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Yeniden Milli Mücadelemden
Aziz ©kuyucumuz,
A llah a rahmet ve bağışlama ayı olan mü
aarek Hamazan ayınaı, ruhlara enginlafe ve yü
çelik kazandıran havasını, mîBet olarak kalp
lim iz in derinliklerinde hissettiğimin
günleri
yaşıyoruz Taptaze bar ruh, ulvi duygularla kap*
lî bir vicdan ve İra manevi havanın meydana ge
tirdiği bar neyecanla dolu almak, saadetlerin en
Myüğüdüı Sosyal ve ekonomik şartların; gayr]
millî hgysa aniayışian ve hoparlörlerinin mey
dana getirdiği baskı havasının altında, buyuk bir
eziklik ve huzursuzluk içinde yuvarlanıp gelen
milletimizin, kendisini hissettiği, aslî \ arlığına yö
nelmek için çırpındığı gönlerdir bu günler.,. İn
sana insen olduğunu, madde dünyasının kendi
emrine verilmekle beraber, sonsuz kudret sahibi
yfiee AHah-m kuhı olarak, tevâzû içinde, O'nun
emirberine uyması gerektiğini hatırlatan; hepi
mizi, mıîlî hacetimizle çozlim bekleyen mesele
lerine el atmamızın zaruretine götüren mübarek
günler...
Bu mübarek günlerin manevî havası içinde
kendimizi, miBet olaırak, büyük bir muhasebe
ye çekmek sorundayız. Memleketimizin, kardeş
İslâm memleketlerinin ve dünyanın siyasî duru
ma nasıl bir manzara arzetmsârtedir? Millet ola
"cak karşı karşıya olduğumuz meseleler mAer
dir? Siyasi ve İktisadî gücümüz, bu meseleleri
halledebilecek Mr iktidara sahip midir? Millet
ler anası kavgaların alabildiğine ^natûiîik ve gi
riftlik kazandığı günümüzde, millî ve dinî var
lığımızı koruyabilme imkânımız nedir? Beynel
milel güçlenil ihanet dolu çabalarına muhatap
olup durduğumuz asnmrada, tarihî şeref ve hay
siyetimizi korumak için yüktaımeımz gereken
sorumluluklarımız nelerdir?
Bütün bunun, şerefli bir müıetin evlâdı olan
bizterden, âcile®. ocvap bekleyen meselelerdir.
Dünyanın büyük siyasSve İktisadî olaylara sah
ne olduğu şu yıllarda ve her lamankinde© da
ha çok uyanık bulunmayı gerektiren beynelmi
lel bir ortamda, bn millî muhasebenin zarureti»
kendisini bir kat daha er tırmıktadır.
Aaaz okuyucumuz
Ssn&lerm İhmali ve bu ihmallerin doğurdu
ğu manevî ve maddî buhranlar, milletimizi teh
likeii durumlarla yüz yüze bırakmıştır. Büyük
bir millet olarak, dünyanın düşmanlığını üzerimize çekmiş bir milletiz. Yer yüzünde var ola»
hdan ve hele dünyanın yegâne kurtuluş ideola
jisi olan İslâm’ın bayraktarı bulunduğundan bu
tarafa milletimiz, zulüm, vahşet ve istismarm
mümessili olan milletlerin düşmanlığına muha
tap olup gelmiştir Heîe Anadolu’nun, muhle
rem dedemiz Alparslan'ın eliyle İslâmlaşmasın
dan ve Türkleşmesinden sonra, bütün millet düş
manlan, olanca ihanetleriyle üzerimize gelmiş
lerdir. Fakat Allah’ın yardımı ve milletimizdeki
engin inanç ve mücadele rubayla tesirsiz hale
getirilmişler; Anadolumuz, Aî-bgyrağm dalgala
nıp geldiği ve ilelebet de dalgalanıp duracağı bir
vatan olmakta devam etımgifo
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Bununla harabsr, m itim iz in bugünkü pe
hb dünkü kapı uşağı devktlerin da
ha yanındaki ağlanacak durumunun, milletinin
derdini kendisine dert edinenim üzüntülere bo
ğacak bir manzanada okluğu da m»^kkaM ır
Dün, kendilerine haklı olarak tepeden baktşgnnız
ve yardımianmıza îıer an muhtaç '»lan devletle
rin, bugün milletinizi nasıi mühimsemtfyeeek

varlığımızı darbelemekle beraber ve aynı zaman
da maddî varlığımıza da yön veren ana inanç
larımıza ve millî varlığımıza saldınp durmuşlar
dia* Onun içindir ki. milletine cephe alan, tari
hine küfreden insanlığın kurtuluş yolu ala hu
milletin dinine hakaret eden, bayrağı hor ge
ren ve maddî ve manevî iner şeye karşı tehlikeli
bar kayıtsızlık içinde bulunan bir zümre meyda
ua gelmiştir yurdumuzda.
Bn başıbozuk, kayıtsızlık ve millî endişeden
yoksun tutum ve davranışlar, millî kültürümü
zün ihyasıyla ancak «ortadan kaldırılabilecektir
Mim kültürümüzün yapı taşlanın ihys ve in^e
ya mecburuz Anca& bu suretle büyük %udrçt
M ve soza geçer bîr mlîlet olabileceği
!

bir edâ içinde gördüklerini üzülerek m%ahe(k
ediyoruz. Dün, hâzinelerinin dolup
taktığı ve
yardımının gayri müslimten? kadar uzandığı bîr

MSietimizm, beynelmilel düşmanlarımız ve
cmiann içimizdeki ajanlar] tarafraden içine dg
şürülduğü psikolojik, &tisadî ve kültürel b u t
Tanlardan kurtulması, ancak, onu® meseteûeriae
tam bir iman ve samimiyetle sahip çıkan «viâtmilletin çocukları, bugün gu veya bu milietiı,
ianesine muhtaç durumdadır. Tarihin .şerefi ©lan iarann mâcadeleleriyie mümkün olacaktır. Mİımlltetinnzm, asırlardır, başına getirilmedik &*Jâ istin buhranım yüreklerinde hisseden ve mazi
mize yaraşan bir yüceliğe ulaşmamızın huzur do
ket bırakılmamıştır
lu arzusu içinde bulunan millet evlâtlarının bir
aray^
gelmesi; imanla, şuurla, engin bir feda
Beynelmilel Yahudiük ve üıristij&nhk, İsen
karlık, birlik ve berab erli ruhu içinde mücade
di meş’um saltanatlarım kurabilmek ve insanlı
ğı vahşet ve zulüm çemberinin içinde esirleşti- le vermeleri, kurtuluşumuzun teminata olacaktır.
rebilmek için, cihan çağanda çalışmaktadır. Ve Birbirlerinden habersiz, aralarında hiçbir bera
bu çalışmanın baş hedeflerinden bir tanesi, şeref berlik bağı bu unmayan; meseleleri ve dertler!
beraberce omuzlamak şuur ve gayseti içinde bu*
hmmayan
fertler; ne kadar da samimî olurlarsa
li milletimiz olmuştur. Tarihi boyunca mazlum *
milletlerin hâmisi, zalimlerin baş hasmı; adalet, olsunlar, çalışmalarından miisbet bir netiee ala
insanlık ve medeniyetin sembolü olmuş milleti mazlar. Veya hareketleri mahallî kalmaya mah
mizi ve devletimizi, tarihin karanlığına gömmek kûm olur.
istiyorlar. Bunıin için kültürel, ahlâkî ve İktisa
Aziz okuyucumuz,
dî yıkımımızı temin için sürdürdükle^
Beynelmilel Yahudilik ve Ilmstiyaniık ve ası
bir tarafa; komünist ajsnlan ve köleleri vasıta
sıyla, son senelerde, devlet varlığımızı çökert âarm kuyruğu durumunda olan fikri *e felsefî
mek için nelere baş vurdukları, herkesin malû sapık ekoller tarafından yıkılmaya çalışılan mil
mudur. İşçi ve köylü meselelerinden bahsetmiş lî ideolojimizin e t r a f l a demirden har birlik
meydana getirmeye mecburuz. Bu birlik, mille
terdir ve fakat kendileri bir sete* olsun bir kö
timizin hayat garantisi olacaktır. Herbirimizm
vazifesi, bu birlik ruhu içinde rnElelimizi topla
ye uğramış değilleıriir. Köy hayatı ve .zaruretle
mak
miM kültürümâz istikaıaetinde eğitmek, düş
n nedir bilmezler. Bu konuda senelerdir ,yapmanimizin
MmLer ve »eter olduğunu ona üğret»
makta olduğumuz neşriyat ve ikazlarımızın hak
mefc ve hayatî diişmanlarma karşı varlığını de^
lılığı, devam etmekte olan Sıkıyönetim Malike
vam «ttirefe2mesi için çalışması gerektiğini ha
melerinin safahatıyla ortaya çıkmıştır.
tırlatmaktır. Milletiae önder tâmak isfeçye® kim
se, fince t e önderU^n liyakatini kazanmalı «e
Şüphesiz M, miBetimizin asırftk düşmanı
btnnm için de g e re li mane^, fikrî w ma<fâî
olan beynelmilel Yahudilik, teistiyanlığı da ye vasıta ve kabiMyetfe-ne kendisim hazutenalıdm
değine alarak miîletimîae ölüm çukura kazmak
ta devam ediyor. Milletimizin, yüce bir devlet
Gayemiz, maddî bir takım çıkarlar ^a^amak
değil; irolli talihimizin, omuzlarımıza y ü k le d i
olmasını lemelde teinin eden inanç, ahlâk, mil
soramluloğun şmrru içinde milletimizin, kendi
lî kültür, kardeşçe sevgi ve saygı gibi, ne kadar mJHî şahsiyetine yakışan bir yüceliğe uiaşfcsriî
unsur varsa, hepsi tahribe uğratıldı ve hâlâ da
masmı temin etmektir. Bunun için d» mecmua
ialnip edilmekte devam edüayor. Gafil ve millet
mızın okuumasmm, fikirlerinin etrafa yayılması
nın ve millet mücadelesinin zaferle sonuçlanma
idedlojisindon kopmuş, milletiyle, aralarında hiç m uğrunda vazife almak isteyen kardeşlerimizle
bir millî bağın kalmadığı sözde kadrolar, mil alâka bağlarımızın kurulmasında vesile olacak
letin, bu perişanlığın içine düşmesinin baş so yeni yeni abonelerin temin edilmesinin, vazife
rumlularıdır.
miz olduğunu unutmayalım. Bu milletin çocuklan; elete, gönül gönüle, milletlerini, tarihleri
Aziz okuyucumuz.
ne yakı$an bir asalet ve yüeeliğe ula^tırmanm
heyecan veren arzusu içindedir Bu arzunun, bir
Millî görüşlerini ve düşüncelerini yitiren gün hakikat oluşunun bayramını, hep birlikte
toplumlar, ayakta kalamazlar. Bir milletin yıkı kutlamak dua ve ümidiyle millî ve tarihî vazife*
mı için düşmanlan, öncelik o milletin varlı mizi tekrar hatırlatın rahmet denizinde yüzdü
ğını ayakta tutan unsurlara hücum «derler. Mil- ğümüz mübarek Ramazan ayının, hakkımızda ha
letimizm düşmanlan da asırlar var İd, maddî yırlar getirmesini niyaz ederiz.
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' Türk siyasî hayatı bir aydan beri çalkanıp
durmaktadır. Son bir hafta içinde gelişen en mü
him hâdise şüphesdz, Başbakanın istifa etmesi
ve sonra istifasının Cumhurbaşkanınca kabul
edilmeyişidir. Bu arada Cumhurbaşkanı AP. yi,
5 Ekimdie alldığı kararını gözden geçirmeye da
vet etmiştir. Şimdi bay Nihat Erim Başbakan
dır. Ancak Türk siyasî hayatının neler getire
ceği hakkında gündelik ve teferruatlı tahminler
hem erken, hem de yersizdir.
Bizce mesele, Türk siyasî hayatının bu çık
mazdan nasıl kurtulabileceğidir. Türk siyasî ha
yatının ana meseleleri ve çözümde göz önünde
bulundurulacak prensipler neler olmalıdır?
Bu meseleyi kucaklayan ve doğruluğu hadi
selerin tasdikinden geçmiş olan, daha önceki
yazılarımız üzerinde düşünme imkânı vermeyi
son derece faydalı bulduğumuz için, seçerek aşa«
ğıya alıyoruz.
Sahte Demokrasi taraftarlığı üzerine,
Gönül isterdi ki, 12 Mart millî hareketi,
Türkiye’nin uyanış ve dirilişini bütün beşerî bil
gilerin ışığında bir programla, formüle edebilen
millî politik ve teknik kadroları arayacak ve or
taya çıkaracak zamana sahip olsun. Ve milli
programı, Türk milletinin aktif desteğini sağla*
mak üzere demokratik kalıplar içinde sunabile*
cek ve onu millî misakın temel! yapacak zama»
nı bulabilsin... Ancak, hemen belirtmeliyiz ki, 12
Mart millî hareketi, Türk devletini, kızıl bir ce
hennemin bataklığına düşmekten kurtarmak gi
bi bir vazifeyi sırtlanmışken, bunlan düşüne
mezdi...
Bu tahliller ışığında bakılınca, Türkiye’de
demokrasi kahramanlığına özenenlerin
halini
hem trajik ve hem de komik bulmamak, müm
kün değildir.
Bu davranışlar trajiktir. Zira bay tnönü,
bay Demirel ve bay Ecevit demokrasi idealizmi
ile değil, sadece politik ihtirasla hareket etmek
tedir. Fakat vehamet sadece saiklerden gelme»
mektedir. Bizzat girdikleri mücadelenin mahiye»
tinden doğmaktadır vehamet. Zira, bu mücade
lenin hedefi, bütün aydın kadrosunda beliren
millî heyecanı yııtmak ve bu heyecanı, millî ve
beynelmilel ölçüde zedelemek ve anti demokra
tik ilân etmek temayülündcdir...
Bu trajik taraf, komik taraftan daha ağır
gözükmektedir. Demokrasiyi günah kadar sev
meyen bay tnönü ve bay Demirel’in, şimdi de
mokrasi havarisi kesilmesi gülünç oluyor. Yılla
rın diktatörü bay tnönü, Mason diktatörlüğünün
AP yİ hacamat yaparcasına parti başına kondur
duğu bay Demire!, birlikte demokrasi cephesin
de... Bugün oynanan dram Türkiye’nin dramı
dır. Ve bu dram, aynı kozmopolit kaynaktan bes
lenen iki fraksiyon arasında, bazen döğüş, bazen
bu kabil ittifaklarla devam eder...»
(Yeniden Millî Mücadele, 19 Ekim 1971. Sa
yı: *0. Sahife: 2)...
Demirel’in hareketi ve akibeti üzerine,
«Şimdi sormak zamanıdır, bay Demirel. Şim
diye kadar cüret, cesaret bekleyen meseleler kar
şısmda, bugünkü şirretçe cüretiniz nerelerde ge
ziniyordu. AP- saflarından istifa ederken, komü
nistler karşısında titrerken, bugünkü sevimsiz
ve bedava cüretiniz nerelerde idi?
196 4 lerin. Beynelmilel Masonluğun
kesin
desteğini kazandıktan sonraki hayalleri ile dolu
Demirel’i, aynı gürlerin yeni desteğine mi ka
vuşuyor? Türk milletinin şimdi düşündüğü bu*
dur.
Ve şuna emin olunuz ki, kazandığınız Bey
nelmilel desteğin gücü ne olursa olsun, bay tnö
nü gibi, yani 1972 de reisicumhur yapmağı vaadettiğiniz tnönü gibi, siz de siyasî bir mevta
olmaktan kurtulamayacaksınız.
Gayretleriniz boşunadır bay Demirel...»
(Y. M. Mücadele, 12 Ekim 1971, Sayı: 89*
Sahife 3).
Demokrasi ve Reform üzerine,
«Burada hemen belirtmeliyiz ki; Demirel ve
İnönü’nün temsil ettikleri politik anlayışa baka*
rak »asıl demokrasiye ve millî iradeye prensip

olarak düşman olmak yanlışsa, İZ Mart Muhtıra
sının manasını, doğduğu şartlan ve stilini de
hınçla ve taassupla kötülemek ve tahrif etmek
o kadar yanlıştır.
Mûdafaacılan kimler ve neler olursa olsun,
şu veya bu periyod içinde tatbikatı ne olursa
olsun, demokrasiye inanmak ve saygılı davran
mak bir zarurettir. Zira demokrasiye saygı, in
sana ve millete saygı demektir. Aym şekilde,
hangi şartlarda doğmuş olursa olsun ve bunu
belirtmenin üslup ve usulü ne olursa olsun, Tür
kiye’nin köklü, gerçekçi, ileri, millî ve demok*
ratik reformlarla, varlığını korumak ve geliştir»
mek imkânlarına kavuşması isteği de, kelime
nin tam anlamında millî ve recidir.»
Türk milletinin gerçek iradesi, şekillenme
miş bir öz, iş>e dönüşmemiş bir enerji ve uyan
dınlacak bir özlem halinde bütün bir ülkeye da
ğılmış ve yayılmıştır.
Fikirler, onu formille
edenlerin kafasından aydınlara geçer ve ancak
halkın büyük çoğunluğunun hedefi haline gelin
ce kuvvet olur. Bu hiç bir gücün engelleyemeye
ceği kudrettir. Bütün büyük inkılâplar, halkın
vicdanının, halkın fikrinin tercümanı oldukları
ölçüde başarı kazanmışlardır. Binaenaleyh, bir
ıslahatın halkın malı haline gelmesi; ancak onun
ihtiyacına cevap vermesi, onun istek, inanç ve
iradesine uyması nisbetinde mümkündür.
Bu bakımdan, Türkiye’nin temel meseleleri
etrafında farklı görüşlerin ve programlann or
taya konabilmesi ve serbestçe münakaşa edile
bilmesinin kesin teminat altına alınması gerek
tiği gibi, millî iradenin baskısız, zorlamasız ve
tam bîr hürriyet içinde belirmesini teminat al
tına almak zarurîdir. Bu iki faaliyet birbirini ta
kip edecek ve etmesi zarurî, gelişme yoludur.
Programlar ve reformlar hakkında farklı görüş
ler ortaya konma imkânını daraltırsak, gerçek
ten uzaklaşınz. Dogmatik tasavvurlanmızı pür
hakikat zannederiz. Millî iradenin belirmesine
imkân vermezsek, halktan uzaklaşınz.
Hülâsa milletin istekleri reformlann millî
hedef ve karakterini tayin edecek; İlmî çalışma
lar ise, Türkiye’-nin gerçeklerini göz önünde tu
tarak reformlan gerçek hududu içinde tutacak
tır. 12 Mart’in açtığı imkân içinde, reformlan
millî ve gerçek çizgisinde birleştirelim. Türkiye
mizi, ileri, hür, medenî ve güçlü Türkiye yap
mak için, gerçek ve millî demokrasi reformlanm destekleyelim. Millî irade saygısı ve gerçek
çi reform zaruretini birleştirelim. Hatalı davra
nıştan, ortadan kaldıralım.»
(Y. M. Mücadele 5 Ekim 1971, Sayı: 88, Sa
hife: 3)
Türk siyasî hayatının temel isteği,
«Yakın tarih göstermiştir ki, siyasî parti
programlan ve bunlan uygulamak iddiası ile ortaya çıkan idealsiz politik çalışma inilti irade
nin temel meseleler etrafında şekillenmesine
imkân vermemiştir.
Türk politik hayatı 1946 dan itibaren mec
rası, serbest tercih imkânlannı daraltan, zorla
malara göre şekillenmiştir. İnönü’nün temsil et
tiği ve bütün milletin nefret ettiği ceberut siya*
set ve CHP anti tezi, Türk siyasî hayatının te
mel meseleler etrafında gerçekçi bîr tarzda şe
killenmesine mani olmuştur.
Hülâsa siyaset hayatımızda temel meseleler
etrafında şekillenen millî iradenin zuhuruna im
kân verecek ve politik hayatı dalgalanmalardan
kurtaracak, millî, idealist ve gerçekçi bir poli'
tik hareket zarurîdir.
Görünüşte mevcut ve bazılannca hakikat
gibi kabul edilen demokrasi ve reform tezadı,
millî ve gerçekçi bir politik kadronun belirme
sine imkân vermeyen CHP ve anti CHP kavga
sından doğmaktadır. Yeni siyasî kadrolar, bu
tezadı gerçek hacmine irca edebildiği ve temel
meseleleri çözen bir program getirdiği takdirde,
millî irade, gerçekçi, ileri, demokratik ve millî
bir program potasında şekillenecek ve görünüş»
tek5 tezat kavhoioraktır
(V M. Mücadele. 5 Ekim 1971 Sayı: 88, Sa
hif* *
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Siyasî Hayatımızın Karşılaştığı Çıkma 2
Ve Buhranlardan Kurtuluş Nasıl Olacak
Geride bıraktığımız hafta, memle
ketimiz, siyasi hayatımızı derinden
tesir altına alacak bir takım olayla
ra sahne oldu. Günlerden beri de
vam eden siyasi huzursuzluk ve buh
ran, bir kat daha arttırıldı. Ve mil
let, hakikaten endişeli ve karamsar
günler yaşadı. Milleti, endişe dolu
bir hayata sokan ve yarınından emin
olmayan bir haleti ruhiyeye iten o»
laylaır nelerdi ve müsebbipleri kim
lerdi?
Memleketin, huzur ve emniyete
her zamankinden daha fazla muhtaç
olduğu şu günlerde, siyasî ortamda,
karşılıklı ithamlar en yüksek perde
den birbirini takip ediyor; Hükü
met, görevinden istifa edip çekili
yor ve karşılıklı sürtüşme ve hücum
lar birbirini takip edip gidiyor. Bu
arada millet, zaten huzursuz olan
hayatının, biraz daha huzursuzlukla
dolduğunu görüyor ve ızdıraplı da
kikalarını yaşamaya devam ediyor.
OLAYLAR NASIL GELİŞTİ
Herkesin, üzerinde alabildiğine yo
rumlar yaptığı ve kendi ideolojik ga
yesine çekmeye çalıştığı olaylar, Sü
leyman Demire! in patavatsız konuş
ma ve çıkışlarıyla başladı. Hatırla
nacağı üzere, Eyıül ayinin son haf
talarında bay Demire! bir konuşma
yapmış ve milli iradenin memlekete
hâkim kılınmasının lüzumundan bah
setmişti. Millî iradenin, kendi ikti
darı yıllarında en fazla zedelemesine
fırsat verip göz yuman bay Demir
ci’m yaptığı bu allerjik konuşma,
sert tepkilerle karşılanmış ve hemen
karşılığını bulmuştu. Ordu komutan
lan, sırayla Demirel *e cevap vermiş
ler ve böylece, bay Süleyman’ı karşı
larına aldıklarını açıkça ifade etmiş
lerdi. Hükümet Başkanı Nihat Erim’
in dıe, Mecliste Komutanların para
lelinde yaptığı konuşma siyasî hava
yı biraz daha gerginleştirmiş ve ne
ticede Demire!. Hükümetten.
Ba
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kanlarım çekmişti. Böylece bir Hü
kümet buhranı ortaya çıkmış; Dev
let Başkanının gayretiyle sürdürü
len görüşmeler bir netice vermeyin
ce Hükümet, istifa ettiğini ilân et
mişti. Hükümetin
istifası. Devlet
Başkanlığınca kabuıl edilmemiş ve
vazifeye devam edecek olan Erim’le
A.P. ve Demirel arasında sert tartış
malar çıkmış ve karşılıklı ithamlar
birbirini takip etmişti.
Yeni bir takım siyasî krizlere de
sebebiyet vereceği tahmin edilen ve
mittetj tedirgin eden olayların geliş
me seyri, kısaca bundan ibarettir.
Memleket endişesinden yoksun bir
adamın mesuliyetsizliğinden ve par
ti taassubuna kendisin} kaptırmış
hasta mantıkların izah ve yorumla
rından çok uzak; sırf, milletin vücel
mcsi idealinin heyecanlı çırpınışları
içinde bulunan kimseler olarak oîay
ları tahlil edelim ve senelerdir has
retini duyduğumuz millî hedeflerimi
zi işaretleyelim.
DEMİREL NE YAPMAK İSTİYOR
Bilindiği gibi Demirel, 12 Mart
millî hareketini bir türlü hazmede
memiştir İkide birde yaptığı lüzum
suz çıkışlar, imâli konuşma ve dav
ranışlarla bu hareketin karşısında ol
duğunu; «sarsılan» millî iradeni»
yeniden hâkim kılınmasının gerekti
ğini söyleyip durmuştur.
Hemen ifade eedlim ki, imâyla da
olsa, 12 Marta karşı çıkan bir adam,
her şeyden önce, memleketin 12
Marta götürülüş sebeplerini ortadan
kaldırmalıydı. Üçbuçuk komünist
çapulcunun tecavüzünden milleti ko
ruyamayan; devlet otoritesinin, bü
tün tarihimiz boyunca en fazla sarsıl
masına imkân veren; vurdumduy
mazlığın gayyasında memleketi uçu
rumun kenarına getiren bir kimsenin, 12 Marttan lâf etmesine hiç mi
ama hiç hakkı yoktur. Bugün kendi
l i millî iradenin tek temsilcisi i*

miş gibi göstermeye çalışan bu adam, millî iradenin en fazla zedelen
diği 12 Mart öncesi nerede idi? Se
nelerdir millî politik kadroların has
retini çeken milletin, bu kadrolara
kavuşamayışmın ızdırabj içinde ve
mecburen kendisini iktidara getirdi
ği Bay Demirel, lâyık olmadığı hal
de temsil ediyormuş gibi gözüktüğü
millî iradenin en büyük katillerin*
en biridir Mili! İrade, her şeyin
milli açıdan değerlendirilmesini ve
milletin arzusunun her yerde hâkin
kılınmasını emreder. MilH irade, şalı
s! çıkar ve hesaplar için, üzerinde
edebiyatların düzüldü £ü ve kirli ni
yetlerin, arkasında saklanmaya çalı
şıldığı bir paravan değildir. Millî îrade. milletin duygu, inanç, irade
ve ideallerinin devlet otoritesi bati
ne gelmesini emreden, milletin arzu
ve isteklerinin toplamı olan millî
bir müssesedir.
Demirel’in iktidarsız iktidarı dö
neminde, millî iradenin, bu mana
da hakim olduğundan nasıl bahsedi
lebilir? Devletin bütün imkânları eünde iken, gerçekten millî bir or
tamın teessüsüne ve gerçekten demokratik millî bîr siyasî kadro ve
zihniyetin gelişmesine imkân veren
ne jribi bir çabası olmuştur?
Bu
millet, öyle göstermelik hizmet an
layışını, iradesi her yere ve her şe
ye hâkim kılınmadan, bir daha ilti
fat etmemek üzere mahkûm etmiştir.
Sen tut. millete his ve duygu yönün
den vakm olan siyasîleri, kozmopo
lit zihniyetine ters düştüğü için par
tiden at; mîlletin ideallerinin tercü
manı olmak için çırpınanlara, hiç de
lâyık olmadıkları muameleleri reva
gör; üçbuçuk ite devletin millî oto*
ritesinl yıktır ve milletin büvük bir
elem içinde, içinden çıkılması imkân
sız hürriyetsizlik çukuruna itilmek
istenmesine göz yum; din, devlet»
ordu, bayrak ve milliyet gibi temel
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varlıklarımıza en Hayasızca saldırı
ların yapılmasına imkân ver; devlet
adamlığıyla asla bağdaşmayacak dip
siz bir vurdumduymazlık içinde, bü
yük gürültülerle temeli çatırdayan
devletin, yıkılmak istenmesine seyir
d ol; ondan sonra da millî iradıe
şampiyonluğunda bulun! Millet, bu
tip sahte millî irade kahramanların
dan nefret etmektedir Ve büyük bir
ümitle iktidara getirdiği büyük bir
partiyi kuşa çeviren, memleketin ka
derinde söz söyleyemeyecek kadar
allerjik bir duruma sokan ve yıkıl
makla yüz yüze getiren karanlık ni
yetli birisini asla affetmek tarafta
n değildir.
DEMİREL KİMİN ALETLİĞİNİ
YAPIYOR?
Bu sorunun cevabını vermezden
önce, iki asra yakut bir zamandan
beri milletimizin yakasından elini
bir türlü çekmeyen beynelmilel bir
9 ebekeden bahsetmek, yerinde ola
caktır. Bu adî ve hain şebeke. Ma
sonluktur. Beynelmilel Yahudiliğin,
milletleri içlerinden yıkmak ve fet
hetmek için bir maşa olarak kullan
dığı masonluk, iki asırdır milletimi
zin başına gelen felâketlerin baş so
rumlusudur. Tamamen beynelmilel
siyonizmin menfaatine çalışan bu şe
beke, büyük devletlerin de baskı ve
yardımlarıyla, kudretli devletimizin
yakasına pis elini uzatmış ve bizi yı
kımdan yıkıma sürüklemiştir. İçimiz
den bir takım satılık ruhlu adamla
rı, büyük menfaatler karşılığı bu yı
kım işinde bir maşa olarak kullan
mıştır. En canlı misalleriyle işte Mit
hat Paşa, Talat Paşa ve işte Celâl
Bavar...
İngiliz ve Alman menfaatlerinin sâ
dık birer kölesi olan Mithat ve Ta
k t Paşalar. Mason localarının karan
İlk dehlizlerinden kendilerine dikte
edilen emirleri aynıyla yerine getir
mişler ve koskoca bir imparatorluğu
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tarihin mezarlığına gömmüşlerdir.
Celâl Bayar da, milletimizin, asliyye
tinin safha safha yıkılmasında, İçen
di sine verilen âletlik görevini, hak
kıyla yerine getirmiş tir adamdır.
Masonluk, milletlerin yıkımında
birer âlet olarak kullandığı maşa adamların âkıbetleriyle hiç bir zaman
ilgilenmez. Onları kullanır; artık biz
metini gördürdükten sonra ve daha
fazla da hizmet beklenemeyecek bir
durumda olduklarını görünce, silke*
ler ve bir köşeye fırlatır. Artık, ha
in niyetinin tahakkukunda kor bir
âlet olarak kullanmıştır onlan ve
bundan böyle de istifade edilecek
bir tarafları katmamıştır. Kavafları
nın. şurada veya burada, şnvle veya
bftvfe son bulması: onun için artık
mühim değildir. Ve hattâ kendi geleceğl için, varlıklarını tehlikeli gör
meye başladığı ajanlarını biraat or
tadan kaldınr.
Koskoca bir imparatorluğun yıkı
mına vesiîie olduktan sonra, hem de
yabancı bir diyarda bir ermeni kur
şunu ile giden Talat ve binbir rica
ve minnetle kendini ipten zor kurta
ran Bayar, ajan ruhlu adamlar için
en canlı birer ibret numuneleridir.
Şimdiye kadarki icraatı ve son tu
tum ve çıkışlarıyla bir kere daha
göstermiştir ki Demirel, kendisine
mahfillerde dükte edilen emirleri ye
rine getirmekte olan bir adamdır.
Hiç bir siyasî tutum ve endişemiz
olmadan ifade ediyoruz ki, bu, böyledir. Ve esasen hâdiseleri memleket
severlik duygulan içinde değil de
koyu bir parti taassubunun, camTa n
sisli gözlüğüyle görmeye çalışmak,
bugünkü şartlar içerisinde en büyük
bir ihanettir.
Zamanında alınması gerekli ideolo
jik, kültürel ve İktisadî tedbirleri al
mayıp, memleketi, çok yönlü bir buh
ran denizine yuvarlayan: milletin te
mel müesseselerine: dinine, devleti
ne, bayrağına ve ordusuna hoyratça
ve alçakça hücumlar yapılırken hiçibirşey olmuyormuş gibi susan: bun
ca devlet kundakiayıctsı dururken;
uşaklarını, tek endişeleri memleket
olan millet evlâtlarının üzerine sal
dırtan; devlete ve devlet müessese
lerine duyulması gerekli otorite ve
saygı adına ne varsa hepsinin yerle
bir edilmesine büvük bir kavttotiftk
la seyirci kalan; milletin millî kültür
ve ideallerinin devlet haline gelme
si yolunda en ufak b!r gavreti bulun
mavan; milletin, büvük bir ümitle
İktidara cretirdîgf bir partiyi, kuru
luş felsefesinden uzaklaştırıp münev
veri^rin ve müesses güderin allerji
duvduğu bir parti haline getiren ve
böylece milletle millî müesseseler
arasına bir itimatsızlık ve kırgınlık
sokun orduyu günlük siyasî hayatın
çirkefine el atmaya zorlayan bir adam: memlekete zarar vermek bakı
mından daha başka ne yapabilirdi?
Milletle miîlî müesseseler arasmda
meydana getirdiği düşmanlığın üze
rine saltanatını kuran ve millî sah
sivetimiz! ancak bövle yıpratıp vıkan
masonluğa daha başka nasıl hizmet
edilebilir? Millet ajanların memle
k ete saltanat kurmasıtıa imkân ve
ren kemli inanç ve kwWîrîîndefi kop
mu*. asırlık problemlerinin merakı
haline «relmiş adamlan asla affetme
yecektlr.
D^MtUF.f/E KARSI OLMAK
Hrtf ,1.1 İRAf*E frftaMAvtıfiı
HALİNE GELMEMELİDİR
Demirerin büyük bir suçluluk için
de ve patavatsızca çıkışları, bazı çev

reler için, mM İrade düşmanlığı
havası meydana getirmeye elverişli
bir fırsat olmuştur. Bu çevrelere gö
ne; Demirerin çıkışları, reformlan
engellemek manası taşımaktadır. Ve
bu da temsil ettiği çıkar çevreleri
nin menfaatlerini korumak gayesine
yönelmiştir. Ve yine bu çevrelere gö
re; esasen Hükümet, icraatında da
yanacağı güçleri seçememiştir. Ay
dınlan (!) (Marksistleri demek isti
yorlar) karşısına almış, çıkar çevre
lerinin arzusuna uygun bir istikame
te yönelmiştir! Demirel, millî irade
yİ temsil ediyor gözüktüğüne göre;
o halde millî irade tanınmamalı; hiç
bir tenkit hürriyeti tanınmadan, te
peden inme kanunlarla, reform tasa
nlan kanunlaştınlmalı!
Bu havayı meydana getirmekle,
aynı zamanda, hiç bir çıkar zümre
sinin adamı olmadan sırf millî endi
şelerle hareket edip yapılacak reformîann millî bünyeye en uygun
bir tarzda oluşturulmasının muhase
besini ve tenkidini yapanlan da alllerjik bir duruma sokmaya çalış
maktadırlar.
Bu çevreler, şüphesiz ki millî ira
de ve millî çıkar düşmanı çevreler
dir. Çünkü Demirel demek AP ve
millet demek değildir. Muayyen çcv
relerin bir kukla olarak kullandığı
bîr adamın mesuliyetsizliği, birleri
hiç bîr zaman mİ Uf irade düşmanlı
ğına gotiirmemelidir. Unutulmamalı
dır W, mHletin tasvibine mazhar ol
mayan; onun heyecanına kansma*?n
bîr hareket, basanya nl»saıw*z. Ha
zırlanan taşanların millî bfinveve
en uygun bîr şeklî alması milli ira
denin, o tasanlar üzerindeki tecel
lisi He miîmViîndür.
Millî iradenin teçellî metodu ve
şekli de, bu gün, demokrasidir. De
mokrasi, millete ve insana değer ver
me sistemidir. Bazı adamlann lüzum
suz tavır ve hareketlerine bakıp da
o adamlan zararsız hale getirmenin
başka yollan varken, onlann basit
şahsında millî iradeye ve onun tecel
lî çekli olan demokrasiye cephe al
mak doğra olmaz. Bu bakımdan de
ğişik plân ve. programlann ortaya ko
nup serbestçe münâkaşasının yapıl
masına ve böylece yapılacak reform
lann milli gerçekten demokratik bir
mahiyette çıkanlmasına imkân verilmelldir.
ORDU, GÜNLÜK POLİTİKANIN
İÇİNDE YIPRATILMAMALIDIR
Dünya siyasî atmosferinin çok ha
reketli ve heyecanlı olduğu bir dö
nemde bulunuyoruz. Beynelmilel si
yasî durum, çok uyanık ve kuvvetli

olmamızı şart kılan bir durum arzetmektedıir. Millî birlik ve beraber
liğe her zamankinden daha fazla
muhtacız. Unutmayalım ki, iç çekişmelerin ve huzursuzhıklann yoğun
laşması, düşmanın iştihalannı üzeri
mize çeken bir husus olmaktadır. Za
yıf ânımızı kollayıp duran düşman,
gözleri üzerimizde, vuracağı derbe i
çim fırsat beklemektedir. İşte böyle
bir ortamda, Grivas köpeğinin, yine
sahneye çıktığını görmekteyiz. Tari
himiz boyunca hep zayıf anımızı ve
iç çekişm elim izi kollayıp
duran
Yumam palikaryasının bu âdi uşağı,
Kıbns’tan sesini yine yükseltiyor. Her
an Kıbnsta kanlı vahşet tablolanyla
karşılaşabiliriz ve Enosisin tahakkuk
ettirilmesi emri vâkisiyle yüz yüze
gelebiliriz. Böyle tehlikeli bir ortam
da, düşman emelime karşı koyabile
cek yegâne güç, millî bütünlüğümüz
ve onun disiplinli bir ifadesi olan
kahraman ordumuzdur. Bu bakımdan,
ördumuzun, aslî görevinin dışında ve
siyasî boğusmalann ortamında yıpra
nm ası, katiyyen doğru değildir. Ve
hele ordunun, bazı siyasî şahıslann
ve teşekküllerin emrinde imiş gibi
gösterilmesi, son derece zararlı bir
davranıştır. Arkasında imis gibi gös
terildi£i şahıs ve teşekküllerin ba
şarısızlığı, efkân umûmiye nezdinde,
doğrudan doğruya orduyu baklavaca
ğından, bövle bir havanın estirilme
sinden şiddetle kaçınılmalıdır. Ordu,
muayyen şahıs ve teşekküllerin değil
doğrudan doğruya milletin ordusu
dur. Cehaletle veya kasıtla, milletle
onun ayrılmaz bir parçası olan ordu
su arasına küskünlük sokmak iste
yenlere fırsat verilmemelidir. Siyasî
hayatımız için birer kangren haline
gelmiş; m irî ve gerçekten demokra
tik bir zihniyet ve siyasî anlayıştan
yoksun sözde politikacılara olan kır
gınlığımız, ordu ile mîlleti kaırşı
karşıya getiren bir husus olmamalı
dır. Devletin bütünlüğü ve milletin
selameti aleyhinde olan şahıs ve
teşekküllere, en ufak bir ihmal
göstermeden, gereken kanunî mü
eyyideler uygulanmalı ve bu adam
lar yüzünden iç huzursuzlukların
derinleşmesine imkân verilmemeli
dir Gayeleri milleti ve miîlî müesseselıeri yıpratıp başımıza, tarihte ol
duğu gibi büyük gaileler açmak oflan
bedbahtlar, milflî bir süzgeçten ge
çirilerek teşhis edilmeli ve zararsız
halıe getirilmelidir. MiFetin ve onun
müesses güçleri olan dinin, devletin
ve ordunun şahsiyeti ile kimsenin
oynamasına fırsat verilmemelidir. Mil
iî birlik ve beraberlik, ancak böyle

temin edilebilir ve bu gün için varlı
ğımızın temel şartı da budur.
MİLLET MİLLÎ
KADROLARINI BEKLEMEKTEDİR
Son olaylar ve bu olaylara temel
teşkil eden duygu ve düşünceler bir
kere daha göstermiştir ki, milleti
miz, kendi bağnndan çıkma millî po
litik kadrolann rehberliğine, her za
mandan daha çok muhtaç durumda
dır. Milletimiz, senelerdir, kendi duy
gu ve düşüncelerini, sırf devlet ve
milletin yücelmesi ulvî düşüncesinin
iizmetinde olarak ve büyük bir ibalet huşûu içinde bayraklaştıracak
evlâtlannm özlemi içindedir. Mille
tin ızdırabıyla muzdarip, onun der
diyle gamlı, devletin yücelmesi duy
gosuyla dolu, millî varlığımızı, tari
himize ve ecdadımıza yakışan bir asa
letle temsile ve yükseltmeye liyâ
katti millî karolar, varlığımızın te
mel şartıdır. Milletimiz tükenmemiş
tir ve hayat ideallerini kaybetmemiş
tir. Millet düşmanlanmn, onun ruhî,
fikrî ve maddî dünyasında giriştiği
»Içakca tahribe ve mîlletimizin şah
siyetsizlik deryasında boğulmak isten
meşine rağmen milletimiz, kendi öz
kadrolannı çıkarmaya muktedirdir
ves buna hazırlıktadır. Duygu düşünce
his ve yaşayış yönlerinden aziz mil
letimizden konmuş köksüz klikler, o*
meye muktedir millî heyecan ve ar
man uzak kalmıştır. Onun içindir ki,
millet bir kırgınlığın, küskünlüğün
içine düşmüş; onun, her şeyi hallet
meye muhtedir millî heyecan ve ar
zusu, icraatlara İştirak ettirilememiş
ve bundan dolayı da bir kasaba pa
pazının dahi karşısında mahcubiyet
lere düştüğümüz cok olmuştur.
İşte, milletin büyük bir ümitle has
retini çektiği ve bağnndan çıkarmaya
hazırlandığı gerçekten mîllî kadro
lar, milletin ideal ve hevecan dalga*
lannm içinde yoğrulacaklar; seneler
dir şahsiyetsizi* &in
ve idealsirli
ğl içinde boğulmak istenen mil
letimizi, Beynelmilel siyasette lâvık
olduğu mevkîye oturtacaklardır. İşte
o zaman sahsî çıkarlar, menfaat kay
gulan, âdi noUtlk oyunlar, kulis re
zaletleri ve binhir türlüsüne rastladı
ğımız şaklabanlık ve rezaletler mah
kum edilecek; tek hedef ve arzu, dev
letin ve milHin korunması ve yücel
tilmesi olacaktır. Bütün asabilik duy
gu ve düşünceler, bu büyük idealin
kavurucu alevleri arasında yanıp kül
olacaktır.
Millet, bu arzu ve ümidin zevk ve
heyecan veren bekleyişi içindedir ve
bu emelim»
mutlaka kavuşa
caktır

— Siyasi buhranın etrafında döndüğü üç kişi İnönü, Erim ve Demirel.. Millet, büyük bir üzüntü ve politikacılara
karşı acı bir sitemle olanlan takip etmektedir. Millet, ha diselerin kritiğini hissi selimiyle yapmakta ve herkese hak
ettiği notu vermektedir. Politik hayatı dolduran ferüerin, millî idealleri gerçekleştirmeyi sağlayamazsalar bile, mil
lî politik kadrolann doğmasına ve gelişmesine engel olan varlıklar da olmaması temenni edilmektedir. Millet buzu
randa verilen imtihanda, doğru harekelin hangisi olduğunu teşhis ve tesbit edip ona göre davranması gereken üç
kişi varsa onlar da yukandaki şahıslardır. Bakalım. Bekliyoruz.
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SAYFA 5

Orta Doğu da Yah udi Politikası
-

İsrail, Tevrat’ta çizilen ve politik siyonizmin
vurucusu Teodor Hertzi tarafından geliştirilen
amaçlarını yavaş yavaş gerçekleştirmektedir. İlk
adım arz-ı mev’udda bir İsrail devleti idi. Ve bu
nu ikinci adım olan «Nilden - Fırata» merhale
si takip edecekti. Nitekim «6 gün savaşları» diye
adlandırılan harbde İsrail Nil’e kadar dayanmış
tı. Sıra bu topraklar üzerinde bir İsrail İmpa
ratorluğunun resmen kabul ettirilmesine gelmiş
ti. Bu da ancak beynelmilel politikayla müm
kündü.
İsrail bunları düşünür ve tahakkukunu sağ
larken, Arap âleminin takındığı tavır neydi?
Arap politikası ne derece müessir olmuştu? Or
tadoğu poütik görüşmeleri objektif olarak in
celendiğinde görülecektir ki, Arap
politikası,
Yahudi politikasının yanında cılız kalmıştır. Ya
hudi politikası bütün politik görüşmelere hakim
olmuş, hattâ İsrail’in varlığını Araplara resmen
kabul ettirmiştir.
Amerika, Ortadoğu’da kuvvet dengesini ko
ruyacağım diye devamlı İsrail’e yardım etmek
tedir. Manasız ve neticesiz görüşmeler uzayıp
gittikçe İsrail daha da silahlanmakta, herhangi
bir tecavüzünü meşru gösterebilmek için ortam
hazırlamaktadır. İsrail sistemli bir şekilde harp
tahrikçiliği yapmaktadır.
SAHTE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
Harp politikanın bir devamıdır. Sıcak harbi
hazırlayan soğuk harptir. Beynelmilel politika
nın güdücüsü Yahudilik, Ortadoğuda soğuk har
bi bütün şiddetiyle sürdürmektedir. Amerika va
sıtasıyla Ortadoğu barış (!) görüşmelerinin ba
şına daima Yahudiler geçirilmiştir. Böylece sah
te barış görüşmelerine İsrail’in istediği yön ve
rilmiştir. Ortadoğu
görüşmelerimi idare eden
Junnar Jarring Yahudidir.
Senelerdir süren barış(!) görüşmelerinden
hiçbir sonuç alınamamış, İsrail hiçbir çözüm şek
lini kabule yanaşmamıştır. Son olarak Amerikan
Dışişleri Bakanı William Rogers’in 6 maddelik
barış teklifini katiyetle kabuil etmeyeceklerini
Moşe Dayan İsrail meclisinden ilân etmiş, böyle
ce bütün banş imkânları suya düşmüştür. Geri
ye tek çıkar yol olarak savaş kalmıştır. Fakat İs
rail’in muhtemel tecavüzünü kamufle için, piya-

w Emperyalist sionist politikasının
cani tatbikçisi ve Ortadoğu’da Yahu
di zulmünün kanlı yürütücüsü Moşe
Dayan yeni işgaller planlıyor
saya iki barış güvercini daha sürülmüştür. Bun
lardan birisi Josef Broz Tito, diğeri de Joseph
Sisco’dur. İkisi de Yahudidir. Şimdi aklı selim
sahibi olan her insan düşünmelidir: Ortadoğu
buhranı hakkında çözüm getireceğini iddia eden
bu Yahudilerin tarafsız bir karar vermeleri ve
tamamen haksız olan İsrail! mahkûm etmeleri
düşünülebilir mi? Öyleyse son barış görüşmele
ri de sahte ve yalandır.
Arap âlemi hassas olan politik vaziyetini iyi
ayarlamalıdır. İsrail öyle bir ortam hazırlamak
tadır ki, sanki kendisi harp tahrikçiliği yapma
maktadır da, Araplar harp çıkartmaya çalışmak
tadırlar. Böylece İsrail masum, Araplar müteca
viz duruma düşmektedirler. Ama Arap âlemininbaşındaki liderler bunu anlayabilecek kadar ka
biliyetli midirler? İşte burası düşündürücü ve
hazindir. Beynelmilel kuvvetlere hakim olan gü
cün kim olduğu bilinmeden ve beynelmilel po
litikanın mimarları tanımadan bîr neticeye var
mak çok zordur.

YAHUDİ BRANDT
HİZMETLERİNİN «!»
MÜKÂFATINI ALIYOR
İsveç İlimler Akademisi, Nobel Barış Ödülü
nü Batı Almanya Başbakanı Yahudi Willy Brandt
a vermişti. Bu hadise bir kısım basın erbabı tara
fmdan, Beynelmilel kuvvetlerin oynadığı oyunun
farkına yarılamamasın dan dolayı yanlış yoruma
tabi tutulmuştur. Willy Bradt’ı ödüle hak kazan
mış ve banş havarisi gösterebilmek için ya hiç
birşey bilmemek veya bir kasıt taşımak gerekir.
Wiîly Brandt’ın lideri ğini yaptığı Alman Sos
yal Demokrat Partisi, aslen bir Yahudi olan Al
manya’da o tarihlerde Komünist hareketin lider
iliğini yapan, Marx’in ve Engels’n en yakın arka
daşı bulunan Ferdinand Lassall tarafından kurul
muştur. Willy Brandt o yüzdendir ki, Rusya’ya
yaklaşma politikası takip etmiş ve Doğu Almanya
Komünist emperyalizmi altında inlemiş olmasına
rağmen Rusya’yla dostluk bağlarını kuvvetlen
dirmiştir. Bu barışçı bir yol takip ettiği manasın
da yorumlanamaz.
«Önce çiftçi yamağı sonra arabacı olan büyük
babası koyu bir sosyalistti. Küçük Willy onun
kucağında masallar değil, fakat kahramanlan
Kari Marx Augus Babel ve Ferdinand Lassell’e
olan öyküler dinlerdi. Brandt’a göre büyük baba
biz! ancak kendimizi kurtarabilir, bizi ancak ken
«Bizi ne Tanrı, ne Kral, ne İmparator kurtarabilir,
bizi ancak kendimiz kurtarabiliriz» derdi. Brandt
«Büyük babam bana bir gttn paraya ihtiyaç kal
mayacağını söylerdi. Herkes hakkı olduğu ka
darı alacak, daha sonra da ihtiyacı olduğu kada
rı alacak derdi» demektedir.» Yılmaz Altug, 26

— Almanya’nın Yahudi mezarlığı önünde eğil
mesini ve Doğu Almanya’da komünist hakimiye
tinin resmileşmesini sağlayan Willy Brandtm bu
hizmeti Nobel Mükâfatı ile karşılığım gördü.
Ekim 1971, Cumhuriyet.
Bu satırlar Willy Brandt’ın ideolojik karak
terini belirtmeye yeterlidir. Solculuğuyla birlikte
Yabudi’liği de birleşince WilJy Brandt’ın dış po
litikasının mahiyeti ve gayesi iyice açıklık kazan
maktadır.
«Brandt herşeyden önce yüreği insanlık do
lu bir kişidir. Varşova’yı ziyaretinde yanmış Ya
hudi mahallesinde dizleri üzerine düşerek kendi
payı olmayan önceki rejimin günâhlan için Tan
rıdan af dilemiştir.» Cumhuriyet
Polonya Yahudi mezarlığında da diz çöküp,
ağlayıp, dua ettiği hatırlanırsa Willy Brandt’m
Yahudiliğine ne kadar sadık ve bağlı olduğu gö
rülecek ve sevgisinin yukarıda ismi geçen yaza
rın dediği gibi insanlık sevgisi değil, bağlı bulun
duğu ırka olan aşkını ifade ettiği anlaşılabilir.
Brandt Alman ve milliyetçi çevrelerine hiç
sevilmemekte ve bu politikasıyla Alman milletine
ihanet ettiği söylenmektedir.

HALK EVLERİ VE
KÖY ENSTİTÜLERİNİ
HORTLATMA ÇABASI Mİ

Halkevlerinin bugünlerde yine aktüel mev.
zular arasına sokulmak istendiğini müşahede et
mekteyiz. Bunu Köy Enstitülerini ihya taleple
ri takip ediyor. Halkevlerinin tekrar diriltilme
si teşebbüslerinin CHP canibinden geddiği gö
rülüyor. Bu maksatla bir de Halkevleri Ulusal
Kültür Vakfı namı ile bir vakıf tesis edilmiş durumda.
Halkevlerinin ve Köy Enstitülerinin ihyası
meselesinde ençok beyanat veren ise Kadri Kap
lan. Halen Halkevleri başkanı olan Kadri Kap
Devrim stratejisinin gerçekleştirilmesi için bü
yük çabalar sarfetmiştir.
Türkiye’de komünist hareket henüz zayıf ol
duğu devirlerde geniş cephe taktiği uygulanı
yordu. Buna göre anti • komünist olmakla be
raber birçok kimse geniş cephede birleştirilebi
lecekti: Komünist literatürde bunun adı «Birle
şik Cephe Taktiğidir. îşte Kadri Kaplan bu bir
leşik cephenin gerçekleştirilmesinde faal
rol
alanlardandır. 1968 yılında birleşik cephe takti
ğini geniş surette gerçekleştirebilmek amacı ile
solcu klikler arasındaki fikir ayrılığını gider
inek, anti komünistleri birleşik cephede top
lamak gayretkeşliği aılıp yürüdü. Ve bu hususu
gerçekleştirmek ıçm de Dev — Güç (Devrimci
Kuruluşlar Güç Birliği adı altında bütün solcıı
teşkilatları bünyesinde toplayan bir teşkilât ku
ruldu. Genel başkanlığa, halen Sıkıyönetim Mah
kemelerinde yargılanan Prof. Bahri Savcı, icr;ı
komitesi başkanlığına ise Kadri Kaplan getiril
diler.
Kadri Kaplan; Hikmet Kıvılcımlı Mihri Be
lli, İlhan Selçuk, İlhami Sosyal, Muzaffer Erdost
Vahap Erdoğdu ve buna benzer birçok malum
yazarı bünyesinde toplayan «Türk Solmnun sü
tunlarında makalelerini neşre başladı. Aynı
mecmuanın 24. sayısında Kadri Kaplan tarafın
dan Türkiye’nin şartlarına uygun ekonomi po
litikası tahlil edilirken; tatbiki istenilen İktisadî
sistem, sosyalist ekonomiye dayanan devletçilik
nrensibi idtf. Yalnız ekonomik sahada sosyalist
^ 'nsiplerin tatbikatı istenmekle kalınmıyor, ya
oılacak değişikliklerin «tam bağımsız ve gerçek
ten demokratik Türkiye» sfoganı çerçevesinde
mütalaası isteniyordu.
Çoğu kere Dev - Güç bildirilerinin tamamiyle komünistler elinden çıktığı belli olmakla
beraber, teşkilâtta fikir ayrılığının oluşu da göz
den kaçmıyordu. Bunu Kadri Kaplan’ın Dev "
Güç İstanbul Kongresinde yaptığı şu konuşma
dan rahatlıkla tesbit edebilmekteyiz: Sol cephe
nin iki kanadı var. Bunlar sosyalist olmayan ka
nat ve sosyalist kanatlardır. Sosyalist olmayan
kanat sosyalizmi reddedemez, sosyalizme karşı
değildir, olamaz...» f21 Mayıs 1968 T. Solu Sa
yı: 27)
İşte bu faaliyetlerle yakından alâkadar ol
duğu için Türk Solu’na defalarca teşekkürü bore
sayan Kadri Kaplan, bütün bu mazisini unutmuş
casına, Mili! Demokratik Devrimi gerçekleştir
menin ana prensip oluğunu söylememişeesine ye
ni rolleıre bürünüyor. Bir zamanların sol cephesi
ni birleştirme rolündeki bu adam bugün Halkev
lerinin ihyası için tekrar sahnede.
Sanırız ki, Türk milleti Köy Enstitüleri ve
Halkevleri hakkında tarihî kararını vermiştir.
Bu müessesıeleri tekrar ihya için yapılacak her
hareket akim kalmağa mecbur olduğu gibi; verilecek her türlü taviz de telâfisi güç zararlara
yol açacaktır. Komünizm suçundan yargılanan
birçok Mimse Köy Enstitüsü yetiştirmesidir ve
bu okulların mazisi de kolay unutulacak gibi de~
ğiıldir. Bütün gayretlere rağmen, hâlâ sindirilemeyen komünist tehlikesi ortada iken, komü
nist imâlâthanelerini yeniden ihya etmenin an
lamı yoktur.
Halkevlerini ve Köy Enstitülerini, bir za
manlar Türkiye komünistlerini bir araya topla
mak vazifesini üzerine alan şahısların önderli
ğinde diriltme gayreti manidardır. Milletimiz da
ha fazla gücendirilmemefödir.
III II
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mum YENİ SAVAŞ
PLANLARI
Bir çıban başı olarak bırakılan ve Türkiye’
3 nin buhranlı anlarında devamlı kanatılan Kıb' rıs’ta, yemden Enosis taarruzları başladı. EOKA
' tedhiş teşkilâtı eski lideri Yorgo Grivas, iki ay
önce Kıbrıs’a gelmişti. İki aydan beri her gün
Kıbrıs’tan çıkarılacağı söylenerek umumî efkâr
uyutulmaya çalışılmaktadır. Grivas gizlendiği yer
de essiz sessiz Yunanistan’dan gelecek talima
tı bekliyordu. Ve Amerika Başkan Yardımcısı
Spiro Agnew, Yunanistan’a yaptığı ziyaretle Grivas’ın beklediği talimatı getirdi.
]
Yunanistan’ın yarı resmi «Atina Ajansı» Ge
nel Müdürü Hristofores Bitsidis TV de yaptığı
konuşmada ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papadopu, los arasında yapılan görüşmelerde Türk - Yuj aan ilişkileri ve Kıbrıs meselesinin ön plânda gö
^rüşuldüğünü, Yunan - Amerikan ittifakının su
götürmez hale geldiğini söylemiştir. Ayrıca Ag
it new, yakında ABD’niıı Yunanistan’a yapacağı si*
r lâh yardımını artıracağını açıklamıştır
t

Agnew*in verdiği kuvvetle, ilk hızı alan Gri
vas; hemen gizlendiği yerden harekete geçmiştir.
Ve ilk; bildirisini yayınlamıştır. Bildiride «Ana*
1 vatanin desteğiyle ENOSİS mücadelesine yeni! den başlıyorum.» diyecek taarruza geçmiştir.
Kıbrıs jeopolitik ehemmiyeti
bakımından
ı Rusya’nın üs yapmayı plânladığı bir adadır. Ma> karios'a yaptığı yardımlarla Kıbrıs^ı ağına düşüri meyi plâalamaktadır.
Materios Tüıfclere karşı giriştiği taarruzla*
* nnda hep Moskova'nın desteğini görmüştür. Ma»
karios’un ve Grivas’ın Kıbrıs politikaları daima
1 ENOSİS olmuştur. Ve Kıbrıs Yunanistan'a katılıncaya kadar bu yoldaki cücadelelerine devam
r edeceklerdir.
k ib r is s İ l a h d e p o s u h a l in e

5 GETİRİLİYOR
Şimdi Yunan politikası Türkiye'yi uyutma
gayretindedir. Adada Rttmlar arasındaki anlaş' mazlık sebebi ileri sürülerek Rum cemaatleri silâhlanmaktadır. Hangi bahane olursa olsuır Rum
* larm silâhlanması mutlaka Türklere karşı giri1 şilecek bir taarruzun hazrrlıkiarr olmaktır. Ada
ı da Rum cemaatleri Makarios taraftarları w Gri’ vas taraftarları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu
■ ayrılı? Kıbrıs^ silah deposu haline getirecektir.
Rusya’nın Makarios’a yaptığı silah yardım« lan devam ederken, Amerika Grivas*â yeni yar
dımlar vadet mektedir. Böylece göstermeMk bir
ayrılma Kıbrıs’ı Rumi ar hesabına silah deposu
haline getirecektir.
Yunanistan’ın takip ettiği politika hep aynı
\ (»lmuştnr. Türkiye’nin siyasî buhranlarının arttı
f »*ı her devirde taarruza geçmiştir. Türkiye’ye ta
1 ırruz noktası olarak son senelerde daima Kıbrıs
1 seçilmiştir. Beynelmilel siyasî çevrelerde daima
: ^TîdisİTii haklı olarak göstermeyi başarmıştır
^fmcH ise yeni taarruzlar peşindedir Bu taarru?
arın yapılması için adaya stîâh yığmaktadır.
Ş
Ve yeni bir saldırının hazırlıkları yapılmak
tadır Çünkü Amerika ve Rusya Yunanistan’a
garanti vermektedir.

■

— Beynelmilel Yahudiliğin öncülüğünde sözde barış teşkilâtı olan Birleşmiş Milletlere alınan,
binlerce Mösiüman-Tnrk’ün kanlı katili Kızıl Çin'in şefî Mao ve Amerika’ya bel bağlamasının
neticesinde hüsrana uğrayan Milliyetçi Çin Baş kam Çan Kay Şefe

Türkistan Kaatili Kızıl Çin Barış
Teşkilatı «!» B.M.’e Alındı
Birleşmiş Milletler genel kurulunda gö
rüşülen: ve bütün siyasî çevrelerin dikkat
lerini üzerine toplayan bir mesele vardı.
Arnavutluk temsilcisinin teklif ettiği bu me
sele: «Kızıl Çin’in Birleşmiş Milletlere aiınması, Milliyetçi Çin’in ise üyelikten ih
raç edilmesi» idi Nihayet 25 ekimde neti
ceye varıldı. 17 çekimser, 35 aleyhte ve
Türkiye’nin de dalıil olduğu 76 lehte oyla
Kızıl Çin Birleşmiş Milletlere kabul edil
di.
Arnavutluk’un bu teklifine karşı Amerika, her ikisinin de üye olarak kalma
sını teklif etmişti. Yapılan oylamada alı
nan neticelere göre adi çoğunluğa göre
Kızıl Çin’in üyeliğe kabulü, Milliyetçi Çin*
te ise ihracı kararlaştırıldı.
Fekin’in Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi ve Güvenlik Konseyine üye olma
sı teşküâtm çalışmalarını durdurmuştur.
Teşkilâtın bundan sonraki alacağı kararla
ra, Kml Çin’in tesir edeceği ve bazı değişik
liklere yol açacağı bildirilmektedir. Pekin
delegeleri, gelene kadar faaliyetler bekleti
lecektir. Zira Güvenlik Konseyinde bulu
nan bir devletin, alman kararlara itiraz
etmesi, karann iptaline kâfidir.
B. M. genel kurulunda ayrıca. Alman
ya'nın Doğu, ve Batı temsilcilerinin ayrı
ayrı bulunması teklif edümiştir.
Almanya’daki doğu - batı ayırımı İle
Kızıl Çin - Milliyetçi Çin ayrılığının farkı
yoktur. Acaba neden özellikle her iki Al
manya'nın da üye olması istenirken, sa
dece Kızıl Çin’in üyeliğe alınması, buna
karşılık zaten eskiden beri üye olan Milli
yetçi Çin’in ihracı üzerinde durulmakta
dır.
Bu rüğümün çözülmesi için Beynel
milel Yahudiliğin politikası mutlaka bilin
melidir. Ve sionizmin mutemet adamların
dan General Montgomery’nin «İki Çin bir
olmalı Almanya İki olmalı» şeklindeki sö

zü hatırlanırsa düğüm kendiliğinden çözü
lür.
Bu meselede Amerika’nın takındığı
sahte tavır, mazlum milletlerin gözünü bo
yamak içindir. Amerika sözde Milliyetçi
Çin’in Birleşmiş MUletlerden çıkarılmasını
istememiştir. Kendisinin muhalefetine rağ
men alınan karar karşısında Amerika temrildsi George Bush, çik üzgün bir tiyat
rocu rolünde görülmüştür. Bir tarafta B.M.
genel kurul toplantısı devam ederken, di
ğer taraftan Amerika'nın Kızıl Çin’le yap
tığı görüşmeler devam etmektedir. Ameri
ka, bir taraftan Kızıl Çin ile samîmi görüş
meleri sürdürürken aynı anda ABD’nin
Birleşmiş Müleöerde Kızıl Çin’in aleyhine
olacak bir fikir uygulaması düşünülmezdi
Bu herşeyden önce Cindeki Amerikan tem
silcisi Yahudi Hemy Kissinger’in durumu
nu güçleştirirdi. Amerika bu durumuna
rağmen iki yüzlü bir politikayı yürütmeyi
başarmıştır
B- M.’in aldığı Kızıl Çin’i tanıma ve
M. Çin’i ihraç karan hakkında, dünya bası
nında ve Türkiye’de çok şeyler söylenmiş
tir. Birleşmiş Milletlerin, insan haklarım
koruyan, mazlum milletleri zalimlere karşı
savunan, dünyada bartşm tesis edilmesi için
çalışan bir teşküât ohna gayesi üe kuruldu
ğu hatırlanırsa alman kararın insanlık ar
dına sadece bir cinayet olduğu hükmüne
varılır. Kızıl Çin, Milyonlarca Müslüman
Türk kardeşimizin kanını kene gibi sömür
ren, 20. yüzyılda hürriyetini elinden alan,
insanlığın yüzkarası haline gelmiş bir Mil
lettir. Beynelmilel Yahudilik kendinden ol
mavan Mîlletlerleri köle olarak telâkki et
tiğine göre yaptığı hareket politikasına uv
gündür.
Ama, hürriyeti gaye bilen milletlerin,
mazlum milletlerin gözyaşı ve ızdırabma
sırt çevirmemesi gerekirdi. Aksi halde. B
Milletler Teşkilâtı, göstermelik bir kurulu?
olmaktan ileriye gidemez.
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TÜRKİYE
Kurulduğundan bu yana istikrarından birsfey kaybetmeyen Sıkıyönetim Mahkemeleri açı
lan yeni davalarla daha da genişlemektedir. Ver
diği kararlarla milleti sevindirmekte, milletin
düşmanlarını ise ümitsizliğe sevketmektedir.
İstanbul’da devam eden Cihan Alptekin ve
soygun ortaklarının duruşmaları 25 Ekimde şa
hitlerin dinlenmesiyle devam etmiştir. 1 numa
ralı sıkıyönetim mahkemesinde yapılan duruşma
2 Kasıma tehir edilmiştir. Aym gün 3 numaralı
Sıkıyönetim mahkemesinde görülen Çayan gru
bu davasında avukatlardan sadece bir kişi bu
lunmuştur. Sanıklar avukatları hakkında soruş
turma açıldığını, dolayısiyle kendileri ile görüşemıediklerini ileri sürerek mahkemenin ileri ta
rihlere atılmasını istemişlerdir. Yapılan müza
kerelerden sonra mahkeme 1 Kasıma ertelenmiş
tir. İstanbul 1 numaralı Sıkıyönetim mahkemesin
de yapılan, 83 sanıklı Solmazer davasının duruş
ması 27 Ekimde yapılmıştır. Donanma Komutan
lığına yazılan talimat gereğince gönderilen üç
şahit dinlenmiştir. Duruşma ileriki tarihlere er
telenmiştir.
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
YARGILANIYOR
Merkezi Doğu Almanya’da bulunan TKP’nin
üyesi olarak yurt içinde Marksist-Leninist faali
yet gösterdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 21
kişi ve bunlara yataklık etmek suçlarından sanık
5 kişinin yargılanmalarına başlanmıştır.
İstanbul 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkeme
sinde görülen bu davada, Askerî Savcı Yarbay
Nevzat Çizmeci’ndn iddianamesine göre sanıklar
üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruptakiler 8 ile 15
yıl arasında ağır hapis cezası, ikinci gruptakiler
5 ilâ 12 yıl arasında ağır hapis cezası, üçüncü
gruptakiler ise 5 yıla kadar ağır hapis cezası
ile cezalandırılacaklardır.
27 Ekimde yapılan duruşmada sanıkların kimlik
tesbiti yapıldıktan ve mahtemeye olan güvenleri
sorulduktan sonra, Askerî Savcı Yarbay Nevzat
Çizmeci’nin hazırladığı 128 sahifelik iddianame
nin okunmasına geçilmiştir. Savcı iddianamesin
de komünist hareketlerin gelişmelerini, Türkiye’
nin şartlarına göre komünist hareketin çizdiği
stratejiyi kullanılan sloganilan geniş olarak açık
lamıştır. Türkiye’deki ortamı anlatırken: «Mem
leketimizde iktisaden az gelişmişliğin yanında
vatandaşlarımızın biivük bir kısmının fakir ve
muhtaç durumda oldukları bir vakıadır. İnsan
tabiatı icabı asgarî ihtiyaçlarını tatminden uzak
kimselerin, kendi durumları sebebiyle mahzun
ve varlık sahiplerine karşı da gıptadan İler! bir
ruh haleti içinde bulunmaları mümkün ve tabii

NISTP
dir. Dava konusu komünizm, işte Türkiye’deki
bu atmosferi ve bu ortamı istismarla ortaya çık
mıştır.»
MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM
Savcı iddianamesinde komünistlerin kullan
dığı sloganların taşıdığı manayı eleştirmiş, «Mil
lî Demokratik Devrim» sloganının da Lenin’in
«İki Taklit» adlı kitabındaki görüşlere ve Maoizmin fikirlerine uygun olarak Mahri Bell ve
Doğan Avcıoğlu tarafından ortaya atıldığını be
lirtmiştir.
Bundan başka iddianamede komünist ilkele
rin izahına geniş yer verilerek, yurt içinde ve bü
tün dünyadaki komünist hareketlerin tahlil ya
pılmıştır.
TÖSTÜLER ANKARA’DA YARGILANIYOR
Kurtuluş gayesinin dışına çıkarak Türkiye’de ko

münist bi rejim kurmak maksadiyle faaliyet yü
rüten Türkiye Öğretmenler Sendikası başkanı Fa
kir Baykurt ve teşkilât yöneticilerinden 142 sa
nığın duruşmaları Ankara 2 numaralı Sıkıyöne
tim Mahkemesinde başlamıştır.
Mahkeme heyeti; Piyade Albayı Celâl Altın
başkan, duruşma hakimi Yarbay İsmet Onur, üye
hakim Binbaşı Doğan Tolon, iddia makamı Yar
bay Keramettin Çelebi, Yarbay Mustafa Deniz
li ve Yüzbaşı Bâfei Tuğ’dan meydana gelmiştir.
Yüzbaşı Bâkı Tuğ’un hazırladığı iddianame
ye göre sanıklardan 10 kişi hakkında 5-24 yıl
ağır hapis cezalan istenmiştir. 25 Ekimde baş
layan duruşmada kimlik tesbitinden sonra, sa
nıklara mahkeme heyetine itimatları olup olma
dığı sorulmuştur. Sanıklar umumiyetle itimatla
rını belirtmişlerdir. Daha sonra iddianamenin

Yayın hayatına başladığıAıız günden bu ya
na Türkiye’de süratle gelişen hadiseıer, ortaya
attığımız ve bir zamanlar ispat meselesi olan
iddiaların bugün nasıl birer hakikat olduğunu
ortaya koymaktadır.
Sıkıyönetimin ilânına ve mükerreren uzatıl
masına sebep olan gerekçeler, Sıkıyönetim mah
kemelerinde görülen davaıarın mahiyeti, askerî
savcılıkça iddia edilen hususlar bir zamanlar
kör gözlere gösteremediğimiz ve sağır kulakla
ra duyuramadığımız millet aleyhtarı kızıl tertip
leri en açık bir şekilde gözler önüne sermekte
dir.
Meslekî menfaatleri savunuyoruz diyen TÖS
ün, talebe haklarını müdafaa ettiğini iddia eden
kızıl talebe teşkilâtlarının, TİP’in, DİSK’in- ve
daha nice ihanet yuvalarının ne ile meşgul ol
duğu, öğretmenin, işçinin ve bütün bir milletin
hangi karanlık maksatlara alet edildiği şimdi da
ha iyi anlaşılacaktır.
Aşağıda zikredeceğimiz hususlar geçmişte
mesullerin hıyanete varan gafretlerinin memlekeit
hangi badireye sürüklediğini göstermek ve ile
risi için dersler çıkarmak bakımından ibret ve-

lıkça hazırlanan iddianame vardır. Bu iddiana
mede ileri sürülen hususlar, özü itibariyle bun
dan 2 sene evvel Mücadele Birliği’nin Konya
Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde ve TÖS
avukatının da huzurunda iddia edilen hususlar
dır.
Mücadele Birliği, kapatılmasıyla sonuçlanan
bu davada ne demişti, şimdi askerî savcı neyi
iddia ediyor onu görelim.
Mücadele Birliği bu mahkemede TÖS’ün ko
münist bir teşkilât olduğunu İsrarla iddia edi
yor ve mesulleri uyarmaya çalışıyordu:
«Türk?ye Gizli Komünist Partisinin azaları
nın yerleştiği TİP (part;nin kapatılması ve ha
len Sıkıyönetim mahkemesinde devam eden du
ruşmalar da bunu teyid etmektedir) ve G;*ç Bir
liği adını alan c ^ h e orfifaniz'>syonlan ve bunla
ra paralel olan TÖS. DİSK ve Dev Genç komü
nist militanların kar^rerâhı hafine gelen, hedef
leri komünizmin ara ihtilâlini amaçlayan, metod
lan komünist m*4odlan-» nvcnı’an^asmdan iba
ret komünist maske teşkilâtlardır. Bu şaşmaz bir

I

— «Ben korkunç imanlı
ve hapiste katması kom
rak kullanılan, yine komi
kılıç (sağda) ile üniverı
komünizm propagandasın

°er?Sayııı hakimler heyeti, bu salonda görülen yazan Doîl Çetin Özek 1

TÖS İstismar Edemeyecek
rioidir.
Şimdi Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde
görülen bir TÖS davası vardır. TÖS’ün hangi tip
bir çalışma içinde olduğunu, gençlerimizi ema
net ettiğimiz öğretmenlerimizin nasıl maşa ola
rak kullanıldığını gösteren bir de Askerî Savcı-

— Haftanın en dikkat çekici mahkemelerinden olan TKP ajanı olmakla suçlanan, aralannda YahudMerin ve Rumlann da bulunduğu, bir kısım sol basının kasten «entellektüeller davası» di*
ve lanse ettiği Şadi Alkılıç ve diğer 26 kişinin duruşmasından bir görünüş.

mahkememiz, millet ile millet düşmanı ajanlar
arasında devam eden hayatî kavganın adliyeye
intikâl eden bir bölümüdür.
Biz buada TÖS ve savcı yardımcısı Doğan
Öz’ün işbirliği neticesi komünist olmadığımız,
hain olmadıkımız için huzurunuzdayız.
Zira TÖS benzerleri gibi m a s k e li komünist
teşkilâtıdır. Bunu belgeleri ile her an ispata ha
zırız.»
İşte yukarıdaki ifadeler TÖS avukatının da
huzurunda bugünkü ihanetlere o günden dikkati
çeken samimî uyarmalardı. Ama ne yazık ki bu
sö^er ihbar telakki edilip harekete geçileceği
yerde daha uzun müddet bu kızıl ihanet yuva
sının faaliyetlerini sürdürmesine imkân verilmiş
tir. Ve TÖS’le işbirliği yapan savcı yardımcısı
Doğan Öz de halen Elazığ’da savcılık vazifesini
ifa etmektedir.
Büyük bir emek ve gayret mahsulü olarak
Hakim Kd. Yzb. Bâki Tuğ tarafından hazırlanan
iddianamede ise özet olarak şöyle deniliyor. İn
şallah gösterilen bu deliller, öğretmenlerimiz
için iyi bir ders olur ve şimdi Türkiye Öğret
menler Birliği adıyla yeniden teşkilâtlanmaya
çalışan eski TÖS’ün ihanet tuzağına düşmeme
leri için kulaklarına küpe olur.
İddianamenin baş kısmında şunlar yer alı
yor.
ÜNİVERSİTELERİMİZ
...Milletin dişinden aşından ve sırtından artırdığı tasarruflarla kurulan bilim yuvası üni
versitelerin bazı öğretim üye ve yardımcılan
bilim dışına çıkmıştır.
Bazı fakülteler, mühimmat imalathanesidir,
cephaneliktir, şaki yatağıdır, soygun yeridir. Ay-

Çü

r;
li
g>
ri
d.
y<

Ti

fcc

ir
y;
öl
T

S(

k
Bi
Sİ

ti;
şe

TC
Çü

kc

ti<

4,

kc
ra
Fi
du
nu

m;
oh

okunmasına geçilmiştir.
26 Ekimde devam edıen duruşmada iddiana
inenin okunması tamamlanmıştır. Askerî Savcı
Yüzbaşı Baki Tuğ iddianamesinde TÖS’ün komü
nist ihtilâl çabasında olduğunu, Dev-Genç, TİP,
DİSK gibi Marksist-Leninist teşkilâtlarla direkt
münasebetini, CHP devrinin, anarşik ortama ze
min hazırladığını, bugün toprak reformundan söz
edenlerin, vaktiyle toprak spekülasyonu yaptık
larını da iddia etmiştir. İddianameden çeşitli pa
sajlar aşağıya alınmıştır.
TÖS AVUKATLARI CHP’Yİ
MÜDAFAA EDİYOR
Savcının iddianamede, TÖS’le ilgisi alması
bakımından Köy Enstitülerini ve bunların kuru
cusu CHP’yi ve İnönü’yü suçlaması, bugünkü
anarşik ortamın hazırlanmasında bunların yaptı

«Ben korkunç imanlı bir komünistim» diyebilecek bir tıynette olan
bapiste kalması komünistler tarafından propaganda malzemesi olakullanılan, yine komünistlerin gayretleriyle tahliye ettirilen Şadı Al(sağda) ile üniversitede komünist hareketin yöneticiliğini yapan,
ünizm pıopagandasını yasaklayan 141-142. maddeler aleyhinde kitap
n Doç. Çetin Özek mahkemede görülüyor*

sidir» sözünü söylemek suretiyle hadiseleri naşı*
te almış, bugünkü ortamın hazırlanmasına yar
dımcı olmuştur. Çatının çatırdadığının farkına
varamamıştır.
İşte bugünkü hale gelişimizin vebali, ülke
mizde aydın geçinip, bu aydınlığından istifade
ederek Türk Milletini istismar eden kadrolar»
aittir.
Bu istismar sadece din ticareti yapmak, vur
gun vurmak, telefon aracılığı ile çok kısa bir
zamanda zengin olmaktan ibaret değrdir Bu is
tismar içerisinde sefalet ticareti, nüfuz suisti
mali, adam kayırma gibi, kısaca her türlü yol
suzluk vardır.
YARGI ORGANLARI
...İdarî yargı organları, yargı görevine siyasî
yargı görevi anlayışını da eleyerek bu görevi
müşterek olarak yapmıştır Müesseseyi ve müe?
seseleri suçlamak niyetinde değiliz Ancak bazı
gerçekleri de söylemek mecburiyetimde olduğu
muzu hatırlatmak isterim Türk Ordusundan üc
defa sicil yolu ile emekliye sevk ediVu bir su
bay, bu müesseseden daha doğrusu müessese

Çiiııki Maskesi Yırtılmıştıt
rica Marksist-Leninist eylemlerin eğitim ve ta
lim yuvasıdır. Fakülteler, Mao’nun-Lenin’in-Çe
gueveranm ve daha başka Türk düşmanı liderle
rin afişleriyle, fotoğraflariyle ve bildirileriyle,
donatılmış, Çin ve Rus elçiliklerini andırır bir
yer. kısaca devlet içerisinde devlet olmuştur.
Üniversitede adam öldürülür, polis giremez,
rektör koltuğu yakılır, ses çıkarılamaz, dekan
tekme tokat kapı dışarı edilir, birşey söylene
mez. profesörün yüzüne tükürülür, hiçbir şey
yapılamaz. Ancak iki militandan birisi diğerini
öldürdüğü an kıyamet kopar. Özerklik yıkılır,,
yurdun dört bucağından cübbesini kapan profe
sörü. hâkimi, öğretmeni, öğrencisi, memuru An
kara sokaklarında sol yumruklar havada Anaya
»aya saygı yürüyüşü yaparlar.
SİYASt KADROLAR
...Türkiye’de genel olarak siyasî kadroların
tutum ve davranışları bugüne kadar kısaca, şu
çekilde seyretmiştir.
İktidarda tutucu ve muhafazakâr olan kad*
rolar. muhalefette devrimci, ilerici ve Atatürk*
çü olmuştur.
Muhalefette milliyetçi ve muhafazakâr olan
kadrolar, iktidara geçince din istismarcısı, din
ticaretçisi ve mezar soyguncusu olmuştur.
Gençlik olayları münasebetiyle, «işgalle, boy
kot aynı şeydir» diyen liderler, bir müddet son
ra «ben işgal de, boykot da aynı şeydir» dedim.
Fakat bunların aynı derecede kötü eylemler ol
duğunu belirtmek istedim.» Demek zorunluğunu duymuştur.
Yine diğer bir lidıer» yürümekle Kızılay aşın
maz, her demokratik ülkede bu nevi anarşik
olaylar olur. Bu olaylar birer basit zabıta vaka*

müntesiplermden, üç defa tehiri icra kararı al
mış, sonra da her üç işlemi iptal ettirmiştir. Ni
hayet bu subay Sıkı Yönetim Mahkemelerince
bir fiilinden dolayı tutuklanmıştır Hâdise açık
ça ortadadır. Yine bir generalin generalliği iptal edilmiş, bu generalin yerine falanca siz ge
neral olacaksınız denmiştir.
Bazı adlî yargı organları da, yargı görevini
kişisel görüşlerine uygun olarak yürütme heves
ve çabası içerisine girmiştir. Bu çaba müessesi
nin değil, müessese mensupiarınmdır. Bu çaba
ya korku, sorumsuzluk ve adam sendecilik de ek
lıenmiştir. Nitekim Örfi idarenin ilânını takiben
yurt dışma kaçan eski tüfeklerin aşağı yukarı
hepsi, halen kaçmakta olan yurt içindeki bir kı
sım Marksist, Lenimstler, adlî kazanın bazı men
suplarının bu tutum ve davranışlarından istifa
de etmek suretiyle sosyal bünyemizi bu hale ge
tirmiş ve bünyede derin yaralar açmıştır Marks*
in Das Kapitali mi, Marksizmin temel kitabı Ko
münist manifesto mu, Marksizmin ilim kitabı,
Vietnam millî kurtuluş savaşı adlı kitap mı, öğ
renciye öğretim üyesi tarafından tavsiye edilen
okuma kitabı şehir gerillası mı, gerilla nedir ad
lı kitap mı, militana notlar mı, bunların hepsi
birer bilim kitabıdır. Bilim adma Türkiye’de oy
nanan oyundur. Bu oyunu bu kitapların temsil
cileri bilerek ve kasıtlı olarak oynamaktadır. Bu
kastı, bu havayı sezen ve gören genç öğretmen
ve öğrenci durur mu? Elbette durmaz, bomba
da yapar, banka da soyar, ordu ile de savaşır.
Çünkü öğrenmiş olduğu sisteme uygun bir dü
sen kurmak isteyecektir. Bu düzen onun haya
linde ulaşılması gıereken hedeftir. Çünkü kendi*
sdni destekleyen büyük güçler vardır.
(Devamı Var)

ğı yıpratıcı tesirleri anlatması avukatlar taraf m
dan suç teiakk] edilmiştir İddianamenin bu bö
tümlerine itiraz etmişıerdir
CHP li avukat Turan Güneş savcıya karşj
ağır sözler sarfetmıştir Komünistler kendilerim
yetiştiren ve destekleyen Paşa Babalarına yükle
necek en ufak suça tahammül edemiyorlar Ede
mezler. çünkü o olmasaydı kendileri bu hale ge
lemezlerdi.
İDAM CEZALARININ GEREKÇELİ
KARARI AÇIKLANDI
Ankara Sıkıyönetim 1 numaralı Askerî Mah
kemesince 9 Ekim 1971 günü Deniz Gezmiş ve
yoldaşları hakkında verilen 1971/23 numaralı ge
rekçeli karar 129 sahife ve 7 bölümden ibaret
olmak üzere açıklanmıştır
Deniz Gezmiş ve 23 yoldaşı hakkında ve
rilen kararın birinci bölümünde Tanzimattan bu
yana Türkiye’nin geçirdiği devre anlatılmıştır.
1961 anayasası ile getirilen hakların doğurduğu
neticeler incelenmiştir «1960 öncesinde muhale
fet partileri tarafından iktidardaki partilerin dü
siiriiluiPs; tein kışkırtılan üniversite öğrencisi,
çentik bu kere yen» anavasanm £r*t»rdî$i geniş
hürriv*>t diiz^ni icindp sosval bir hukuk devle
ti hpd«*f*ne dA^nı dpŞîl. Marksist-Leninist yahut
MaoS«* hir rpîim istikametine doğrıı çekilmiş vp
va itilmiştir.»
İkinci bölümde Marksist-Leninist fikir cere
yanının 1961 den sonra legal bir çalışma alanı
bulduğu, kuruıan TİP vasıtasıyla bu fikirlerin
parlamentoya getirildiği ve daha sonra bu akı
mın üniversite gençliğine sıçratıldığı belirtilmiş
tir
Bu gayeye hizmet için İstanbul’da Deniz Ge2
miş ve ihtilâl yoldaşları tarafından kurulan Dev
nmci Öğrenci Bir. iği (DÖB). 1969 Ekiminde ku
rulan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF). daha
sonra isim değiştirerek Dev-Genç adım aldığı ve
Marksist-Leninist düzen kurmak maksadıyla anar
şik hareketlere giriştikleri açıklanmıştır Bu ku
ruluşların takip ettikleri mücadele yolu da şöy
le belirtilmiştir: «Sosyalizme gidecek yol, tem
silî burjuva parlamenterizm yolu değil, işçi sını
fının önderliğinde köylüyü temel güç kabul eden
Ylarksizm ve Leninizmin gösterdiği ihtilâl voludur Emperyalizmle savaş parlamentoda değil,
kırda ve şehirde verilir. Emperyalizmin zincirle
ri sözle değil, zorla ve cebirle kınlır. Devlet ça
kı parçalanmadan, mevcut düzen yıkılmadan sos
yalizm kurulamaz.»
Üçüncü bölümde THKO’nun kuruluşu, hare
ket plânıan, nereden ve kimler tarafından des
teklendiği, teorisyenlerinin kimler olduğu açık
lanmıştır Dördüncü bölümünde Anayasanın 146.
maddesi eleştirilmiş, yapılan suçların hukukî tar
tışmasma geçilmiş, «TIIKO. bu mücadeleye en
son nefesine kadar ve kanının son damlasına ka
dar devam edeceğini bildirir» sözü hatırlatılarak
anayasanın cebir yoluyla ortadan kaldırılacağı
neticesine varılmıştır Altıncı bölümde Deniz
Gezmiş ve yoldaşlarının şahsî sorumlulukları te
ker teker ele alınmıştır. Ve mahkeme kesin ka
naatini de özetıe şöyıe belirtmiştir:
«Fiiller tüm olarak değerlendirildiğinde* TCK
nun 146. maddesinde yazılı suça uygunluğu da
tesbit edilmiş, sanık müdafi lerlnin ortak savun
malarında dermeyan ettikleri iddianın, kanunîtesbit edilmiş, sanık müdafilerinin ortak savun
maları kabule şayan bulunmamıştır. Hadise. TCK
nun 51. maddesinin tatbikini talep eder İstika
metteki savunmaları, haksız tahrik müessesesindeki hukukî unsurlardan mahrum bulunduğun
dan hukukî vönlerl itibariyle kabule şayan gorü
lem^mis bu detavlı eleştiri ve iddialar hakkında
mahkememiz kisisel gorSslerlni mahfuz tutmuş,
müessese olarak bunlar üzerinde hüküm Yerme
yi kamu vicdanına, tarihe ve TBMM nfn takdir
ve y^tvisine bırakmayı uygun görmüştür.»
Türk mllîeti ve onun şerefli tarihi verilen
karan kendisine ISv»V fforerek kaimi edecektir.
Şimdi beklenen TBMM’nîn takdiridir.

S a n *a t, İdeolojinin e s te tik h ü viye t k azan m asıd ır

FİVE O’CLOCK TEA

Ayşe, Jale’nin bir haftadan beri
hazırladığı sürprizi, heyecanla bekli
yordu. Nihayet Cumartesi günü fa
kültenin konferans salonunda, kalDi
iri heyecanla dolduran haberi duya*
bildi. 0 gün 5 çayını Jale’lerin evle
rinde içeceklerdi. Ancak bu kadar de
ğil, «Five o’clock tea»de Fransa’dan
gelmiş bir sanat ustasmıa konuşma
sını da dinleyeceklerdi. Toplantıya
Jale’nin diğer arkadaşları geleceği
gibi tarihçiler, düşünürler ve sanat
kârlar da katılacaktı.
Ayşe bu toplantıda, İstanbul’un
kibar, zengin ve kültürlü muhitini
görebilecek ve belki de hayal ettiği
bu dünyaya kabul de edilecekti Bu
toplantıya davet edilmek, ona özledi
ği hayal ülkesine kanatlanıp uçabil
mek imkânını veriyordu, sanki...
Kîmbilir toplantıda ne zarif hanım
la r görecek, ne bilgili insanlarla ta
nışacaktı. Birden bire heyecanlandı.
Yüzü hafifçe kızardı. Acaba, Jale’nin
muhiti onu nasıl bulacaktı? Kendi
ni nazik, kibar, ve hür fikirli bir
insan olarak kabul ettirebilecek mîy
di?
Şaatına baktı., Jale taksi ile* Ayşe^
yi kaldığı yurttan 3>de alacaktı. Sür’
atle giyinmeye başladı. On gün önce
aldığı, koyu mavi, etekliğini giydi.
Kısa kollu ve çok hoşlandığı sarı
gömleğini, üstüne geçirdi. Çorapla
rım sür’atle, fakat telleri kaçmasın
diye, dikkatle giydi. Ayağına hafif
mavi sandaletlerini geçirdi. Hemen
hemen hazırdı, artık
Aynanın karşısına; mçtL kaç arını
taramaya başladı. Lavanta ile yüzü
nü oğdu. Sonra tuvalet masasının go
zftnden rujunu aldı. Ruju dudakları
na sürmeye hazırlanırken hafif bir
tereddüt geçirdi. Kalbi çarpmaya
başladı. Halini anası görse acaba
nasıl üzülürdü, kimbilir. İnsanın gü
zelleşmesi için makyaj gereklidir,
diye düşündü. Makyajsız güzellik ol
maz her halde dedi» kendi kendine.
Sanki düşünceleri kafasından koğmak istercesine, omuzlarını silkti.
Ruj dudaklarında gerinmeye başladı.
Fakat ruj şimdi dört ay önceki gi
bi hisler, doygular doğurmuyordu
gönlünde... İlk ruj
kullandığında
duyduğu mahcubiyeti, pişmanlığı ha
tırladt. Rujun dudaklarındaki kain*
tısı, uzun şiire yabancı ve çirkin bir
elin teması gibi onu iğrendirmişti.
Hele yüzüne pudra- ve allık sürdüğü
gün* kirpiklerini rimellerken ne ka*
dar sıkılmıştı. İlk defa makyaj yap
mana* acemiliği ve heyecanı içinde,
sanki eski yüzü gitmiş* onun yerine
boyalı bir palyaço yüzü gelmiş gibi
geliyordu O zamanlar, insanın muhi
tinde hürmet görmesi için, yüzünü
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Doyamak gerektiğine bir türlü ken*
dini inandıramıyordu... Fakat artık
o, Anadolu’dan gelen Ayşe değildi.
Ayşe fakir sayılabilecek bir ailenin çocuğu idi. Hayatta anası, baba
sı ve bir de ağabeyinden başka kim
sesi yoktu. Ağabeyi, babasını daha
fazla sıkıntıya sokmamak için, lise
yi terk etmiş ve fabrikaya işçi ola
rak girmişti. Şimdi aileye, ağabeyi
bakıyordu. Ahmet ağabey, kendisi o*
kuyamadığı için üzgündü. Fakat Ay
şe’nin okumasını istiyordu. Kendisi
nin kavuşamadığı nimete çok i v d i
ği kardeşinin, kavuşmasını arzu edi
yordu.
Ayşe evlerini hatırladı. İki odalık,
küçük bir evdi bu. Liseyi o evde bi
tirmişti. Çalışkan ve oldukça zekî i
di. Arkadaşlarının sevgi ve saygısı
nı kazanmıştı. Babası hakim olması
nı istiyordu. Fakat ağabeyinin gönİCmü yapmış ve edebiyat fs'erilcesine
kaydolmuştu.
Ahmet ağabey, onu İstanbul'a ge
tirmiş ve bir kız yurduna yerleştir
mişti. Bu yurt, hemen hemen taşra
dan gelen kızlarla doluydu. Lise a r
dadaşlarından: pek çoğu da, İstanbul’
da idiler Değişik fakültelere Kaydol
muşlardı.
Bir odada, dört arkadaş kalıyorlar
âı. İlk günlerin yerleşme heyecanı
geçip, fakülteye, yurda, çevreye ısın
dıkça, anası, babası, ağabeyi, gözün*
de tütmeye başladı. Onları ne kadar
sevdiğini anlıyor, fakülteye devam
mecburiyeti ile ailesini görmek arzu
su arasında bocalayıp duruyordu.
Fakat, derslere devam etti. Üste
lik tarih bölümünün en iyi not tu
tan öğrencisi olarak bilinecek kadar,
dersleri dikkatle takip edebildi. Pro
fesör, kitap çıkarmamıştı. Bu sebep
ten Ayşe'nin notlan oldukça kıy*
metli idi.
Birinci sömestrin bitmesine onbeşyirmi gün kal* züppe tavırlı bir kız,
notlan bir kaç günlüğüne rica etmiş
ti. Hoppa, oldukça güzel, erkek arka
daşlarmm ilgisini çeken bir kızdı
bu. Bu, Jale idi...
Mahcubiyet içerisinde:
— Tabii alabilirsiniz! dedi.
Jale iıle arkadaşlıkları höylece baş
iadı. Jale onıu, kolejli arkadaşlarının
katıldığı toplantılara götürüyor. İs
tanbul'u beraber geziyor, beraber ça
lışıyorlardL

Jale, Ayşe’nin makyaj yapmadığı
nı, görünce katıla katıla gülmüştü.
Hele saçları... İki demet halinde o*
muzundan sarkan saçlarını, pek ço
cukça bulmuştu. Kıyafeti de pek sa
kildi...
Son derece garip bir tayyör ve çu
val gibi bir elbise...

(1 )
Eğer Ayşe, Jale’nin kendisini kü
çümsediğine inansa idi Jale’nin ken
di giyinişine, davranışına karışmak
isteğini, hemen reddederdi. Fakat
Jale* Ayşe’ye bir kardeş gibi davra
nıyor, küçük kardeşini giydiren bir
ablanın itinası ile, onu süslemeye
çalışıyordu...
Eski dünyasının alışkanlıkları, ya
vaş yavaş kayboluyor; Jale gibi* si
gara içmekten hoşlanıyor, sıkılgan
mizacı değişiyor, arkadaşı Jale gibi,
etekleri biraz daha kısalıyor, elbi
seleri biraz daha vücudunun: hatları
nı, ortaya koyacak hale geliyordu.
Yurt arkadaşlarından bazıları, flört
etmeye başlamışlardı. Yatakhanede
zaman zaman bunların dedikodusu o/urdu. Ancak nedense Ayşe flört
etmeyi düşünmüyordu. Sadece ar
kadaşlarının, bu hususta anlattıkla*
ran dinlemekle yetiniyordu.
Şimdi artık, İstanbul’a geldiği ilk
haftalardaki kalbini kavuran özlem,
kaybolmuş gibi idi. O zamanlar an*
nesini derin b ir sevgi ile seviyordu.
Babasını ve ağabeyni hem sayıyor,
hem de seviyordu. Ancak aradan ge
çen aylar, sevgisinin tatlı ürpertile
rini, bambaşka bir hisle değiştirmiş
ti. Şimdi, anasına, babasına ve ağa
beyine gıpta edemiyor, gönlünde es
ki saygısını bulamıyordu. Acaba Ja
le, babasını ağır işlerde çalışmaktan
nerede ise şekli bozulmuş elleri ile,
yemek yerken görse, kimbilir, ne
derdi. Her halde iğrenmese bile acır
di. Hele anası, bütün hayatını dara
cık. bir. evde, çile, çekercesine sürdü»
ren insan değil mi idi? Ayşe şimdi,
anasından, babasından utanıyor, keş
ke ben de Jale gibi zengin,, kibar,
kültürlü ve modern bir ailenin kı
zı olsaydım diye- iç çekiyordu.
Jaıle, ona. yeni bir dünya gösteri
yordu. Jale’nin parıltılı, rahat* zarif
dünyası yanında, kendi dünyası ka
palı, gamlı, basit ve kaba bir dünya
değil miydi? Şimdi Ayşe için, ya
şanmaya değer bir tek dünya vardı.
Bu, Jale'nin dünyası idL O, anası
nıa basit dünyasında yaşayamazdı.
Babasına, anasına ve ağabeyinin
yaşayışına acıyarak bakıyordu. Jale*
nin kendisine ilk anlardaki bakışı
gibi, acımanın ve gerçekte küçüm
semenin bakışı idi, bu.
Jale, mübalağasız her gün deği
şik bir kıyafet içinde idi. Ayşe de
gardrobunu yenilemek ihtiyacını duy
du. Kendine çok yakıştığına emin
olduğu maksi bir mantoyu Jale ile
birlikte almışlardı. Bu siyah maksi
mantoyu, gene siyah bir çanta ile ta
marnlamayı düşündüler. Ancak kıya
fet Jale’ye bakılırsa gene tamam de
ğildi. Bu kıyafetin altına, göz kamaş

tiran kırmızı ve mini bir rob aldılar.
Jale, bunlarla da yetinmek doğra od
maz diye düşündü. Kırmızı, siyahr ve
koyu yeşil kısa konçlu bir kaç çift
çorabı da, Ayşe’ye hediye etti. Son
ra, çorap-çizme dedikleri siyah çiz
melerden de, bir çift aldılar.
Ertesi gün, bambaşka b ir Ayşe id!
artık. Parlak simsiyah saçları ile a*
henkli bir tezat belirten inci beyaz*
lığındaki güzel yüzü b ir kat daha
cazipleşmişti. Hülyalı siyah gözleri,
rimele muhtaç olmayan parlak kir
pikleri, bu harikulade beyazlık için
de parıldıyordu. Hafifçe belirgin şa
kağı, ovale yakın yuvarlak yüzü ile,
gece karanlığı içinde gülümseyen
mehtap gibi, İran edebiyatının güzel
Irk sembolü olan «Türkam> gibi idi,
denebilir:
Siyah parlak çizmesi, siyah man*
tosu ve simsiyah saçları üe, tatlı
kırmızı iç kıyafetini olanca ihtişamı
ile parlatan ve ona renk katan ha*
flf bir pembelikle kızarmış vifzü ile,
gerçekten güzel ve hakikaten eazip^
ti.
Çantasını aldı. Saçlarına seri tarak
darbeleri ile beğendiği şekli verdi.
Sonra kırmızı üzerinde çok güzel du
ran zümrüt yeşili kolyesini taktı. Ja
le ile buluşma heyecanı içinde yur
dun merdivenlerinden acele ile in
di. Antrede Nimet, Ayşe’yi gördü ve
gıpta ile baktı.
— Ne kadar güzelleşmişsin Ayşe!
dedi.
Bu söz Ayşe’nin ruhunu, şimdiye
kadar duymadığı bir gururla sarstı.
Nerede ise, sendeledi, denebilir. De
mek beğeniliyordu..
Şehir otobüsüne hindi. Otobüs ka
labalıktı. Ekseriyetini üniversitelile
rin teşkil ettiği kız'ı-erkckli bir ka*
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labalık otobüsü doldurmuştu. Ön sı
ralarda oturan bir grup genç, baş
larını çevirip baktılar. Yeşil ceketli
olan, İsrarla ve tebessüm ederek
baktı... Sanki bu bakış vücudunu
yalayan bir alev gibi, onu kavurdu.
Avuçlarının içi, birden nemlendi.
Yüzü kızardı. Memnuniyet ve mahcu
biyet, sanki ruhunda kavga ettiler.
Nihayet biletçinin,
— Bilet almadan geçmeyiniz!
sözü üzerine, uyanır gibi oldu, ve:
— Bir şebeke! demek gücünü, ken
dinde bulabildi. Oturacak yer yoktu.
Tereddütle ilerledi. Yeşil
ceketli
gencin bulunduğu koltuktan geçer
ken, ahenkli ve fısıldar gibi bir ses:
— Buyurmaz mısınız bayan! deyin
ce, gayri ihtiyari:
— Hayır! Rahatsız olmayın! Te
fekkür ederim! dedi. Neden reddet
tiğini kendisi de bilmiyordu...
Erkekler teker teker başlarını çe
virip, Ayşe’ye bakıyorlar. Hayır! bak
iniyorlar, gözler vücudunda dolaşan,
gezinen ve yoklayan kirli eller gibi
geziniyor. O yakıcı alev dalgası vü
cudunu kavuruyor. İçinden bir şey
ler kopuyormuş gibi geliyordu. Acaba, bu kadar dikkat çekici bir şekil
de giyinmekle hata mı etmişti?
Otobüs, Beyazıt meydanına geldi
Ve Ayşe bir an önce, otobüsün ha
vasından kurtulmak için kendini di
şarıya dar atabildi. Seri adımlarla,
fakülteye doğru ilerlemeye başladı
Fakülteye gelmişti ki, otobüste duv
duğjı sesi, yine duydu. Yeşil elbiseli
genç:
. — Bir saniye bayan! diyordu.
Ayşe, kendinden emin bir tavır
la, fakat kalbi heyecandan çarpa
rak:
— Buyurun efendim.
Yeşil ceketli genç:
— Sizinle biraz konuşabilir mi
yim! dedi. Size anlatacaklarım var!
Ayşe ürperdi. Flört dedikleri şey
böyle mi başlıyordu acaba? Utangaç
ve çekingen bir eda ile:
— Ben sizi tanımıyorum ki dedi.
Yeşil ceketli genç, kendinden emin tavırla gülerek:
— İleride birbirimizi tanıyabili
riz! dedi.
Bu adam ne demek istiyordu? Ve
kendisini ne zannetmişti? «İleride
birbirimizi tanıyabiliriz» demekle ne
yi kastediyordu? Gururunun incindi
ğini hissetti. Ve ruhu bir nefret dal
gası ile kabardı. Hülyalı ve mahmur
gözlerinden, kırılmış gururunun nef
ret şimşekleri boşandı.
Ve ağzından alev alev şu sözler dö
küldü:
— Beni lütfen rahatsız etmeyiniz,
efendim! Ve, ağır adımlarla, hıncını
ve alevlenen kinini bir destan gibi:
dinleye dinleye yürüdü.
Otobüste kendisini sendeleten ses,
bir şeytan kahkahası gibi, kulakları
nı tırmalıyordu.
—« Bir müddet sonra bana koşa
rak geleceksin güzelim» sözü kula*
ğmda çınlıyor. Yeşil ceketli gencin
sözleri, ateşten bir mühür gibi kal
bini tarifi imkânsız acılar içindr in
safsızca dağlıyor, dağlıyordu.
Sonra; fakülte koridorunda ıslık
lar, iç çekişmeler, oflar ve ahlar ona refakat etti. Vücudunda, o alev
gene gezindi. Jale’ye karşı kızgınlık
duydu birden. Sonra kızgınlığının ma
nasız olduğunu düşündü. Jale onun
kötülüğünü ister miydi?
(1) Beş Çayı.
(Devamı Var)
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— Rus liderlerinin son günlerde çeşitli dünya devletlerine yaptığı ziyaretin şemasını gösteren harita. Bu
harita aym zamanda Sovyet yayılma stratejisinin de bir şeması mahiyetindedir.

Ahtapotun Kolları Dünyanın
Kanını Emmek İçin Uzanıyor

Sovyet idarecileri dünyayı do
laşıyor. Komünist Partisi I. sek
reteri Leonid Brejdev, Yugoslav
ya, Polonya ve Cezayir’i dolaş
tı, şimdi Fransa’da. Alexi Kosigin protestolu Kanada seyahati
ni bitirdi. Ve Yüksek Prezidyum
başkanı Podgorni de İran’dan,
Hindistan’a geçti. Sovyet idareci
lerini böylesine hareketli bir po
litikayı takibe mecbur bırakan
sebepler, elbette yalmz iadei zi
yaretlerden ibaret değildir.
Sovyet Rusya’nın dış politika
sında görülen bu canlılığın baş
lıca sebepleri:
a) Kızıl Çin’in politik taarruz
larına mukabele ve enterne ol
mama. ,
b) Komünist kuşatma zinciri
ni Akdeniz ve Hindistan’da ke
sinlikle kapama ve NATO’vu tec
rit.
c) Avrupa’da demirperde dev
letlerinin nabzını ölçme ve demirperde-Avrupa ittifakını ger
çekleştirmek seklinde gruplandı
nlabilir.

Her ne kadar Sovyet Rusya ve
Kızıl Çin’in siyasî rejimleri ay
nı ise de; Rusya’nın Çin toprak
larının büyük bir kısmına el
koymuş olması ve bloklar arası
ihtilâflar iki komünist ülkeyi
hasım hale getirmiş bulunuyor.
Kızıl Çin’in Amerika ile flörtü,
Rusya’nın hiç hoşuna gitmemek
tedir. Sovyetler komünist blokun
liderliğini kaybetmek tehlikesi
ile karşı karşıyalar. Buna sebep
olarak son senelerde Rusya’da
başgösteren anti-semitizm, SlavYahudi çekişmesi tereddütsüz
gösterilebilir. Sovyet Rusya Kı
zıl Çin’in diplomatik temaslan
neticesinde dünya devletleri nez
dinde enterne olmamak için ha
rekete geçmiş bulunuyor.
öte yandan komünist kuşatma
zincirinin son halkası da teşkil
edilmek istenmektedir. Bir yan
dan Hint Okyanusunda dolaşan
Sovyet donanmasına Hindistan
kıyılarında üs şeklinde kullanı
lacak limanlar aranırken, bir
vnndan da Akdeniz’de müttefik

lerin elinden tamamen çıkmakta
olan ve stratejik bakımdan ehem
miyet arzeden Malta ile endirekt
yollardan (diğer sosyalist ülke
ler vasıtasıyla) temasa geçilmek
tedir. Böylelikle Akdeniz ve Hint
Okyanusunda Sovyet donanmala
nnın ikmal, demirleme ve kara
rampaları süratle teşkil olun
maktadır.
Avrupa’da demirperde devlet
lerinin dünyanın geçirdiği son
politik hıerhaleler sebebiyle nab
zmın ölçülmesi, Sovyet idarecile
rinin araştırdığı yeni bir mese
le olmuştur. Polonya’nın NATO
ile temaslar kurmak istemesi.
Yugoslavya’nın dışarıdan vukubulabilecek bir müdahaleye sert
tepki göstereceğini açıklaması,
Rus komünist partisini endişeye
sevketmiştir.
Willy Brandt’m önayak olma
sı ile, ABD. ve Kızıl Cin blokla
rı karşısında liderliğini Rusya’
nın yapmak istediği bir Avrupa
Birliği kurulması ayrıca dikkat
leri çekiyor.

RUSYA, ORTA-DOĞUDA
HAKİMİYET KURMAK İSTİYOR
Aşağıdaki tercüme Rusya’
nın son günlerdeki diplomatik
taarruzunun Ortadoğu’ya yöne
lıen kısmını nakletmektedir.
Rusya Ortadoğu ve diğer İs
lâm ülkelerindeki menfaatleri
ni korumak için basit ekono
mik ve politik meseleler ihdas
etmekte ve münasebetini sür
dürmektedir. Yazı bu bakım
dan dikkate şayandır.
Başkan Kosigin Cezayir’den
sonra Fas’a üç günlük resmî
bir ziyarette bulundu. Sovyet
delegesi ile Fas hükümeti yet
kilileri arasında her üki ülkeyi
ilgilendiren seyrüsefer ve ye
ni hidroelektrik kuvvet İstas
yonu kurulması yolunda anlaş
malar imzalandı.
Kosigin Rabat'a, komşu Ce
zayir'de dört gün kaldıktan
sonra gelmiştir. Kosigin geçti

ğimiz on yıl içinde Fas’ı ziya
ret eden üçüncü Sovyet lide
ridir. Fas Kralı Haşan ve Sov
yet lideri Kosigin, Akdeniz gü
venliğini, Ortadoğu buhranını
ve Afrika meselelerini görüş
müşlerdir.
/
Kosigin’in Fas ve Cezayir’i
ziyaretleri arasındaki önemli
bir farka dikkat etmek gere
kir. Cezayir Devlet Başkanı
Huayri Bumedyen, Kosigin’i,
sıcak bir ilgi ile karşıladı ve
Kosigin’in dört günlük ziyare
ti sırasında tam 24 saat onun
la konuştu.
Fas Kralı Haşan ise, hava a*
lanına, Kosigin’i karşılamak
üzere kardeşini göndermiştir.
Ayrıca Kosigin’in önümüzde
ki günlerde resmî bir ziyaret
te bulunmak üzere güney Yemen’e de gideceği açıklanmış
tır. (1) Fakat ziyaret tarihi

hakkında bir açıklama yapıl
mamıştır. Görüşmelerin Bah
reyn körfezi ile ilgili olacağı
tahmin edilmektedir.
Yine geçtiğimiz günüer için
de Nikolad Podgorni, Andrei
Gromiko, Komünist partisi
sekreteri Brejnev, ve Kosigin
başkanlığındaki Sovyet heyeti
Kahire’de Enver Sedat üe uzun süren görüşmelerde bulun
muştur. Tass ajansı, Sovyet li
derlerinin Ortadoğu meselesi
ne daha özeü Mr alâka göster
diklerini belirterek (2) Sov
yetlser Birliğinin, Mısır’a daha
fazla yardımda bulunacağına
dair söz verdiğini nakletmiştir.
(1)
ber
«)
ber
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«Ey îman edenler, sizden ev
velki ümmetlere yazıldığı (farzedildili) gibi sizin üzerinize de ya
zildi. Ta ki korunasınız.
Oruç Islâm dininin en büyük
rükünlerinden ve şert
mübinin en kuvvetti kanunlarından*
dır. Nefsi emmare (daima kötü*
lükleri emreden, kötülüklere te?
vik eden nefs) bu mücahede Ue
temiz ve pak hale gelebilir. Fe
nalığa yönelen hırslar bununla
teskin edilir. Hayatın lezzetini,
iradenin kıymetini tattıran en
güzel bir haslettir.
Oruç lügatte, nefsi meylettiği
şeylerden velevki bir söz olsun
imsak etmektir. Yani kendini
tutmaktır. Ser’î ıstılahta manası
ise; nefsin en büyük arzu duydu
ğu yemek, içmek ve cinsî temas
gibi şeylerden niyyete mukarin
olarak bütün gün kendini men
etmektir
Oruç bu ümmete olduğu gibi
geçmiş ümmetlere de farz kılın
mış büyük bir ibadettir. Bütün
ibadetlerin insanlar için hikmet
leri, sebepleri ve sonsuz faideleri vardır.
Orucun sebebi, ilahi emre ita
at ederek kulluğun zevkini tat
mak ve ruhu riva gibi şevlerden
temizleyerek ihlas ve samimiyet
kuvvetini artırmak ve kendini
bizzat Allah’ın (CC) korumasına
(vikayesine) tevdi etmek için nef
si ile mücahede etmektir. Ayeti
Celilede «Ta ki korunasınız» bu
yurularak orucun farz kılınma
sına sebep gösterilmiştir.
Orucun faydası ise dünyavî
ve uhrevî olmak üzere ikiye ay
nlır.
Oruç herşeyden önce inşam
sabır hasletine alıştırır ki sabır
insanı, harbde, h a z e r d e ,
seferde, ibadette, taatte hülâsa
bütün hayatta muvaffakiyete ka
vuşturur. Sanının yüceliğine bi
naen tmamı Gazali (RH) «sabır
imanın yansıdır» der.
Oruç insanın irade ve azmini
kuvvetlendirir. İradesi kuvvetli
olan insanın şahsiyeti de kuvvet
li olur. Oruç bütün kötülüklere
sebep olan nefsi kırar. Bunun için sevgili Peygamberimiz (S.A.
V.) sövle buvurmustur: «Ey delikanlılar tonlıılu&u. sizden biri
nizin zevcenizi Geçindirmeye gü
cil vetecekse evlensin. Zira evliHk gn»ü ve şehvet uzvunu muha
faaz eder. F.fcr nafakava (geçin
dirmeve^ «rticünifz vetmeree omc
tutsun. Zira omnın hiiyük bir
Hiisnü tesir! vardır.» (1)
Oruç bedene sıhhat verir. Taberaninin almış olduğu bir hadi
si şerifte sövîe buvurulur «Cihad ediniz id zengin olasınız. Öruc tutımuz kİ sıhhatli olursu
nuz. Sefere çıkınız id müstağni
''lorsunuz.»
Muhammed ibn-ü-Yemani (R.
H.) der ki: «Altı grup insana altı
şeyded sordum. Hepsi de aynı
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vermek için oruç benim içindir
buyurmuştur ve kendisine izafe
etmiştir. (5)

Orucun Maddî Ve
Manevî

Hülâsa oruç, sahibini dünyada
sapıklıktan, Ahirette ateş azabın
dan korur, tnsanı melekleştirir,
günahlarına keffaret olur, sahi
bine şefaat eder ve insanı Rabbine yaklaştırır.

Hayatımıza Tesirleri
cevabı verdikleri için yıl orucu
tutmaya karar verdim.
1— Doktorlara İlâçların en şl
falı olanını sordum. Az yeme,
midesi aç tutmak (tam doldur
mamak) dediler.
2— Hukemâya hikmet arama
da en yardımcı şey nedir, dedim.
Az yemek ve açlıktır dediler.
3— Abidlere, Rahman’a iba
dette en menfaatti şey nedir, di
ye sordum. Az yemek ve açlık
ta*, dediler.
4— Zahidlere, zahid ve takva
sahibi olmada en kuvvetli şey
nedir, diye sordum. Az yemek
ve mideyi aç tutmaktır dediler.

müstesna. O benim içindir. Onu
ben mUkâfaatlandıruım. Oruç
bir kalkandır. (Oruçluyu beşerî
ihtiraslardan korur. Cehennem
den korur.) (4)
Oruçlu kimse nefsini dünyada
Allah indinde suç olacak şeyler
den korur. Günah işlemez, nef
sini kırar. Bunun gibi oruç nef
sin ve şeytanın taarruzuna ve
onlann hücumuna karşı koya
rak sahibini müdafaa etmiş ve
kurtarmış olur. Dünyada böyle
olunca Ahirette de sahibini ce
hennem ateşinin hücumundan hi
maye ve vikaye edecektir. Bir as
kerin harp silahı sağlam ve kuv
vetli olur, zayıflık ve noksanlık
gibi anzalarda” salim olunca

Allah’ın düşmanını kahret
mekle Allah’ın dinine yardım et
miş olunur. Allah’ın dinine yar
dım edene ise Allah (C.C.) da
yardım eder. Nitekim Aveti ceİilede sövle buyurulur «Siz Al
lah’ın Minine) vardım ederseniz
Allah da (CO size yarnm eder.»
Görülüyor ki. önce kuldan cehdü
gavret. Allah’tan da hidayetle
mükâfat vardır.

RAMAZAN VE "" ORUÇ
5— Alimlere ilmi öğrenmede
ve muhafaza etmede en üstün
şey nedir, diye sordum. Az ye
mek ve mideyi aç tutmaktır, de
diler.
6— Fazilet sahibi meliklere
gıdalara en güzeli nedir diye
sordum. Az yemek ve mideyi
aç tutmaktır, dediler.» (2)
Oruç Şeytan’ı kahreder. Şey
tan ise insanın en büyük düşma
nıdır. Ebu Hüreyre (R.A.) nin ri
vayet etmiş olduğu bir hadisi şe
rifte Resulullah (S.A.V.) şöyle
buyurmuştur: «Size mübarek bir
ay olan Ramazan geldi. Allah
(CC) bu ayın orucunu sizin üze*
rinize farz kıldı. Bu avda sema
(gök) kamları açılır. Cehennem
kanılan kananır. Sevtanlann az
gınlan zincirlenir. Bu ayda Al
lah'ın (CO bir gecesi vardır İd,
bn gece Mn avdan daha havırlı
dır. Bir kimse bu gecenin hay
rındım mahrum olursa bütün
hayırlardan mahrum olur.» (3)
Oruç, Allah (C.C.) içindir. Ce
hennemden koruyan bir kalkan
dır.
Ebu Hureyre (R.A.) nin Resul
ullah (SAV) dan rivayet etmiş öl
dugu bir hadisi şerifte şöyle bu
yurulur: «Adem oğlunun her amen kendisinindir. Yalnız oruç

Oruç ibadetin kapısıdır. Zira
oruç insanı sapıttıran nefsî arzu
lan kırar, kalpleri nurlandınr.
İbadete teveccüh hasd olur. Böy
lece ibadetlere girilmiş olundu
ğundan kapı mesabesinde olur.
Bu hususta îmam - Gazali (R.H.)
derki: «Oruç Allah’ın düşmanını
kahreder. Zira sevtanın insanı
samttırmak için kullandığı en
büyük vasıta insanın şehvetleri
dir. (Nefsi arzn»»n). Şehvetler Ise yemek içmekle kuvvetlenir
ve azgınlaşır. Nitekim Resıılullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur :
«Şeytan Adem oğlunun kan ge
çitlerine yerleşir. Siz açlıkla onun kan geçitlerini tazyik edi
niz.» Diğer bir Hadisinde de Re
sulullah (S.A.V.) Hz: Aise’ve (R
A.): «Cennet kanısını vurmaya re
vam et. Hz. Aişe ne ile ya Re
sulullah devince açlıkla buyurdu
-Oruç vasıtasıyla.»

düşmana karşı zafer kazanacağı
gibi oruçlu olan kimse de hata
lardan, isyanlardan sakınırsa bu
kimsenin orucu da cehennemden
kurtuluşta sahibine zafer kazandınr.
Orucun kalkan oluşunun anla
mı budur. Bu Hadisi Şerifte oru
cu kalkana teşbihle beraber, orucun Allah’a (CC) izafeti de ma
nidardır. Allah (CC) «Oruç be
nim içindir» buyurmuştur. Oru
cun Allah’a tahsisinde tslâm âÜmîeri bir kısım beyanda bulu
nurlar.

Bir hadisi şerifte de «Eğer
şevtanlar Adem oğullarının kain
leri üzerinde d^lasmasalardı tffik
lerSn m^ioküt âlemini sevrederlerdi.» Netice: oruç sevtanların
bulunmak istedikleri ffecit ma
hallelini açlıkla kana^ıSı için ibaflptlavMn Vanıcı vp ^'^TUyUCtlStl

bir kalkan olmuştur. (6)
(1) Tac-üi-TT«Al Fî Flıadîslrresûl
Cild 2. Shf 278.
(2) Sir’atül tslâm Şerki, Sh. 193.
(3) Tac-üi-Usftl Fi Ehadîsirresûl

A) Oruç kul ile Rabbı arasın
da bir sırdır. Riyadan uzaktır,
övle ki Allah’tan baskası buna
muttali olamaz. Yazıcı melekler
bile İnsanlann ameli olmavan
şevlerine muttali olamazlar. Bu
nun İrin oruç benim içindir buvurulmuştur.
B) Oruç ancak Allah’a yapı
lan bir ibadettir. Allah'tan (C C.)
başkasına oruçla ibadet yapıl
maz. Sadaka Hacc. Kurban eibi diğer İbadetler ise bövle değüdir. Zira müşrikler de tannla
nna ibadet yaparlar.

Cild 2. Shf. 45.
(4) Tac-ül-Usûl Fi Ehadîsirresûl.
Cild 2, Shf. 46.
(5) Sir’atül İslâm. Shf. 191 - 192
(6) İhvau Ulumiddin, Cfld 1. Sh.
231,232 Şir’atül tslâm Shf. 192.

C) Oruç samediyyet sıfatının
bulunduğu bir İbadet olduğu için bunun şerefini, üstünlüğünü
beyan buyurarak daha çok sevap
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Bay Toker’in Niyet Ve Seviyesini
Daha İyi Anlamak İçin
iGeçen Sayıdan Devam)

Mücadele birliği hakkında yapılan
zavallı ithamların hır yenisi olan
foker’in suçlamalarının, senelerce
Önce tekrarlanmış iğrenç iftiraların
bir tekrarı olduğunu hatırlamalıyız.
Bu ithamlar Türkiye'de gerçek hiya
net cephesinin kalemşörleri tarafın*
dan kaleme alınmıştı. Ve bu ithanv
iarın hepsinde, Beynelmilel Yahudi
liğin kuyrukluğundan başka hiçbir
vasfı olmayan, millet düşmanı hainle
^ rin, Türk milletinin inanç, kültür,
örf-adet, devlet ve hayatına yöne
len kıpkızıl kinlerinin damgası görü
lür.
Bay Toker ve ait bulunduğu koz
mopolit, milliyetsiz ye devletsiz cep
henin otopsisini yapmak için, Türk
milletine yönelttikleri en büyük it
hamı, yeniden ortaya koymak ge
reklidir.
KOMÜNİSTLERE GÖRE
DERİCİLER
Şimdi aynı iftiranın ve emper
yalistlerin her milli uyanışı damgam
lamalarının parolası olan GERİCİ
LİK safsatasına komünistlerin verdi
ti manayı görelim:
«Tann fikrinin en iyi niyetlerle
/e en saf bir şekilde müdafaa edil
mesi veya haklı çıkarılması bile ge
miciliğin haklı gösterilmesi demekir.» (1)
Görülüyor ki, komünistlere göre
\
,'erici demek Allah inancına sahip
’lmak demektir.
İ
«Din. özü İtibariyle, ilim aleyhta
rı ve sömürücü mahiyeti dolayısiyle
komünizmle uzlaşmaz. Din daima ge
ricidir, onun yönetici ve temsilcile
ri ne olursa olsun...» (2)
j
«Marx&m bütün modern dinlere
ve kiliselere, bütün din teşkilâtları
na burjuva reaksiyonunun sömürme
yi ve işçî sınıfını uyuşturmayı sa|
vunmak üzere kuşandığı birer or
gan nazariyle bakar.» (3)
Yukarıda verilen vesikalar, ko
münizmin kurucularının, bütün din
ler ve bu arada mübarek dinimiz
hakkında düşüncelerini belirtmektedir. Uğrunda milyonlarca
şehidin
kanlarının aktığı, hayatımızın gayesi
ve bize zafer, şeref, saadet getiren
dinimiz hakkında mîllet düşmanları
nın telâkkileri bunlardır. Komünist
lere göre din geridir, dindar mürte*
cîdir.
Komünistlerin böyle düşünmeleri,
kendi hesaplarınca, normaldir. Zira
komünizm; ancak, imansız, dinsiz,
hiç bir ahlâk! ve imanî otorite kabul
etmeyen, hayatlarının gayesi sadece
midelerini doldurmak ve sekslerini
\ tatmin etmek olan zavallıların ve
dejenere olmuş cemiyetlerin ölüm
çukurudur.»
Milleti ayakta tutan ideolojik de
ğerletin temeli tsflâmın yıkılması
gerçekleşmeden, komünizmin bir
müslüman cemiyete girmesi müm

kün değildir.
Gerçek emperyalizmin bir iç harp
sloganı ye kardeşi kardeşe kırdırma
âleti olan, gericilik pandasının tet
kikine devam edelim:
MAO’YA GÖRE GERİCİLİK
Komünist dünyasının «ayılı şefle
rinden Mao gericilik meselesinde ne
!er demektedir?
«İkinci olarak; inkılâpçı, yani, ha
kiki üç halk prensibi partimizle iş
birliğine dayanmalıdır. Eğer parti
mizle işbirliği etmiyorsanız, o halde
bize karşı koymağa mecbursunuz...
Kimin tarafını tutarsanız tutunuz,
partimize karşı geldiğiniz anda işbir
İlkçi hain durumuna düşersiniz.» (4)
«...Siz partimizle döğüşmeye kal
karsanız, bu halk sizi iyi karşılamaz,
şu kadarı muhakkaktır ki, kim parti
mize karşı koymak istiyorsa yok edi
leceği güne hazırlanmalıdır.» (5)
«Fakat bir kimse... Sosyalist dev
let kuruluktan sonra da, Rusya ile
ittifaka muhalefet ederse veya parti
miz kurulduktan onra da birimle iş
birliğine muhalefet ederse, ... o tak
dirde o, yaşadığı zamanlardan haber
siz bir gericiden başka bir şey değil
dir.» (6)
Mao’nun ifadelerinden besbellidir
ki; kim komünizme, komünist devle
tine, Rusya’ya ve komünist partisine
karşı çıkarsa GERİCİDİR. Yani geri
cilik, anti komünizmin adıdır. Kim
anti-komünist İse, kim milliyetçi ise
ve kim dindar ise GERİCİDİR.
Komünist şeflerinin, uydurma ge
ricilik hakkındaki ifadelerinin özü
bunlardan ibarettir. Komünizme gö
re, komünizmin hakim olduğu, yani
din, âile, ahlâk, mülkiyet ve devle
tin bulunmadığı hayvan! hayat, in
sanlığın ileri yaşama şekilleridir. Ko
münizme girişten evvel yaşanılan ha
yat tarzı geri bir hayattır ve cemi
yet şeklidir. Aynı mantık Hristiyan
papazlar ordusunun ve sionistlerin
mantığıdır. Yani sionizme göre, en
ileri yaşayış, Tevrat şeriatının tat
bik edildiği yaşayıştır. Hristiyan li
derlerine göre Tevrat ahkâmının tat
bik edilmediği cemiyetler geridir.
Bu meselenin; insanlığı emperya
list harplerle yıkıp tüketen, bütiin
milletleri soyan ve çürüten emperya
lizmin ihdas ettiği bir meselıe olduğu
artık bellidir. Gericilik, bu hain sion, Hıristiyan ve komünist şefleri
ne göre; anti-sionizmin, anti-komünizmin bir başka adıdır. İnsanın ve
milletlerin en tabiî hakkı olan antikomünizm ve anti-sionizmin çürütül
mek istenmesidir.
Emperyalizmin beyni olan sionizr
min ve sionizmin bir harp âleti olan komünizmin milletlerce protes
to edilmesinden tabi! ne olabilir?
Tevrat’ın stratejisini
incelerken
gördüğümüz, «Sana karşı çıkan her
ddli suçlu çıkaracaksın, sana karşı
yapılan
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îco vo-»««Tr»!»va-

caktır» emrini harfiyyen yerine ge
tiren gerçek emperyalistlerin elinde
GERİCİLİK iftirası bir iç savaş slo
ganıdır! Şimdiye kadar incelediği
miz vesikaların mantıki ve tabii ne
ticesi budur!
Şu halde; kim Türkiye'de sistem
li bir irticaın varlığından bahsedi
yorsa, o ya azılı bir emperyalisttir,
ya emperyalistlerin kölesidir, yahut
emperyalistlerin
propagandalarına
kanmış bir zavallıdır! Ve bu kanaa
tine bağlı bulunduğu müddetçe mil
let düşmanıdır, din düşmanıdır, ve
emperyalisttir.
Ve emperyalistler ve emperyalist
lerin ajanları tarafından kötülenen
her hareket iyidir, makbuldür ve
millîdir. Emperyalistler tarafından
medih edilen her hareket ise; sade
ce emperyalistlerin
menfaatlerine
yarayan, muhakkak gayri mili! ve
gayri insan! bir harekettir. Bu, şaş
maz ölçüdür!
Emperyalizmin gericilik nİrasının
iç yüzünü gördükten sonra; Türkiye*
deki komünist partisinin, efendüte*
rinden aldığı talimata uyarak, nasıl
bir iç harbi hazırladığını görelim:
T.K.P. TE GÖRE GERİCİLER
«Türkiye Komünist Partisi...
...Bütün dinlerin ruhbanı ve uüemasının, hâl-i faaliyette veya mütekaid aksi inkılâpçı memıır ve zabı
ta tabakalarının... amansız düşmanı
dır...» (7)
«Emperyalizm aleyhinde ve Sovyetler Birliği lehinde amele sınıfının
ve köylülüğün diktatörlüğü için o*
lan mücadele...» (8) 1
Komünistlerin son verdiğimiz ve
sikaları da daha evvelkilerin tekra
rından ibarettir. Birinci vesika düş
man cephesini gösterir, ikinci vesi
ka ise sürdürülen mücadelenin nasıl
uşaklık ruhu taşıdığının ifailesidir.
MOSKOVAYA GÖRE
GERİCİLER
Gerçek emperyalizmin, milletleri
içten yıkma taktiğinin, yan! gerici
lik yaygaralarının hangi laboratuar
larda imal edildiğine ait son bir ve
sikayı okuyalım. Bu vesika, 1965 se
nesinde Moskova’daki Sovyetfter Bir
Uği Akademisinin Asya Ulusları Ens
titüsü tarafından hazırlanan rapor
dan alınmıştır. Ve komünistlerin
Türkiye’de doğan hadiseler hakkındaki iğrenç niyetlerini sarih olarak
açıklamaktadır:
«1951 de Ankara’da bir İlâhiyat
Fakültesi kuruldu. Ertesi yıl ilk ve
orta okullara din dersi
konuldu.
Bir çok şehirlerde İmam-Hatip Okul
lan açıldı. Bu politika sonunda, Mek
ke’ye hacca gidenlerin sayısı arttı...
Demokrat Parti Hükümeti radyolar
da dinî programlara da yer verdi.
Hükümet, müslüman milletlerin ile
ri gelen liderlerini davet ederek
Müslümanlığın Türkiye’de yeniden
kuvvetlendiğini göstermek istedi.

Hükümetin bu tutumu, irtica kuv
vetlerini memnun etmişti... 1967 yı
lında irtica kuvvetleri Bursa'da «di
nî hakların iadesi için cihad açalım*
parolası altında gösterilere kalktılar.
Mürteci hocalar karşılarında olan kit
leye devamlı hücumlar ediyorlardı.
İleri gazetelere tehdit dolu mektuplar geliyor, din yolundan ayntaiııla*
na şiddetle cezalanacağı bildiriliyor
du. Mürtecüer milleti din yoluna
döndürmeğe, lâiklikle mücadeleye,
hattâ haftfettği tekrar İhyaya çalışı*
yoriardı.» (9)
Türkiye’de, adı gazeteye çıkarıl
mış paçavra parçalarının ve her tür
lü yayın vasıtasının görüşü, hadisele
ri ele alışı ile komünist enstitüleri
tarafından hazırlanan raporların ve
tavsiyelerin ayniyeti neyin ifadesi
dir?
Bu ayniyet,
Türkiye’deki basın
(10) adlı pespâyenin, zaman zaman
değişik maskeler takmasına rağ
men, (yani bazen komünist, basen
sosyalist, bazen kemalist, bazen dev
rimci, bazen medeniyetçi ve bazen
faşist maskeler takmasına rağmen)
aynı emperyalist politikanın kör â»
leti olduğunu gösterir. Bu değişmez
hüviyet; millet, milli kültür, mili!
ahlâk, millî devlet, millî örf, tarih
ve İslâm düşmanlığı yapmaktan İba
rettir. Bu düşmanlığın maskesi de;
irtica, faşizm, gericilik gibi iftira
lardan ibarettir.
NETİCE
Netice olarak, gericilik feryadı;
emperyalistlerin bir İç savaş sloganı
ve din, millet, tarih, ahlâk ve töre
düşmanlığının iğrenç
maskesidir!
Millet evlâtlarına ve milletin her u«
yanış hareketine bu yaftayı yapıştı
ranlar da, ismi ve sıfatı ne olursa
olsun, millet düşmanıdır. Tarih gös
termiştir ki, millet düşmanlarının so
bu ; milletin ayaklan altında çiğnen
mekten ibarettir.
(Devamı Var)
(1) Lenin, Eserler cttt: 35, shf. 93.
(2) tüm ve Din, Moskova, Sayı: 4
Nisan 1961.
(3) Lenin, Eserler. Cilt: 15» Shf:
3 7 1 -m
(4) Mao, Yeni Demokrasi. Shf: 43.
İstanbul, 1967.
(5) Mao, Yen! Demokrasi. Shf: 44,
İstanbul, 1967.
(6) Mao, Yeni Demokrasi. Shf: 47,
İstanbul, 1967.
(7) Türkiye'deki komünist
partisi
enternasyonal seksivonu madde: 14,
Gizli Komünist Belgeleri . Necdet
Sanear. Ankara, 1966. Shf. 64.
(8) Türkiye’deki komünist
partisi
enternasyonal seksîvonn madde: 4.
Gizli Komünist Be!*ef»r| . Necdet
Sancar. Ankara, 1966. Shf. 61.
(9) 1960 T*»* ihtilâtt. Shf. &57-258.
Walter F. Weiker.
(16) Tablatiyle basında bir kısım
emnervallrme köle olmamış kalemi,
müteşebbisi ve Anadolu (taşra) ha
sinini bovle bîr sıfattan tenzih ed*
riz.
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İDEOLOjİLER
K A V G A S IN D A

Ç A R ŞA M B A

— LEFTER İLİADİS

Arnavut Casusları
Türkiye'de Arnavutluk hesa
bına çalışan Lefter Sava İliadis ve Nevzat Koka adlarında
iki casus yakalanmışlardır.
Maocu oldukları bilinen ca
suslardan Lefter Sava İliadis,
Beyoğlunda İnci Pastanesi or
taklarındandır. Nevzat Koka ise hidrolik uzmanı olup bir
müddet Nato’da çalışmıştır.
Türkiye’nin «Hava Savunma
Gücü» hakkında Arnavutluk is
tihbarat memurlarına bilgi ver
dikleri tesbit edilmiştir. Sıkı
bir takipten sonra MİT. tara
fından yakalanmışlardır.
Bu olay, Arnavutluğun Kızıl
Çin’e yaranma faaliyetlerinden
biri olarak nitelendirilmekte
dir.

Açlık Grevi
Güney Afrika’da iki yıl önce
ölen Müslüman Devlet Başkanı
îmam Abdullah Harun’un ken
diliğinden ölmeyip işkence ile
öldürüldüğünü iddia eden bir
Anglikan papazı 64 gündür aç
lık grevi yapmaktadır. Papaz
Bernard Wrenkmore’nin ölüm
orucuna iki günden beri diğer
papazlar ve ruhban okulu öğ
rencileri de katılmışlardır.
Beynelmilel Yahudiliğin Gü
ney Afrika’da senelerdir, Müs
lüman ve hıristiyan din adam
larına uyguladığı jenosdd, son
senelerde müslüman ve hıristiyanlan tek düşmana karşı
birleştirmektedir

ilim Çoraklığı
Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu’nun 3 Br
lim Kongresi Ankara’da toplan
dı. Bu münasebetle bir basen
topîantısı yapan Kurumun Ge
neı Sekreteri Prof. f>r Muhaî
rem Miraboğlu; tarihte, büyük
milletimizin, günümüzdeki a*
^ıklı halini ortaya serpn şu en
teresan açıklamayı yaptı: «Bu
yıl ödül alacak araştırmacı bu
iunamadı» Bu korudaki yoru
cumuzu. «Bir (Vav Bir Ya
“*ı r,» sütununda ı>k»ıya bilirsi
niz.
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Kosigin ve

Yunan Yine Yunan

YahudUer

Atina’dan gönderilen bir emir üzerine, Rodos ve İstanköy’de bulunan bütün Türk okullarında, bundan böyle Türk
çe dersler yasaklanmış ve Türk
öğretmenlerin işine son veril
miştir.
Türkçe derslerinden ve Türk
öğretmenlerinden mahrum ka
lan binlerce Türk öğrenci, Yu
nan makamlan tarafından,
«Yalnız Yunanca konuşmak,
Yunanca yazmak» mecburiye
tinde bırakılmışlardır. Bu du
rum, zaten dertli olan Müslü
man Türk köy ve kasabaların
da soğuk matem rüzgârlarını
estirmeye başlamıştır.
Bu durum sadece bir iki ga
zetede ufacık haberler halin
de geçiştirilirken, Türkiye’de
ki Rumlar üzerinde bir misil
lemeye kalkışılsa dünya efkârı
umumiyesi yine susar mı?

Kanada’yı ziyaret etmekte olan Rus Başbakanı Kosigin,
Vancouver’de kaldığı otelde
konuşma yaparken, bir Yahudi
grubunun protestosuna uğradı.
Yahudiler çevrede alman çok
sıkı güvenlik tedbirlerine rağ
men memleketteki Yahudi asıl
lı siyasîlerin himayesinde ote
le girmeyi başardılar.
Aynı hadise ziyaretin ilk gü
nünde de olmuştur. Kosigin,
Toronto sokaklarında 10 bin
kadar Yahudi nümayişçinin
çemberine alınmış, Rus bayra
ğı yakılmıştı.
Yahudi nümayişçilerin arzu
su, demir perde gerisinde, esa
sen en imtiyazlı sınıf olan ırkdaşları için daha fazla serbest
îdk ve seyahat iznidir.

Jozef Sisco
Amerika Dışişleri Bakanı
William Rogers, Ortadoğu ha
diselerinde yardımcı
olarak
kullandığı Joseph Sisco adlı
Yahudiye, yeni bir vazife daha
vermiştir. Joseph Sisco ABD.
Dışişleri Bakan Yardımcısı sı
fatiyle Süveyş Kanalı meşele
rinde İsrail ve Mısır’ın anlaş
mazlığına çare bulacak.
Orta Doğu hadiselerinin ba
şından beri, ABD nin yaptığı
tek şeyin Amerikan Yahudili
ğine kuklalık olduğunu bilen
herkes, yukarıdaki
hadisede
de çirkin oyunların sırıttığım
anlamakta gecikmeyecektir

Denizler Çölleşiyor
Ünlü denizaltı
araştırıcısı
2000 yılında denizlerde haya
tın kalmayacağını, hayatiyetini
kaybeden ilk denizin Akdeniz
olacağını ifade eden korkunç
bir tablo ortaya koymuş «Suya
yaptıklarımız hayata karşı ci
nayettir» demiştir. Diğer bir
âlim Peter Thatcher, «Her yıl
denizlere dökülen sekiz milyon
ton petrol ve diğer yağlar; ka
nalizasyonlar yoluyla, doğruca
denize giden beş milyon ton
pislikle birlikte, sular âlemin
deki hayatı mahvetmektir» de
miştir.
Diğer taraftan otomobil eksozlanndan çıkan 200 000 ton
kursun ve özellikle kâğıt sa
nayii kurulan bölgelerde 5000
ton civarındaki civa ağır olduk
lan için suların altını, deniz
hayvanlarının yuvalarını zehir
İİ bir tabakayla ölüm ağı ha
linde kaplamaktadır.
Bu kontrolsüz gidise dur de
nilmezse, deniz dinlerinde dev
rjpp gf*7Ar» o1fi m insanlığın ya
kasına yapışacaktır.

— LEONİD BREJNEV

Brejnew Fransa’da
Sovyet Komünist Partisi Bi
rinci Sekreteri Leonid Brej
nev 6 günlük resmî bir ziya
ret için Fransa’ya gitmiştir.
Brejnev’i ziyareti esnasında ko
rumak için 10 binin üzerinde
Fransız polisi vazifelendirilmiş
tir. Ayrıca Brejnev de özel mu
hafızlarını beraberinde
taşı
maktadır Bu hazırlıklar boşu
na değildir, çünkü Brejnev, da
ha Paris’e ayak basar basmaz
protestolar başlamış, hadise
ler çıkmış ve yetmiş kadar nü
mayîşçi göz altına alınmıştır
Aynı hadiseler hattâ daha bü
yükleri o sırada Kanada’da ol
maktadır. Çünkü orada da bir
başka Sovyet lideri, Kosigin
vardır.
Ortada şaşılacak bir şey var
sa hadiseler esnasında hemen
herkes heyecanlanırken iki
Sovyet liderinin de olanları
normal karşılamalarıdır Bunu
Brejnev ve Kosiffin’in cesareti
ne bağlamak elbette yanlıştır.
«Doğrusu?» diyecek olursanız,
bizce alışkanlık. Çünkü böyle
hadiseler Sovyet liderlerinin
başına her zaman gelen şeyler
dir.

Avram Laçin
Geçen ayin sonunda piyasa
yı dolandırarak ortadan kaybo
lan Avram Laçin adındaki Ya
hudi iş adamının izi İsrail’de
bulunmuştur. Türkiye’deki do
landırdığı firmalar önce kendi
sini Avrupa’da aramışlar, İtal
ya’ya kaçtığını tahmin etmiş
lerdi. Avram Laçin ise bu sı
rada İsrail’e yerleşmişti bile.
Avram Laçin için İsrail hü
kümeti ile temasa geçilmiştir.
Fakat İsrail’in her zaman oldu
ğu gibi yine hadiseyi örtbas
etmeye çalışacağı, siyonizmi iyi tanıyanların peşin hükmü
dür

Yunun’a Yardım
ABD. nin Yunanisan’a uçak
bakım fabrikası kurması için
25 milyon dolara yakın (400
milyon TL) yardım yapacağı
bildirilmektedir. «Yunan hava
cılık ve uzay sanayii» adı ve-,
rilen fabrikanın 50 milyon do
lara (800 milyon TL) mal ola
cağı hesaplanmıştır. Finansma
nmın yarısı ABD tarafından
karşılanan bu fabrikada Yu
nan savaş uçaklarının bakımı
ve tamiri yapılacak. Bu yar
dımların, geçenlerde memleket
lerini ziyaret eden, Yunan asıl
lı ABD siyasilerinin (Spiro
Agnew gibi) isteği ile yapıl
dığı sövl en mektedir.
«Megalo İdea ve «Enosis»
hırsı içinde kudurup, çılgınla
şan Yunan’a şu günlerde yar
dım, Türk miHetine bilenen
hançer demektir. Gözden kaç
mamaktadır

İzvestiya
Sovyet Rusya’nın resmî gaze
tesi İzvestiya’da çıkan bir ya
zıya göre; Sovyet Hükümeti,
siyasî muhalifleri (anti komü
nistleri), akıl hastahan eleri ne
kapatmıyormuş. Akıllı ve sağ
lam kişilerin akıl hastahanele
rine kapatıldıklarına dair anti
komünist memleketlerde yayı
lan haberler hep kapitalist if
tirasıymış, yalanmış yar. bu
şekilde devam ederek Sovyet
siyasetinin ender (!) bir sa
vunmasını yapmaktadır.
Evet, İzvestiya’nın
«siyasî
muhaliflerin akıl basmahaneleri
ne kapatılmadığı» iddiası, doğ
rudur İzvestiya’da ara sıra boy
ie doğru haberler çıkar
Ne var ki, Rusya’da sağ’am
aydınlar akıl hastahanelerine
kapatılmıyorlar ama Sibirva’
da işkence kamnlarınn hapsedâ
liyor veya sor£usu7
sualsiz
katlediliyorlar Bir çok aydın
ise kendilerinden hic bir ha
ber almamadan esrarengiz bir
şekilde kaybolmaktadırlar Ha
tırlanacağı üzere bir kaç sene
önce 60 kadar General siyasî
muhalif oldukları için kaybol
muştu
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PERŞEMBE
ILG1Z AYKUTLU

Mimarlar Odası İstanbul Şu»
bfcsi Sekreteri Engin Omacan'
m iddiasına göne, İzmir’de ku
rulan Halkapınar Oldmpıy&t te
sisleri inşaatında, 48 milyon li
ralık yolsuzluk yakılmıştır. En
gîn Omacan; yolsuzluğun, te
mel tesislerinde, fare kazık sis
temine dönüş bahane edilerek
yapıldığını belirterek, «gfcrîi
anlaşmalarla tersleri Tapan
mütehassısa haksıs kazançlar
temin edilmiştir. Buna dair
belge ye projeler Odamızda
mevcutturs demiştir.
İktisadî buhranımıza} zirve
ye yükseldiği şu gönlerde MöII Serveti yağmalayanlar; «or
duya çekilip, haklarında soruş
fcurma açılması beklenmekte*
dlr

REKTÖRLER
Siiresİ dolan İstanbul Ünrveî
stie Rektörlüğüne, yapılan se
çimde, yine Nazım Terzi oğlu
getirilmiştir. Teknik Üniversiesi Rektörlüğüne yine Galip
Sağıroğlu, Eğe Üniversitesi
Rektörlüğüne ise Mustafâ Ulu
öz yeline Prof. Dr. Yusuf Vffrdar seçilmiştir.

İzmit Körfezi
İzmit Körfezi kıyısındaki sa
nayi kuruluşları bundan böyle
sınaî artıklarını denize dökme
yeceklerdir Fabrikaların ar
tıklarını denize dökmeleri so
nunda eskiden balık yatağı olan körfezde balık nesli kuru
muş ve çevre halkının şikâyet
teri artmıştı. Bunun ürerine
İçişleri Bakanlığı Valiliklere
gönderdiği emirle denizlerin
kirtetıfonesmi yasaklamıştır.
Bundan böyle fabrikalar, ar
tıklarmı zararsız hale getirme
den denize dönemeyeceklerdir.
Dışişleri Bakanlığının bu hare
keti hafîk arasınla memnuni
yet yaratmıştır.

Cumhuriyet

İstanbul Emniyet Müdürlü
ğü Birinci Şube Müdürü İlgaz
Aykutlu, Bakanlık emrine alın
mıştır. İki yıia yakın bir süre
Siyasî Polis Şefliği yapan Aykutîu'nun grevden almmasımn sebepleri açıklanmamıştır.
Aykuilu’nuıı yerine; halen İs
tanbul istihbarat MSdörlüğü
yapan Mahmut Dıkler'in getiri
leeeği öğrenilmiştir.
Biğer taraftan S5vas Emniyet
Müdür Muavinliğine tayin çı
kan Galip Lâbemas, İstanbul
Emniyet Müdürîiipııe baş vu
rarak emekliliğini istemiştir.
Umniyet Müdür Muavini Naci
Tolum iae, Genel Müdürlük mü
iettişâik kadrosuna tayin edil
miştir

Beynelmilel Kuvvetlerin o^uneağı olan ve Müslümanları
öldürerek topraklarını genişlet
mek isleyen Hindistan topçıila
rı Boğu Pakistan smırı boyun
daki köyleri sistemli hirr şekil
de döverek beş kişinin ölümü
ne yol açmıştır. Pakistan söz
cüsüne göre top ateşinden isti*
faale ederek smırı aşmaya çaMüdür Muavinliğine tayini çıhsan ve Pakistan’da olay çıka96 kişi ele Pakistan askerleri
tarafından öldürülmüştür. Bu
olay, yeni büyük olavkfnn olacağım göstermektedıir
■■■■
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-
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Bir müddet önce Porto Rko
da B50 milyon liralık eroinin
ele geçirilmesinden sonra şim
di de Eieıidelberg Üniversite
sinde iki öğrencinin LSD imal
ettiği ortaya çıkarılmıştır. Açıklandığına göre Üniversite
nin Organik Kimya Laboratuvarrnda 6 ay içerisinde 50.000
LSD tabakası imal edilmiş, pi
yasaya sürülmüş ve bundan
400.000 TX. sı kazanılmıştır.
Bütün dünyada, biz üretmmemi
ze rağmen, eroin, esrar, afyon
ve uyuşturucu madde kaçakçı
lığı devam etmektedir.

Boynum

Cumhuriyet Bayramının 48. yıldönümü tör
enlerle kutlanmıştır. Bayram dolayısiyle çeşitli
mesajlar yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet
Sunay mesajında siyasî hadiselere değinmiş, için
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Törenlerle

GOMEILER
1967 yılı mayıs ayında İtal
ya’daki bir Yahudiye ihraç ettikleri parafin - iîkdd karıştı
nlmış zeyünyağlannın geri
iade edilmesi ve Türkiye’nin
dış piyasada itibarının sarsılması üzerine mahkemeye ve
rilen fakat beraat ettirilen Gomeller bir müddet önce İzmir
Sıkıyönetim
Komırtaniığmea
tutuklanmıştı Şimdi tahliyele
rini istemişler, fakat reddedi
lince bar üst mahkemeye baş
vurmuşlardır Bu istekleri de
Hava Eğitim Komutanlığı Mah
fcemesince reddedilmiştir. Mah
kemeleri yakında bağlayacak
tır. Ayrıca Sami Gomefin 3. A
fer Ceza Mahkemesinde dava
sı görülen bir de döviz kaçak
çılığı davası vardır.

GRİVASCILAH
Kısrıs’ta
Makarioscularla
Grivasçılar arasında Lefkoşe’
de ilk defa meydana gelen kav
gada yaralanan olmamış, po
lis üç kişiyi tevkif etmiştir.
Grivasçılar «Ya Enosis, Ya ö
Şüm» şeklinde afişler dağıtmış
lardır. Grivasçılarla, Makarios
taraftarları şimdilik bir çatış
ma içinde olsalar da Enosis’te
birleştikleri için neticede me
sele bizi
ilgilen dermektedir,
öte yandan Makarios da Die
Welt gazetesine verdiği beya
natta Grivas’a çatmış ve Enosis’i mutlaka gerçekleştireceği
ni iAeri sürmüştür. Rumlarm
Enosis faaliyetleri günden gü
ne artmaktadır

Kotlandı

de bulunduğumuz siyasî ortamın baş olmadığmd
a® bahsetmiş ve AP'nin kabineden 5 üyesini çek
me kararını düzeltmesini istemiştir,

Ülkemizde İlim Çoraklığı
Türkiye iimı ve i'etoık Araşurına Kurumu
Genel Sekreterliğinden açıklandığına göre bu
yıl
«Teşvik» ve «ilim» mükâfatlarını almaya hak kaza
nan araştırmacı çıkmamıştır. Başbakanlığa
bağlı
muhtar bir teşekkül olarak çalışan mezkur müessesensn tertiplediği «3. İlim Kongresi »nin başlaması
dolayısiyle bir basın toplantısı yapan Genel Sekreter
Prof. Dr. Muharrem Mirâboğlu bu yıl, yalnız, «hiz
met» dalında, mükâfat verileceğini
açıklamıştır.
Yukarıda kısaca naklettiğimiz haber, ülkemizin i-,
çinde bulunduğu acı bir gerçeği ortaya koymakta
dır. Eğitim meselesi... Türkiye’de isminin , başmda
en azından birkaç tane ilmi unvan taşıyan insanlar,
gerçekten bu üvanların ne kadar lâyıkı olduklarını,
ancak vermiş oldukları eserlerle isbat edeceklerine
göre, Beynelmilel çapta müesseseler bdr tarafa, Tür
kiye çapındaki bir müesesede dahi mükâfatlandınlamayınca, ilim adamı tifcrini taşıyanların ne ölçü
de alim olduklarını tesbit etmek güç olmayacaktır.
Milletimiz, yıllar yılı gerçek ilim adamına özlemin
çırpmış! içerisindedir. 2,5 asırdan beri, devlet ve
millet hayatında meydana gelen buhranlar, ilmi ha
yatımızı da tesiri altına almış, tabiri caizse iilim adamının neslini tüketmiştir. Şüphesiz bu türlü
tice, tüm olarak eğitim problemlerimizin içinde buiuduğu çıkmazdan hasıl olmuştur. Son 2,5 asırdan be
ri eğitim müesseslerimize ânz olan ılıiet, bugüne ka
dar ülkemizin dertlerine parmak basan, mîllî izdirapkarımıza kurtuluş ışığı gösterebilen İlim adamının
yetişmesine mani olmuştur.
Türkiye’de eğitim millî ilmi ve verimli olmaktan
uzaktır. Eğitim, mîlletin iadırap ve meselelerine
çare getirmediği gibi, kafaları tarih, rakam ve for
mül ezberleriyle doldurmakta, dünyanın en saçma
nazariyetlerine ilmin şerefli sinesinde yer ayırabil
mektedir. Prensip, metod, strateji ve hedeften yok
sun olan eğitimimiz uygulayıcıların keyfî ideoloji*
lerinin rengine kolayca bürünebilmekfcedir. Ne tek
nlk sahada ne de tecrik m^seleüerde insanın ve mil
letimizin dertleri dile getirilmekte tarihimizi süs
leyen şeref madalyalarına yenileri eklenmektedir.
Türkiye çapında madalya verilebilecek bir araştır
macının çıkmaması, bugüne kadar uygulanan eğitim
sisteminin, hedef metod ve yetiştirme tarzı itiba
rı iıle iflâsının bir ilânıdır. Bu aynı zamanda, eğitim sahasında reform isteklerinin günden güne
arttığı 12 Mart sonrası ülkemizde, mes’u! şahıslan
uyaracak ihtar niteliğindedir. Alınacak reform ka* ,
rarlannı miflî istikamete yöneltme zarûretini haykı
ran Bir ihtar... Bu ihtar, yıllar yüı çeşitU vesileler
le, mes’uî makamlara yönelmiş, fakat siyasî haya
tımızın tansiyonunu eliyle ayarlayan Beynelmilel
kuvvetlerin veya onların içimizdeki temsilcilerinin
sesi, milletin sesinden daha kuvvetli çıktığı için, ya
da; mes’ul makamları işgal edenler o yabancı sese
daha fazla, kulak verdiklerinden dolayı, eğitim ha
yatındaki kanlı yara iyileşmemiş, bilâkis azmıştır.
Bugün de bu İmtihan verilmektedir 7 yaşından
itibaren küçücük beyinlerinde Fatih’in dehasının to
humlarını taşıyan millet evlâtlarının, şekillendirme
ye çalıştığımız şuur yapılarını köreltip, dümûra uğ
ratıp, sonunda kısır zekâlı insanlar topluluğu ha
line getirmek cinayetini işlemek, kimsenin hakkı
olamaz.
Milletimizi, her sahada birşey yapma imkâmnı
kaybetmiş bir topluluk olarak gösterme neticesini
doğuracak her olay, bilinmelidir ki, Beynelmilel
millet düşmanlarımı tertiplerinin sonucudur. Mile»
timize aşağrhk duygusu telkin edecek bu türlü ne
ticelerin doğmasına mani olunmalıdır. Milletin ha
yatı pahasma yaptığı fedakârlıklar, gelişi güzel te»
rari&rk çar - çur edilmemelidir.
ik W Â s W

lisaniyle okunuyor, Ezan ilk
şekli gibi eda ediliyordu.
«Halkın anlamadığı ekber9^
selah’ı, felâh’ı kulaklara yerleş
tirdiler.»
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Yazının bir bölümünde böy
le deniliyor. Ancak milletimiz
bu kelimelerin hepsini çok iyi
bilir Acaba ülkemizde Kur’an
ve Ezan’m Türkçe okunmasını
isteyen kaç zavallı vardır?
Aynı yazının en sonunda şun

fine Ü Kokmuş Terane
Onbir ay manevî değerlere
(küfredip, yılda bir ay sadece
maddî bir kâr sağlamak gaye
siyle Kur’an’a ve peygamber
lere ait yazılar yayınlayan gav
n millî basın organları yanısıra, her Allah’ın günü İslâm’a
ve Kur’an’a dil uzatmaya çalı
şan gazetelerin sayısı da az de
ğildir Bunların başında hiç
şüohesiz ki «Cumhuriyet» ga
zetesi yer alır Gün geçmez ki
Cumhuriyet gazetesinde. Kur’an aleyhinde makaleler birta
kım sahte hedeflerin şahsında
doğrudan doğruya saldırılma
sın Fakat nedense bu durum
da her yetkili yalnızca seyirci
kalır Milletin dinî hisleri, di
nî duygulan ve mukaddes de
ğerleri Anavasa’nın teminatı
altında olduğu halde bu şarla
tanlıklar devam edip gider
Malum gazetenin çeçen sa
yı1arından birinde vine bövle
bîr vazı intişar etti Yazıda her
zamanki gibi Ezan ve Kur’an’in
Türkçe okunması istenmekte,
bas kısmında sövle denilmek
tevHf- riinlnı hıif*îin » kadar ya
Şiadı^ımız camlarda memtekefî.
3ptv«?e ves#*rnıeve haclavan cağ.
das ııvgarlık volfinu engelleyen b*r »îhnİvHirı. vani taassu
bun yıkılması devri gelin geç
mekledir
rıfıti vozlasfıran an
lamsız aranca d*!ip vamlan du
aî»r nîvarfar. Türk t^nlfimımu
dînî hedeflerden saptırmakta-

dır.»
Şimdi bu düşüncenin sahi
bine sormak lâzım: Hangi din
dar bu memlekete yol yapıl*
masın, okul açılmasın, hasta
hane, köprü yapılmasın, yahut
da ağır sanayi, harp sanayii ku
rulmasın ister? Siz bu sıfatta
kaç kişiye rastladınız?
Ama mesele o değildir Me
sele bir yolunu bulup, ne ya
pıp yapıp Kur’an ve İslâm’a
saldırmaktır
YAHTM ASIRLIK
İSTEKMİŞ (!)
Gazetede bahsedildiğine gö
re, sözde beşyüz bilmem kaç
yıl önce birisinin yazdığı ki
tapta Kur’an ve Ezan’m Türk
çe okunması isteniyormuş Ya
zar bövle sahte bir iddiayı or
taya atıp güya vazı sına haklılık kılıfı siydirmek
istiyor
Ama nafile Realite olan şu
dur ki milletimiz bundan 5 a
sır önce o tarihî vokuşun tır
manışı içindeydi O günkü
ruh, o günkü duygu bu büyük
milleti cihanın hakimi haline
getirdi Avrupa barutu bilmez
ken. Fatih tonlarla Bizans s ü t
larını dövüyordu Daha gerile
re mi gidelim? Avrupa’da dün
yanın yuvarlak olduğunu söyle
yenler ölüm cezalarına çarptın
lirken Türk eoğrafyacılan ve
astronomi alimleri arzın hari
tasını çizmekle meşguldüler.
Fakat o zaman da Kur’an aslî

Meğer Türkiye Basınında
Soyunun Maymundan Geldiğine
İnananlar da Çıkacakmış!
Darvinızmin gayri İlmî, akıl
ve mantık dışı bir düşünce tar
zı olduğu gerçek ilim adamları
tarafından ispatlandığı ve bil
gi safhasından tasfiye edildiği
halde hâla Darvinizmj yasat
ma gayretleri görülmektedir
Bevnelmiİe» Yahudiliğin insa
nın aslım inkârda cok iyi bir
deienerasvon vasıtası olarak
,nı!îandı§ı bu ?örüş aynı za
manda emperyalizmin ülkeler
içindeki en bîîvük psikolojik
<*nefî gavri millî basın tarafın
dan da ısrarla propaganda edi1
melrtedir
EMmizde „*Pecî«ıii
Oünya Tarihi» adlı mecmuanın
ilk savısı var Bunda resimle?
»e insanın «evrimi»
ifade
^diliyor Ancak o kadar gü
tine ve saçma temellerden ha
*eket edilmiş ki tarih mecmu
asından ziyade çocuklar için
a§iençeîi bir masal kitabını an
iırıvor
Öte yandan mason .Simav! bi
raderlerin sermayesinin^ finan
şe ettiği «Günaydın» gazetesi
de ^ivoni^mîr» protokollerinde

kı, «Biz Darvin’i gayemiz İçin
iyi bir vasıta olarak kullanıyo
ruz ve kullanacağız» prensibine
ayarak Darvinızmin propagan
dasını vapıvor Bir sayfayı boy
dan boya kanlayan baslık su:
«Bizler akıllı maymunlar mıvız?» Biz cevap verelim Ona
ne şüphe dizler tam düşündü
ğünüz gibisiniz.
Güya bir Macar bilgini (!)
Darvinizmi ispatlamış
Buna
göre insanoğlu 25 milyon yıl
sonra bugünkü haline gelmiş!
Oscar fCiss adındaki bu zengin
fabrikatör amatör bilgin (!)
her halde büvük bir ihtimal
Yahudi olsa gerek Türkive’de
ki oriaklarivle işbirliği halinde
olduğuna göre başka bir fara7İve oek akla srelmivor
Akıl hastalığından ve zihin
çaroıklıhından ileri gelen bu
türlü sanık düşünceler çoktan
iflas ettiği halde Gün avdın ga
çetesinin ısrarla üzerinde dur
ması efendisine hizmette ku
sur etmediş?nî isnat ediyor.

lar deniliyor: «Bugün yapılma
sına çalışılan reformlarla be
raber, dinde de bîr reform ya
pılması zamanı gelip geçmek
tedir. (...) Dualarımızı, ibadet
terimizi Türk dilîvle yapar
sak, cehlin, taassubun kökiiniı
kurutmuş olacağımıza inanma
lıyız.»

çici olarak bu örgütten çıkar-,
mağa karar vermiştir. IPÎ, j
*:50lljkey©

Bunu söylemek ne cesaret.
Dinî duygularını rencide eden
mukaddes değerlerine el uza
tan kimseleri, milletimiz bugü
ne kadar affetmemiştir
Bu
gün de bozguncu sesleri saf di
şı edip milletle millete bağlı
aydın arasındaki birliği en sağ
lam bir şekilde tesıis etmeye
her zamankinden fazla muhta
cız. Bunu saklamak için mille
te inmek, onunla elele omuz
omuza olmak lazımdır Böyle
yapılmaz da millete sırt çevri
lir, onun istekleri, ihtiyaçları,
duvgu. düşünce ve hisleri göz
Önüne alınmazsa basarı şansı
azalır, belki de kaybolur Her
hareket, her düşünce milletin
desteğine ihtiyaç gösterdiği için gayri millî basının î«ted*&i
tarzda sakat, gayri millî bir
düşüncenin hayat bulmasına
imValt* 'r^ mevec0^* *v

BUHRANI EN FAZLA İSTEYENLER

12 Man Muhtırasından sonr&
kurulan hükümet, 7 aylık bir
devrede siyasî bünyedeki çat
lakların büyümesiyle iş yapa
maz hale gelmiştir Hükümetin
başı Erim, en sonunda istifa
etmek zorunda kaldı Fakat is
tifası kabul edilmedi.
Bu
münasebetle
ya
rım seneyi aşkın zaman zarfın
da meydana gelen siyasî geliş
meleri değerlendirebilmek için, siyasîlerle efkârı umumâ
ye arasındaki en tesirli bağ
olan basın faaliyetlerini iyice
tahlil etmekte fayda vardır.
Muhtıra hükümetinin kurul
masından sonra sol basın açık»
tan açığa hükümete cephe al
dı Sicilli komünisti erir ve dev
rimci maskeli komünistlerin
örfi idare makamlarınca tutuk
lanması solun orduya ve Erim
hükümetine açıktan cephe al
masına vesile oldu Özellikle
günlük gazeteler ve enselenen
ıerden arta kalan sosyalistlerin
y u v alan d ıh a ftalık bir dergi
Erim kabinesine ates püskür
düler Daha sonra Örfi idare
makamlarınca soldaki pek çok
basın organının kapatılmasın
dan sonra sol cephe memleket
içinde orduya ve hükümete
karşı alenî çatamaz oldu Bu
devrede sosyalistler özellikle
«Ortam» isimli dergide vuvala
narak değişik bir taktiğe baş»
vurdular Çoğunluk partisi olan
AP nin Genel Başkanı Demirel’i iyice tahrik edip, Erimi

ete lutar gözükerek arayı kj
vılcımlandırmaya çalıştılar
BASINDA MASONKOMÜNİST İTTİFAKI
Ote yandan siyasî cihettekibir prensip, bu devrede basın
hayatında da bütün çıplaklığıy
la görüldü Sol cephedeki sos
yalist yazarlan ile kozmopo
lit ve masonik kalemler aynı
hokkadan mürekkep doldurdu
lar Basındaki mason-komünist
cephesi hissedilir bir kıvama
erişti Nihayet sol cephenin e*
ündeki en tesirli basın organı
olan «Ortam» da Örfi İdare
tarafından kapatılınca, solcu
lar ellerini oğuştunıp kaldı
lar.
Bu tarihten sonra sol cephe
nin silahsöriü&ünü. Sıkıyöne
tim tarafından göz altına alın
maktan pek fazla müteessir o
lan bîr vazar (!) omuzlandı
Bu Altan Övmen’di Altan Öy
men. efendilerinin mirasını ko
ruyabilmek için derhal faaliye
te geçti Siyasî tahrikçiliğin en
alâsını Altan Övmen’in vazıla
rında görmek mümkündür Öy
men. bir taraftan çizmeden yu
kan çıkarak Başbakan Erim’e
akıl vermeye kalkarken, öte
yandan Erim ile Demirel ara*
sındaki kıvılcımı büyük
bir
yangına çevirmeye çalıştı.
«Politikacılar ve
özellikle
Demirerin çevresindeki politi
kacılar. onu. ancak işlerine gel
diği sürece ve islerine geldiği
oranda desteklediler.

Kendilerinin ete ışuect*gı ted
birleri getirirken, Basın hürri
yetini, TRT ve Üniversite ö*
zerkliklerini sınırlarken... Poli
sin müdahale ve yetkilerini art
tırırken... Ve bu arada, gün
lük huzuru sağlamak amaciyle
mevcut kanunlara dayanan so
mut tedbirleri alırken.. Bu a*
rada olan, memleketin pek çok
iyi niyetli ve inançlı insanına
oldu. Aslında 12 Mart Muhtı
rasıyla büyük bir ümit ortamı
na girmiş olan bu insanlar, ha
yal kınklığınm en acılanna
rastladılar.»
Görülüyor ki, Altan Öymen,
bir taraftan tahrikçiliğin en ko
yusunu yapıyor bir yandan da
Örfi İdare tarafından tutukla
nan sosyalistleri himaye etme
ye kalkışıyor
SOLU* MENFAATİ
VEREDE?
gunu kesin olarak belirtmek
te fayda
vardır* Türkive’de
solun en büviik menfaati siya
sî buhranın artmasındadır İste
solcuların siyasî krizi neden ko
rükledikİArinîn cevabı budur.
Ve bugünkü siyasî sıkıntılar
soldaki kalemlerin mürekkebiy
le yeşermiştir Ülkemizin sü
kunete ve huzura en cok muh
taç olduğu bîr devrede siyasî*
terimizin ölçülü, adil ve dothnı
karar vermeleri gerekmekte
dir Bu ise millî menfaatleri
Ön plâna alan bir düsünep sek
liyle belirir Bu husııcta han
gi gayret gösterilse azdır.

