İnönü'yü suçlayıcı bir konuş
ma yapmıştır. İnönü ise Ha
luk Ülman’a bir cevap ver
miştir. Daha sonra parti yeri
ne üniversiteden istifayı ter
cih eden Turan Güneş konuş
muş ve şöyle demiştir: «Şim
di 12 Marttan sonra nasıl bir 
felsefî durum meydana getiri, 
liyor, bunu açıklayacağım: 
Resmî organları, birçok kurum 
larla elele, partilerin mazarra 
tından, çirkin politikacılardan 
bahsediyorlar. Siyasî partiler 
suçlanıyor. Ve böylece halk 
yeniden şartlandırılıyor.» Tu
ran böylece Koçaş tarafından 
Sivas’ta yapılan konuşmaları 
tenkit etmek istemiştir. CHP’ 
nin de suçlanmış olması belli 
ki bazı çevreleri çok rahatsız 
etmiştir.

Brejnev’in Gezisi
Sovyetler Birliği Komünist 

Partisi Genel Sekreteri Leo- 
nid Brejnev, Yugoslavya, Bul
garistan ve Macaristan’ı ziya
ret etmiştir. Bilindiği gibi Kı 
zil Çin’in Balkanlara sızmasın 
dan korkan Rusya, eski dostu 
Yugoslavya’yı kendi safına çe 
kebilmek için Tito’ya bir ta
kım tavizler vermek zorunda 
kalmıştır. Fakat Brejnev’in bü 
tün bu gayretleri komünizmi 
parçalanmaktan da kurtarama 
yacaktır.

Spiro Agnew
ABD Cumhurbaşkanı Yardım 

cısı Spiro Agnew 11-13 Ekim 
tarihleri arasında yurdumuzu 
ziyaret edecektir. Ayrıca af
yon ekiminin yasaklanması nu 
susunu görüşmek üzere Ame
rika Tarım Bakanı Mr. Hardin 
başkanlığındaki bir heyet ya
kında Türkiye’ye gelecektir. 
Bu konu ile ilgili yorum «Bir 
Olay, Bir Yorum» sütunumuz- 
dadır.

Kadir Kaymaz
Dört buçuK milyon liralık 

Ziraat Bankası soygununun e- 
lebaşlarından Kadir Kaymaz, 
arkadaşları tarafından öldürül
mekten korktuğunu söyleye
rek, can güvenliği istemiştir. 
Başka bir hücreden olduğu i- 
çin beraber kaldığı 15 kişi ta
rafından tehdit edilen Kay
maz, ayn bir yere konulmuş
tur. Rusya’da Ekim ihtilâlinin 
elebaşlarını yiyen komünizm, 
Türkiye’de de ihtilâli başar
mak için kadın kılığına bile 
giren komünistleri birbirine 
düşürmektedir. Sol ideolojiler 
yapıları icabı parçalanmaya 
mahkumdurlar.

Batar - TBT
Hava Kuvvetleri Komutam 

Orgeneral Muhsin Batur TRT 
ye giderek Musa Öğün’ü ziya
ret etmiş ve yeni görevi dola- 
yısiyle kutlayarak başarı dile
miştir.

Batur - Öğün görüşmesi bir 
saat kadar sürmüş, Batur bu 
görüşme sırasında TRT’nin ça 
lışmaları hakkında da bilgi 
almıştır. Orgeneral Faruk Gür 
ler de TRT'yi ziyaret etmiş 
ve başarı dileğinde bulunmuş
tu.

Bofariyenler Teftiş Ediyorlar
Son zamanlarda Rotariania- 

nn siyasî ve İktisadî hayatımız 
üzerinde tesir etme istekleri 
gittikçe artmaktadır. İzmir’
de ticaret adamları ile yaptık
ları konferanstan sonra İstan- 
buldaki Rotarianlar, Arçelik 
tesislerini gezerek buzdolabı,

termosifon, çamaşır makinası 
gibi ev aletlerinin yapılışını
daha yakından görmüşlerdir. 
Fabrika müdürlerini ekseriyet 
le Yahudilerden seçen Vehbi 
Koç’un, Rotary Kulübü ile de 
ilgisinin olması tabiîdir.
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BİR YORUM•  PERŞEMBE

Casuslar
İngiliz Kremlin uzmanı, İn

giltere’deki Sovyet diplomatla
rının eşlerinin ülke için daha 
büyük tehlike teşkil ettiğini 
belirtmiştir. Sovyet casusluk 
teşkilâtı öteden beri erkekler
den ziyade kadınlara itimat 
ettiği ve. Doğu Almanya ile 
Doğu Rusya’da Sovyetlerin ka 
dmlar için açtığı casus okulla 
rınm bulunduğu bilinmekte
dir. Okullarda özel surette ye 
tiştirilen genç kadın casuslar, 
birer diplomata eş olarak ve
rilip dış ülkelere gönderilmek 
te ve gittikleri yerlerde büyük 
işler başarmaktadırlar. Ayrı
ca Ruslar, yetiştirdikleri kadm 
ve erkek casusları ülkelerinde 
ki diplomatlan avlamak için 
yem olarak kullandıklarını a* 
çıtlamış]ardır. 12 Mart Muhtı 
rasıddan evvel fakülteleri
mizde boy gösteren, komünist 
tedhişçiliğini yürüten pek çok 
militanın komünist fahişeler 
tarafından aldatılmış olması 
en akla yakın olan ihtimaldin

I İzmir Sıkıyönetim
Yüksek okulların açılması 

sebebiyle bir bildiri yayınla
yan İzmir Sıkıyönetim Komu
tanlığı, «Marksçı, Maocu dü
şüncelerin bu kutsal topraklar 
da yeri yoktur» demiş ve bildi- 
ye şöyle son vermiştir:

«Geçen dönemlerde dersle
ri ve ilmi çalışmayı bir kenara 
itip, eline silah alan, kılığını 
Mao özentisi bir görüntüye 
sokan ve kaba kuvvet ile Fa
külte ve yurt idarecilerini de 
susturup, bulunduğu yeri bir 
anarşi yuvasına çeviren şuur 
suz ve satılmış öğrenci niteli
ğinden uzak bazı kimselerin 
mahkemelerdeki akıbetlerini 
hatırlatmak bîle bana üzüntü 
veriyor. Bu eğitim döneminde 
de aynı durumun, aynı atmos 
ferin geri geleeeğini umanlar 
mevcut ise, bilsinler ki, asla 
umduklarını bulamayacaklar 
dır.»

«Kırmızı Telefon»
1963 yılında kurulan ve A- 

rap - İsrail harbinde 22 defa 
kullanıldığı açıklanan Mosko
va - Washington arasındaki 
«Kırımızı Telefon» hattının da 
ha Süratli çalışabilmesini ön
gören bir andlaşma Rogers ve 
Gromiko tarafından imzalan
mıştır. Bu andlaşmaya göre i- 
ki ülke arasındaki telefon gö
rüşmeleri şimdiki denizaltı ve 
kara kabloları yerine dünya
nın üzerinde yörüngede bulu
nan yapma uydular aracılığı 
ile yapılacaktır. Dünya hadise 
leri üzerinde iki süper devle
tin daha aktif bir rol oynama 
istekleri böyle bir anlaşmaya 
yol açmıştır.

İndin Gandi
Tarafsızlık politikasından 

vazgeçerek Rusya ile dostluk 
andlaşması imzalayan Hindis
tan Başbakanı İndra Gandi, 
Moskova’yı ikinci defa ziyaret 
etmiştir. Fakat ziyareti esna» 
smda Rus liderleri Moskova* 
da bulunmadıkları için ziyaret 
programı değiştirilmiştir. Hin 
distan, K. Çin tehlikesi karşı
sında sırtını Rusya'ya dayar
ken, Rusya’da Deli Pefcro’dan 
beri arzuladığı Hind Okyanu
suna inmiştir. Fakat Gandi u- 
nutulmanialıdır ki, Moskof’un 
sulhu aldatıcı, sukutu kudur
gan, dostluğu hain, yardımı 
mihnetlidir. Şu an Pakistan 
karşısında Rus yardımı bir ma 
na ifade etse bile ayının dost 
luğu uzun sürmeyecektir.

Yavuz Aslan Argun’un Mahkemesi
22 Aydan beri mevkuf olan ve mahkemesi ancak iki ay önce 

başlayan Yavuz Aslan Argun’un duruşması 6. Ağır Ceza Mahke
mesinde yapılmıştır İki aydan beri aranan şahitler getirile medi- 
ği için, mahkeme 18 Kasım 1971 tasrihine bırakılmıştır. Şahitler 
bulunursa ifadelerinin alınması sağlanacaktır.. Tahliye isteği ise 
reddedilmiştir. 18 Kasım tarihli duruşmada tahliye beklenmekte» 
dir.

Teknik Ümveıslte
Sıkıyönetim Komutanlığın

dan alınan bilgiye göre Istan 
bul Teknik Üniversitesinde ya 
pılan aramada araba teker
leklerini patlatmağa yarayan 
ve ilk defa Kuzey Vietnam’da 
kullanılan Ho Şi Minh çivile
ri, Molotof kokteyller, 4 ta
banca, çok adet mermi ve ya* 
saklanan sol yayınlar ele ge
çirilmiştir. Sıkı Yönetim za
manında dahi anarşik faaliyet 
lerine devam eden komünistle 
rin, ülkemizi nasıl tehlikeli u- 
çurumlaıa götürecekleri bir 
kere daha ortaya çıkmıştır.

Siyah Lale
Çocuk kaçırarak fidye iste

mek, tehditle para almak, si
lah kaçakçılığı yapmak ve 
banka soymak amacıyla kurul 
duğu, ele geçen plânlardan an 
laşılan «Siyah Lâle» adlı gizli 
teşkilâtın 16 elemanı Sıkıyö
netim Mahkemesi tarafından 
tutuklanarak evzaevine gönde
rilmiştir. Sıkıyönetim zama
nında bile komünistlerin bu 
tip hareketlere teşebbüs et
meleri, Türkiye’yi hangi teh 
likenin tehdit ettiğini açıkça 
ortaya koymuyor mu?

Severdi
Avrupa Konseyi Danışma 

Kurulu Başkanı Olivier Rever 
diı , Başbakan Erim tarafın- 
dan şerefine verilen yemekte 
bir konuşma yapmış ve, «Tür
kiye, beynelmilel çapta bir 
tertiple karşı karşıyadır. Tür

kiye bugün tarihinin oldukça 
dalgalı bir devresini geçirmek 
tedir. Beynelmilel çapta bir 
tertiple karşı karşıya bulundu 
ğu kısa bir süre önce tespit e- 
dilmiştir. Biz, bütün bu anar» 
şist hareketlerin bir merkez
den idare edildiğine inanıyo
ruz» demiştir.

Yunan Politikasının Yeni 
Mümessili: Spiro Agnew

İran’ın 2500. Kuruluş yıldönümünde yapılacak 
törenlere katılmak üzere Amerika’yı temsilen Spi
ro Agınew gidecektir. Agnew Tahran’a geçerken 
Türkiye’ye de uğrayacak ve Türkiye’de iki gün ka
lacaktır. Bu esnada önemli görüşmelerin yapılaca
ğı sanılmaktadır. Ayrıca bu arada, Amerika’daki 
uyuşturucu madde müptelâlarını düşünerek yasak 

ladığımız afyon ekiminden uğradığımız zararların 
telafisi konusunda yapılması gereken şeyleri tesbit 
için ABD Tarım Bakanlığından bir komisyon gele
cektir.

Spiro Agnew’in Türkiye’ye gelmesi son dere 
ce manidardır. Hele bu ziyaretin Kıbrıs meselesi
nin hergün yeni yeni gelişmelerle tansiyonunun 
yükseldiği devreye rastlaması, duruma daha fazla 
hassasiyet kazandırmaktadır. Hadise üzerinde dik
katleri çekişimiz yersiz değildir. Çünkü Spiro Ag- 
new Yunan asıllıdır. Amerikan siyasî hayatında 
boy gösteren Yahudi asıllı, Yunan asıllı yabancılar
dan birisidir. Hem de Nixon’un baş müşavirlerin» 
dendir Nixon’un, dolayısıyla Amerika Birleşik Dev 
letlerinin politikasında en müessir rolü oynayan 
Henry Kissinger’ (Yahudi) den sonra gelmektedir.

. Henry Kissingerle bera
ber CİA içinde Pentagon’da mevcut Yahudi şefle
rinin tahriki ile ABD, İsrail’i Ortadoğu’da bir ur 
halinde büyütmüştür.

Aynı fâaliyeti Spiro Agnew Yunanistan için 
yapmıştır. NATO’nun en tehlikeli mevkiinde bulu
nuyor, propagandası ile Yunanistan’ı silah, uçak ve 
gemi bakımından donatmıştır. Yine Agnew, Ameri
ka’da Kıbrıs meselesinde Türkiye aleyhine ve Yu
nanistan lehine bir propagandayı tahrik etmiştir. 
18 Mayıs 1969 tarihinde Newyork’ta düzenlenen Yu 
nanistan’m OsmanlIlara isyanının 148. yılında ya
pılan törenlere tebrik telgrafları göndermiştir. Bu 
törenlerde, Türk kıyafeti giydirilmiş kimseler Yu
nanlıların ayakları altında çiğnenmiştir. Bu tören- 
törenlerde Kıbrıs’tan «Kıbrıs Yunan Cumhuriyeti» 
diye bahsedilmiştir. Heybeliada’dan yetişen Ysko- 
vas, Yunanistan Mason Locası mensupları kızgın 
Türk düşmanı konuşmalar yapmışlardır

Spiro Agnew, Nixon’un yardımcılığına tayin ol 
duğu zaman Yunanistan’da bayram şenlikleri yapıl
mış, Agnew’e tebrik telgrafları yollanmıştır. Ag- 
new’in içinde bulunduğu durum budur. Yani Ag- 
new, ABD’de Yunan menfaatlerim savunan ve Kıb
rıs meselesinin Yunanistan lehine çözümlenmesini 
isteyen birisidir.

Osman Olcay’ın B.M. Genel Kurul toplantısın
da Kıbrıs davamızı anlatmak için gösterdiği gay
reti ve aldığı neticeleri yozlaştırmak, tesirsiz kıl
mak için Spiro Agnew’in çeşitli teşebbüsleri olacak 
tır. Amerika’da yaptığı propagandayı, İran’ın 2500, 
kuruluş yıldönümüne gelecek pekçok devlet adamı
na da telkin edeceği tahmin olunabilir.

Bunlardan çok daha önemli olan husus şudur 
ki, Spiro Âgnew, Yunanistan’ın görüşlerini Ameri
ka Birleşik Devletlerinin prestiji ile beraber, Türk 
mesullerine telkin etmek isteyebilir. Bilindiği gibi 
Yunanistan, Makarios, Grivas ve Kipriyanu’nun faa 
liyetleri neticesinde, kritik bir devreye girmiştir. 
Ne Enosis’ten vazgeçebilmekte ne de Makarios’un 
yürüttüğü tarzda bir tedhiş politikası ile Enosis’i 
gerçekleştirmeyi uygun bulmaktadır. Gerçekten çık 
maz bir sokağın içindedir. Şimdi Spiro Agnew’i 
göndermek suretiyle, yeni bir hücuma geçtiği ka
naatindedir. Spiro Agnew, bu gelişinde, bir ABD 
temsilcisinden ziyade Yunanistan temsilcisi gibi 
mütalâa edilmelidir. Aksi halde Yunanistan’ın oyû  
nuna gelinir
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de aynı şeyi demektedir. On
lara göre millî ve haysiyetli 
bir davranış CİA'nm veya ABD 
nin oyunudur. İşte Musa Öğün 
de öyledir demeye getiriyor
lar.

Aynı sayıda yine Ortam, Hü- 
samettin Çelebi için «TRT Ata 
türkçüsü» diye bahsediyor. 
Aynı Hüsamettin Çelebi komü 
nist hareketleri yaşıyormuş gi 
bi anlatırken neydi acaba?

ı.'Musa Öğün’e Düşmanlık Neden?
TRT Genel Müdürlüğüne 

Tümgeneral Musa Öğün’ün ta 
yin edilmesi ve müesseseye 
bir çeki düzen verilmesiyle bir 
likte, TRT müessesesini yıllar 
dan beri babalarının çiftliği gi 
bi kullanan birçoklan da telâ 
§a düştüler. Bunun üzerine en 
kozmopolitinden en hızlı dev. 
timcisine kadar hepsi hücuma 
geçtiler.

Hatırlanacağı üzere Musa Ö 
ğün’ün beyanatından sonra, Yö 
netim Kurulu Başkanı Suat Si 
ûanoğlu, Paşaya hücum etmiş, 
ancak Genel Müdür Başkana 
sabır ve metanetle cevap ve
rerek kendisini doğruluğa da
vet etmişti.

Bundan sonra Genel Müdüı 
derhal TRT programıarmı ele 
almıştı. Bu zamana kadar mik 
rofonu kapan istediği biçim
de konuşmuş, söylemiş ve oku 
muştu. Tiyatro, edebi trat ve 
müzik saatlerinde Avrupa’nın 
ne kadar materyalist, kormopo 
Ut, fanatik ve çirkef eseri var 
sa hepsi ortaya serilmiş, TRT 
adeta başkalarının ağziyle ken 
di milletine küfreder olmuş
tu. Bir sürü yarfışmalar tertip 
lenmiş, ödüller; edebî ve sa
nat değeri sıfır olduğu halde 
sırf komünizme kozmopoliti
me, materyalizme ışık tu-an 
bir yığın esere (!) ulûfe gibi 
dağıtılmıştı. Avrupai günler 
taltif edilirken millî bayram
larımız neredeyse unutulup git 
inişti

İşte Musa Öğün böyle bir 
devrede, böyle bir müessese- 
nin Genel Müdürlüğüne getiril 
miş, istismara, dejenerasyona, 
kozmopolitizme ve anarşiye 
bir son vermek gayesiyle he
men kollan sıvamıştır. Onun 
bu millî ve haysiyetli davranı
şı elbette bir sürü gayn miılî 
kafalan ve kiralık kalemleri 
tedirgin edecekti. Ve öyle ol
du.

ORTAM — YANKI 
CEPHESİ VE TRT

Dünün hızlı sosyalistlerinin 
demokratik bir kılıf içinde çı 
kardıkları Ortam mecmuası Ge 
nel Müdüre doğrudan cephe 
alamayınca bir takım mizahî 
cümlelerle içindeki zehiri ku- 
suyoı, Adı geçen kâğıt toma- 
n  17. sayısında şöyle demek
tedir. «TRT Genel Müdürünün 
kendinden emin ve sert tutu
mu üzerine bir arkadaşımız 
Musa Öğüt’ün adını birazcık 
değiştirdi. Yeni isim şöyle : 
Türk Musa Öğün Çalış Güven»

Aynı kâğıt tornan 18. Sayı
sında ise şöyle diyordu: «TRT 
mensupları arasında dilden di 
le dolaşan bir espri de şu :

— Musa’ntn «M» si düşerse 
ne olur?

— Ne olur?
Cevap
— «USA» olur.
Almanyadaki komünistler şe 

refli Türk ordusuna «CİA çe
teleri» derken Türkiye’dekiler

Solcuların Amerika île 
İlgisi Ne Ola ki?

«İşin şakas bir y«sa, Bülent Ecevit sahne-i-siyaset’de 
aradığını bulanmamış, oturması gerekli yere oturamamış, der
dini anlatamamıştır. Oysa ki, onun başarılı bir politikacı, 
iyi bir devlet adamı olması için elinde büyük kozlan, güzel 
avantajları, iyi özellikleri vardır. İsterseniz onun bu sözünü 
ettiğimiz özelliklerini beraberce sayıverelim :

X — Ecevit’in hiç kardeşi yoktur. Bu onun için büyük 
bir avantajdır. Zira kardeşi olsa, o da müteahhitlik yapsa, 
herkes «Bülent kardeşlerini zengin ediyor» diyecekti.

2 — Ecevit’in damadı yoktur. Bunun avantajlannı ar
tık herkes bilmektedir.

3 — Solcuların çoğu gibi Amerikan eğitimi görmüş ve 
Robert Koleji başarılı olarak bitirmiştir.

4 — Han, hamam, mal, mülk sahibi değildir. Başını sok
tuğu ev bile kayın pederine aittir.

5 — Kendisine her bakımdan yardımcı odan, mektupla
rını yazan, saygı değer bir eşi vardır.

6 — Klasik Türk erkek tipinde olup, çikolata renginde ve 
;ok yakışıklıdır Bu nedenle saygı değer eşi onu hiç yalnız 
seyahate yollamaz.

İşteCHP’de durum budur. Ve parti içindeki klik liderle 
ri birbirlerini çiğ çiğ yemek için beklemektedirler Ve çoğu- 
da beklemekten ülser olmuştur. Hepsine geçmiş olsun deriz..»

YAVUZ DONAT 
AKŞAM 29 EYLÜL 1971

Aynı mevzuuda Rotaryenle- 
rin yayın organı olan «Yankı» 
nin düşüncesi ise aynen şöy
le:

«TRT Genel Müdürlüğüne 
Adnan Öztrak’in yerine Tüm
general Musa Öğün’ün atanma 
siyle, 12 Marttan sonra TRT 
mikrofon ve televizyon ekranla 
nnda meydana gelen değişme 
elle tutulur hale geldi. Atatürk 
le ilgili yayınlar, kahramanlık,

askerlik* tarihî gari&eri anma 
programlan, haberlerde Cum
hurbaşkanı, sonra Başbakan, 
Genel Kurmay Başkanı ve km  
vet komutamfiariyte ilgili ha
berlere öncelik tanınması 
«Özerk» TRT’nin önce hayret
le karşılanan sonra alışılan ta 
turno. Mikrofon ve ekranlar
dan «Sefalet edebiyatı» kalk
mış, maneviyat yükseltici, mo
ral verici addedilen program
lara yer verilmeye başlanmış, 
fakat iş kısa samanda yine a* 
normal hale getirilmişti. Ay
nı halde her iki çizgide de ne 
kadar ileri gidebileceğini is
patta geçikmedi. TRT’nin 12 
Marttan önceki yayınlarını e- 
leştiren aklı Selim sahibi va
tandaşlar bu defa şöyle konuş
maya başladılar: İşin dozu yi
ne kaçtı. Yerli yersiz, haber 
niteliği var yok, her radyoyu 
açışta, kahramanlıkla, asker ve 
askerlikle, komutanlarla, Cum
hurbaşkanı ve Başbakanla il
gili konuşmalar, haberler, san

kİ vatandaşları büyüklerinde» 
bıktırmak istercesine birbiri 
ardına sıralanıyor. Buna dalış 
ne kadar göz yumulacak?» 
(Yankı — Sayı : 30)

Şunu belirtelim ki vatanda 
şm ağziyle yazdıkları tamamen 
Yankı’mn kendi düşüncesidir. 
Hem sonra kahramanlıkla, as 
kerlikle ilgili şeylerden bu mil 
let n^den şikâyet etsin? Kahra 
man ve asker bir millete bu 
yaraşır.

Fakat kozmopolitizmin ve 
materyalizmin hempalan mili! 
leşme hareketinin düşmanı ola 
caklardır. Bunlann düşmanlığı 
millete bağlı olan fertler için 
bir şeref vesilesidir. Başlatılan 
yolda daha hızla ve kararlı yfe 
rümek gerekir. Henüz bazı 
programlarda görülen Yunan 
efsanelerini veya lüzûmsuz v$ 
zararlı şeyleri anlatan husus
ların da tesfiyesi Musa Öğün’
ün millî hareketini gerçek 
hedefine vardırmış olacaktır,

’HP’nin Yeni Kuklası Sahnede
Damat beyin, «Solda ve Sağ 

da Vuruşanlar» başlıklı polisi 
ye serisinin Milliyet’te yayın
lanmasından sonra, şimdi de 
Akşam Gazetesi «Bir Devrin 
Perde Arkası» adiyle yem bir 
macera dizisi neşretmeye baş
ladı. Serinin yazan öyle pek 
Toker cinsinden değil, şüphe
siz daha ucuza kiralanmış bir 
kalem. Zaten bunun böyle ol
duğu yazdıklarından da oe'll. 
Süleyman Genç; fikrî seviyesi, 
tahlil kabiliyeti ve ifade sana 
tının zayıflığı kadar, basın ah 
lâkından da nasibini alamamış 
birisi. Elindeki mızrakları çu
vala doldurmaya çalışıyor. Fa
kat hiç birini de sığdıramıyor.

Bir Devrin Perde Arkası1 
nin Solda ve Sağda Vuruşan
lardan hiç mi hiç farkı yok İ- 
ki haftadan beri devam eden 
serinin tamamı hakkında bir 
açıklama yapamayacağız. Çün
kü buna hem sayfamız yetmez, 
hem de yazı henüz neticeye 
bağlanmış değil. Ancak bay 
Genç’in polemiklerinden kısa 
ca bahsetmekle iktifa edece
ğiz.
BU YAZI NEDEN 
NEŞREDİLDİ?

12 Mart Muhtırasından son
ra, ülkemizde işçi ve köylü 
grupıanndan ta öğrenci, asker 
-sivil ve aydın gruplarına ka
dar, komünistlere ve bugüne 
kadar onlan çiftliklerinde ot
latıp sonra da kıra salıveren 
muhteris politikacılara karşı 
millî bir kin belirmiştir. Ha
liyle milletin bu sert nazarın
dan ziyadesiyle kuşkulanan bel 
ti başlı grup CHP ve onun ih
tiyar lideri İnönüdür. İşte C. 
H.P zaten son haddine kadar 
azalmış olan itibarını tekrar 
kazanabilir miyim iddiasiyle 
bütün aktörlerini seferber et
ti. CHP aktörlerinin her biri 
çeşitli hünerlerini gösterdiler 
se de sıfıra inen prestij hâlâ 
geri gelmedi. Herhalde son 
sahneyi de Süleyman Genç oy 
nayacaktır.
SOL NEDEN SUÇSUZ?

Süleyman Genç’in yazısının, 
ana hatlan şudur: Bugüne ka
dar olanlann mesulü devrin*- 
çiler (!) ilericiler değildir On 
lar masum insanlardır. Eğer 
banka soydularsa, adam kaçı
rıp öldürdülfcrse, halk ordusu 
kurdularsa. hattâ Türkiye Cum 
huriyetini yıkmaya çalıştılarsa

bu hep iyi niyetlerinden ileri 
gelmekteydi. Onlar bağımsız, 
ileri, demokratik bir ülke isti
yorlardı (!)

«Haksızlığa, adaletsizliğe, s# 
mürüye karşı; doğrudan iyV 

.den, yana halktan yana insan
ca bir toplum düzeni istemek
teler.» (20 Eylül - Akşam).

«Dev-Güç (!) ideologlan» 
mn asıl amacı Türkiye'de as
ker* sivil aydınlan gençliği bir 
araya getirmekti Bu örgüt 
onlann eylemlerim düzenle
yen, yönlendiren, kanalize e 
den kılavuzluk görevini yapa
caktı.»

Şimdi aklıselim ile düşüne
lim. Bu memlekette komünizan 
faaliyet yürütüldü mü? Yürü
tüldü. Adam kaçırılıp öldürül
dü, yahut fidye alındı mı? A- 
lındı. Fabrikaıar, okullar, tar
lalar işgâl edildi mi? Edildi. 
Hattâ Türkiye Cumhuriyetini 
ve onun meşrû ordusunu yı
kıp, Marksist-Leninist veya Ma 
oıst namiyle bir komünist dü
zen kurulmaya çalışıldı mı? 
Ona da evet Peki bütün bun
ları yapan kiraıer? Eski Dev- 
Güç veya F.K.F. gibi komü
nist yuvalarında yetişen 197 ı* 
in Dev-Genç'lileri değil mi?

Bay Genç, eğer haysiyetin 
zerresine sahipseniz doğru ce
vap verin!

Sanki bu olanları hep sağ 
yaptı. 12 Mart vasatını sağ ha
sıl etti. Öyle diyor Süleyman 
Genç ve baştan sona daima fi
şin sağdan, irtica (!) dan, 
Kur’an Kurslarından, İslâmî- 
yetten yakmıyor. 
KOMÜNİSTLER VE CHP

1950 seçimlerinde iktidar 
koltuğuna bir daha ebediyen 
kavuşmamak üzere veda eden 
Halk Partisi, bu tarihten son
ra iktidarları yıpratmak için 
daha değişik taktikler uygula
dı. Üniversitelerde birikmiş a 
lan öğrenci kitlesini parti si
yasetine âlet ederek iktidara 
gelmeyi düşündü. Halk Parti
sinin bu tavrı memleketteki 
komünistleri geniş bir cephede 
topladı ve bu hal maskeli ko
münist hücreleri veya TİP ku 
ruluncaya kadar devam etti. 
Hattâ 1961 den sonra da ko
münistlerin hamisi başta İnö
nü ve avanesi oldu.

Süleyman Genç bütün bu 
gerekirleri görmezlikten gele» 
rek durmadan CHP’yi temize

çıkarmaya çalışıyor. Ama bu
na imkân var mı? Asla. «Boy 
kot ve işgal aynı şeydir» diye* 
rek komıinıstlen haklı göster 
meye çanşan İnönü olmasaydı 
belki hakuydı Day Genç. Ama 
bir noktada o da realiteyi söy 
lemek zorunda kalıyor:

«Yeni kurulan Dev-Güç yö» 
neticilerinin amacı 27 Mayıs 
öncesinde olduğu gibi, CHP 
nin öncülüğünde asker, sivil* 
aydın, gençlik ve ilerici hatk 
yığınlarının ortak mücadelesiy 
le iktidan yeni bir atılımla ele 
geçirmekti.»

Bir taraftan, böyle diyen 
Genç diğer yandan da Halk 
Partisinin gençlik hareketleri' 
ne karışmadığını belirterek;

«1961 den sonra CHP genç* 
erle ciddi bir biçimde ilgilen* 
memişti.»

Bundan sonra komünistle
rin başarısızlıklarının sebebini 
belirten Süleyman Genç şöyle 
devam ediyor: «Başansızlıkla- 
nmn sebebi onlan kanalize e. 
decek liderlerin olmamasıydı. 
İşte Sosyal Demokrasi Dernek 
feri Federasyonu böyle bir İh 
tiyaçtan doğmuştu.»

Yazar 5 yaşındaki bir çocu
ğu bile güldürecek bir buda
lalıkla 1971 Türkiyesindeki ko 
miinıst hareketleri basit öğren 
ci olayları, devrim (!) ve ey* 
lem (!) şeklinde izah etmeye 
kalkışmaktadır Onun bu kuşu 
ru pek fazla budala ve cahil 
olmasından rleri gelmemekte* 
dir Olsa olsa komünistleri vt 
CHP yi İsrarla savunma arzu 
sunun bir neticesidir.

Ancak şunu hemen belirte, 
lim ki Damat beyin yazısından 
sonra Süleyman Genç’in çırpı 
nışlan da ne CHP’ye, ne de 
komünistlere bir kâr sağlama 
yacaktır Ortada değerlendir* 
me gücü yüksek, ve adil bir 
jüri heyeti vardır. O da millet 
tir Bugüne kadar 3-5 mürek
kep yalamış kimseyi kandırıp 
ihtilâl pazarına çıkan komü* 
nistler, milletin huzurunda n& 
sil perişan oklularsa, onları 
haklı ve masum göstermeye 
kalkışan üç kâğıtçılar da Öyle 
olacaktır ve nitekim olmuştur.

Millet Türkiye'nin 12 Mart 
vasatına nasıl ve kimler tara
fından getirildiğini gayet iyi 
bilmektedir Herkesin notunu 
da adilane bir vekarla vermiş 
ÜT,


