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— Afrika’nın bakir topraklarının zenginliğini İsrail’e akıtmak için yapılan propaganda başarılı
olmaktadır. İsrail, Afrika ülkelerinden getirdiği fertleri yetiştirmekte ve kendisine hizmet etme
leri için tekrar göndermektedir. Böylece, Afrika’nın ne kadar zenginliği varsa İsrail’e akıtılmak
tadır. Resimler, İsrail’de eğitilen ve başına sion yıldızlı bere geçirmiş hemşirelerle (sağda), Af
rika’dan gelmiş bir grup elmas işleticisini, İsra illi bir tüccarla gösteriyor»

Afrika da Sion Pençesi Elmas Topluyor
Dünya hakimiyeti hedefine ulaş
mak için bütün gücüyle çalışan, bü
tün imkânlarını bu hedefe tahsis
eden beynelmilel Yahudilik, dünya
nın en zengin ham madde kaynakla
m a sahip Afrika kıtasını emperya
lizminin kıskacı altına almışttr. Uranyum, elmas, fil dişi ve çeşitli top
rak üstü ve altı zenginliklerle dolu
olan Afrika, Beynelmilel güçler ta
rafından sömürülmektedir. Bu güç
ler - Beynelmilel Yahudilik, Komü
nizm ve Hristiyanlık - Afrika millet
ierinin milli uyanış hareketlerini ya
açıkça darbeîemekte yahut da bu
mili! kurtuluş hareketlerini hedefin
den saptırmaktadır.
Beynelmilel Sion İzm, hakimiyetini
değişik metodlarla kurar. Uganda’
da ihtilâl yaptırır, Habeşistan’da ko
mando kampları açar, gerillacı yetiş
ürir, Nijerya’da iç savaş çıkarır,
Kenya’da eğitim ve tarım uzmanlığı
maskesi altında faaliyetlerini yürü
tür.
İsrail'in Afrika’ya bu kadar ö*
»em vermesinin başlıca üç sebebi
vardır. Birincisi, faaliyetlerinin mali
kaynaklarını zenginleştirmek, İkinci
si yardım sever görünüp siyasi des
tek kazanmak, son olarak; Afrika
milletlerini dejenere etmektir.
Bütün dünyadaki Elmasın yüzde
95’i Afrika kıtasından elde edilmek
tedir. İsrail böyle bir zengin ma
den kaynağım
işletmekle kânaı
maksimum bir seviyeye yükseltir.
«İsrail, Amerika Birleşik Devletle
fine senede 150 milyon dolar tuta
rında elmas ihraç etmekte olup bu
miktarın seksen milyon dolan da
pırlantadan elde edilmektedir. El
mas, İsrail’in Amerika Birleşik Dev
letlerine en büyük ihraç maddesi
dir. (Jewish Cronlcle, 20 Ağustos
1971)
«İsrail’in bütçesinde yardımlara
aynlan para 3,5 milyon dolar olma
sına rağmen bu miktar çoğu zaman
yetmemektedir. 29 Afrika millet! 1*
te ilişkiler kuran İsrail hepsine tek
nik elemanlar göndermekte talebe
ders programlarından, tarımsal kal
kınma programlarına kadar nüfuz
etmekte askeri danışmanlar gönder-
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inektedir. Çoğunluğunu müslüman
lana teşkil ettiği ülkelerde «Nalıal»
faaliyetleri ismiyle İsrai Ordusuna
bağlı birlikler köyler inşa etmekte,
modem tarım tekniğini öğretmekte
dirler. «Gadnav adı verilen gençlik
teşkilâtlan Afrikah gençler arasın
da çalışmaktadır.
İsrail bütün masraftan da ken
disi karşılar. (The New York Times.
5 Haziran 1966)
Ve İsrail bu yardımlan karşılık
sız ve son derece iyiniyetle yaptı
ğını iddia eden «Afrika’daki bir İs
rail yetkilisi birim gayemiz hizmet
etmek öğretmek ve sonra da çekil
inektir» demiştir. (İsrael Diğeri, 23
temmuz 1671)
Bu son derece gülünç bir iddi
adır. İdeolojiler kavgasının sürüp
gittiği dünyamızda bir millet diğe
rine böyle niyetlerle yaklaşmaz.
Bu sadece» Kas gelecek yerden ta
vuk esirgememe» riyasetinin bir
tatbikatından ibarettir.
«İsrail’in Afrika’da yürüttüğü fa
aliyetleri kendirine doğuda batida
büyük bir itibar temin etmiş ve
beynelmilel toplantılarda sempatik
bir dinleyici kitlesinin etrafında top
lanmasını sağlamıştır. Bir çok Af
rika ülkesinde nüfus çoğunluğu müsİümanlardandır. Böyle olduğu halde
bu ülkeler B. Milletlerde İsrail’
ti* diplomat: Şayet Afrika üzerin
de çafışıtıasaydık, onlar bize son de
rece kötü davranırlardı demiştir.»
(The New York Times, 5 Haziran
1966)
Afrika devletlerinin birçoğunda nü
fusun çoğunluğu Müslümanlardl ol
masına rağmen devletlerin başına
düşmanın kuklası variyetinde kim
seler geçirilmiş, ve böylece geniş
bir kıtanın istenildiği istikamete sü
rüklenmesi sağlanmıştır. İsrail’in
B. Milletler’de çoğunluğu Müslüman
olan Afrikalı devletler tarafmdln
desteklenmesinin
sebebi
budur,
Afrikalı milletler gerçek hürriyete
kavuştuğu zaman, başlarındaki düş
man ajanı kulda liderler de değişeeektir.

Beynelmilel yahudilik içine sızdı
ğı Afrika ülkelerinin en kabiliyeti!
■ .$
ve en zeki gençlerini İsrail'e cezbedip oracü tam bir yahudi ajanı ola
rak yetiştirir ve tekrar memleket
lerine geri gönderir. Bu sayede ken
disi çekilse bile geride bıraktığı ül
ke kendi ajanları tarafından idare
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edildiği için emin ellerdedir. Şu ha
ber çok dikkate değer:
«Son 13 senede İsra’il beynelmilel
yardımlaşma faaliyetleri üç kıt’ada
96 ülkede devam etmektedir. İsrail,
Afrika, Asya ve G. Amerika’daki
kalkman öfkelerden her sene hm ki
şiyi seçer ve eğitir.» (The İsrael
Digest, 23 temmuz 1971)
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TÜRKİSTAN’A KIZIL MEZALİM
NE SETİRDİ? NELER GÖTÜRDÜ?
«Sovyet Özbekistan’ında ateizm
propagandacılarını
yetiştirmeye
mahsus 218 okuldan başka ateizm
üniversiteleri de var. Taşkent’te bir
de «Ateist Evi» mevcuttur. Özbekis
tan’da 1969 - 1970 yıllarında kırkiki
bin din aleyhtarı konferans verilmiş
tir. (Özbekistan Komünisti, No. 6,
1970, shf 63) «Bilim ve Din> adlı
ateistik dergide verilen en son bilgi
ye göne Kazakistan’da halen, ateis
tik «Znaniye» derneğine ve komünist
parti komitelerine mensup yirmi bin
öğretmen ateistik faaliyete katılmak
tadır. Kuzey Kazakistan bölgesinde
1967-1970 yıllarında din aleyhtarı
konusunda 818 «Sorular ve Cevap
lar» gecesi düzenlenmiştir. (Nauka
ireligiya, (Bilim ve Din) No 5.
«Müslümanların dini idaresi Taş
kent’te İslâmiyetin mimari eserler
konusunda bir kitap yayınlamış ve
dış ülkelerde dağıtmıştır. Çok güzel
basılan bu kitap renkli resimlerle
süslenmiştir. Bu mimari eserler ara
sında tanınmış İslâm mutasavvıfı Ho
ca Ahmet Yesevî’nin camii ile ünlü
türbesi ve Pehlivan Mahmud’un Hive’deki türbesi bulunmaktadır. Kitabı
kaleme alanlar söz konusu anıtların,
Sovyetler Birliğin’de uzun yıllardan
beri «Ateistik Evi» olarak kullanıl
dığını sükutla geçiştiriyorlar. (Partiynaya Jizn Kazakistan# No. 8, shf
33; Özbekistan Komünist No 4, 1964
shf 28)
«Sovyet yönetimi İle ateizm naza-

riyatcüan, gençleri yıllarca süren
ateistik eğitimden geçirdikten sonra
ve idari cemi tedbirlerle (camilerin
tahribi, dîni adamların tevkifi v,s.)
Müslümanların büyük bir kısmını din
den ayırabileceklerine, yeni kuşak
ların ise dinle artık ilgilerini kese
ceklerine kani bulunuyorlardı.
Ne
var İti hesap kitaba uymadı. Sovyet
ler Birliğinde sade yaşlı kuşak değil,
gençliğin büyük bir kısmı da İslâm’a
sadık kalmaktadır. Hatta rejimin din
darlar üzerindeki baskısı arttığı oran
da, onların dine bağlılıkları kuvvet
lenmektedir. Bunu Sovyet basınının
bir çok haberleri açıkça ortaya koy
maktadır.
Sovyet Müslümanları çevresinde özellikie Türkistan’da şu iki düşünce
hakimdir :
1 — İslâmiyetin doğuşundan beri
dünya bir çok ihtilâllere sahne ol
muştur. Bundan ötürü komünistlerin
sosyal ihtilâli dahi İslâmiyet
için
hiçbir şey ifade etmez.
2 — Memlekette Kur’anın bir tek
nüshası kaldığı müddetçe, İslâmiyet
ateistik rejimde de yaşayacaktır.
Özbekistan Komünisti adlı dergide
şu satırlara yer verilmiştir. «Memle
ketimizde din, Marksizm-Leninizme
karşı koyan yegâne ideolojik dünya
yı kavrayış tarzıdır. (No 6, 1970,
shf. 65)
DERGİ, Sovyetler Birliğini
öğremne Enstitüsü, sayı 65.
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Bay Erim in ve Türk Aydınının Dikkatine...
Birkaç ne idüğü belli gazete ve dergi, son
zamanlarda yeni bir fesat ocağı tüttürmeye baş
lamışlardır. Bu fitneyi, ölüm cezalarının kaldırıl
ması meselesi olarak gizlemeğe çalışmaktadırlar.
Gerçekte ise maksatları, katiyete yakın bir ihti
malle ödüm cezasına çarptırılacak olan, beş on
kızıl kudurganı ipten kurtarmaktır. Almanya'da
başlatılan, sonra, Türkiye'de değişik bir çehre
kazanan bu iğrenç kampanyanın gayesi bilinme
dikçe, yeniden oyuna gelmeye mahkûm olmak
mukadderdir. Bu sebepten, ölüm cezalarının kal
dırılması meselesini ve gerçek yüzünü gün ışı
ğına kavuşturmalıyız.

MİLLİ

Mücadele
Milletin iman, ahlâk, kü£
tür, tarih ve menfaatine
baelı haftalık sivasî
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Ömer Ziva Belviranlı
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A. Selim Arkoç
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Babıâli Cad. No: 50/4
Casaloslu — İstanbul
Telefon • 27 73 10
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Şen - Al Matbaası
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Güneş Matbaacılık T.A.$
Cağaloğlu —■İst.

ğs
K
c=ss
E=S

m

Ü
%
§
S

ABONE ŞARTLARI t
î
18 Lira
Uç Avlık
:
35 Lira
Altı Avlık
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YURT DIŞI :
25 Lira
Üc Avlık :
48
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Altı Avlık î
96 Lira
Yıllık
:

Örfî idare mahkemelerinde, savcıların iddi
anameleri, mahkemelerin hükmünü açıklamağa
elverişli olduğu ölçüde, kızıl kudurganlardan bir
kısmı, hayata veda edecek demektir. Fakat me
sele, beş on militanın hayatını kurtarmaktan
ibaret değildir.
12 Marta gelesiye kadar, aciz bir iktidarın
mesuliyetsizliği sebebiyle, polisin gözleri önünde
melanet fırıldağı çevirenler, sözde bir halk or
dusu nüvesi kurarak Türk devletine ve Türk
milletine ilân-ı harb etmişlerdir. Hesaplan şehir
lerde estirdikleri terörü, köylerde alevleyecekle
ri kudurgan tedhişle birleştirmekti. Bu tedhiş
ülkeyi saracak ve sonra Türk devletinin bütün
sağlam güçleri gittikçe umutsuzluk ve endişe
bataklığına yuvarlanacak, kurdukları ihanet or
dusuna yem katılmalar olacak ve bugün ölüm
cezası kaldırılsın diye bağıranlar, «yaşasın dev
rimci halk ordusu», «kahrolsun burjuva ordusu»,
«yaşasın devrimci iktidar», «kahrolsun kokuş
muş burjuva iktidarı», diye haykıracaktı. Daha
dün, Mehmetçiğe katil diyenler, Türk subayına
satılmışlar diye bağıranların sloganı, bu olacaktı.
Ancak başta ordu olmak üzere bütün milli
yetçi güçlerin vatanseverliğinden örülmüş millî
direnç karşısında, halk ordusu melaneti inine çe
kilmeye mecbur kaldı. Kızıl kuyrukların ağaba
baları, aldattıkları, kandırdıkları yoldaşlarını,
kelle korkusu ile terkederek yabancı ülkelere
kapağı attılar. Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı
(öldü) ve benzerleri kızıl cehenneme (!) nefes
nefese yetişebildiler. Evet bağımsız Türkiye tür
küleri söyleyenler, vatan için hayatlarını fedaya
hazır olduklarını miting meydanlarında bağıran
lar, tehlike işaretini görür görmez tırısa kalkıp,
Moskova'yı boyladılar. Evet büyük (!) vatanse
verler (!) böyle yaptılar.
12 Mart komünizm için bir darbe oldu. An
cak bir yok oluş olmadı. Türkiye'deki kızıl kuy
ruklar şimdi müthiş bir telâş içindeler. Korku
yüreklerinde hora tepiyor. Hani Türk devletini
bir kâğıt gibi buracaklardı? Hani Türkiye’nin
aydın ekseriyeti ve Türk milliyetçiliğinin ve va
tanseverliğinin kalesi üniformalı milliyetçi, ay
dın kızıl cehennemin saflarında idi? Hani yok
sul halk kitleleri kendileri ile beraberdi? îşte
şimdi kızılcıklar ve onlara inanan gafillerin ka
fasını bu sorular dolduruyor. Bitiyorlar, çözülü
yorlar ve çöküyorlar...
Fakat mahkemeler esnasında bu kızıl mili
tanların, iğrenç cüreti ne demek oluyor? Bu so
runun cevabını doğru olarak verdiğimizde ko
münistlerin içine düştükleri psikozu ve hareket
lerinin manasını tesbit edebiliriz.
Bu problemi aydınlatacak bilgiler vardır.
Bunlar Lenin’in ortaya koyduğu mücadele tak
tikleridir. Lenin; mahkemelerin birer mücadele
arenası haline getirilmesi, suçlu sandalyesinin,
düşmanlan suçlama kürsüsü haline getirilmesi
gerektiğini kızılcıklara anlatmıştır. Şimdi, bu tak
tiğin mahkemelerde uygulanıp uygulanmadığını
soralım, kendimize. Şahitlere hakaret, mahkeme

ye hakaret, avukat cübbelerini bir tehdit flaması
gibi mahkeme sıralarına bırakmak, toplu halde
söylenen marşlar, eşkiyanm şahsî savunma hak
kım, komünizm propagandası ve düşmanların
(yani Türk devletinin, Türk ordusunun ve Türk
milletinin) suçlanması için kullanmak v.s. inkâr
edilemeyecek gerçeklerdir.
Ve mahkemelerde kullanılan taktikler, bey
nelmilel ve millî planda kızıl kriptoların dünya
yı ve halkı iğfali için zemin hazırlamaktadır.
Beynelmilel Basın enstitüsü mensuplarının Tür
kiye'ye gelişi, suçullara işkence yapıldığı yolun
daki iddiaların hayasızca tekran, hep aynı iha
net cephesinin çalışmaları eseri olmuştur.
Şimdi kızıl cephe ve daimî müttefiki masonlaşmış teşekküller, ihanetlerinin ikinci adımını
atmaktadırlar. Almanya'da üslenen kızıl kudur
ganlar Türk devletini, Türk hükümetini ve Türk
ordusunu zalim olarak suçlamakta, Türkiye'de
mahkemeler karşısında hesap veren komünistle
ri vatanseverler olarak ilân etmekte. Ve bu va
tan satıcılarının affı için, kampanyalara giriş
mektedirler. Yurtseverlerin (!), demokrasi kah
ramanlarının affı için dünya çapında kampan
yalar düzenleme hazırlığı içindedirler. Yakında
Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde başlayacak söz
de demokrasi ve barış (!) hareketinin propagan
da temaları kesinleşmiştir.

S

Bu temalar ilk bilgilere göre, Almanya için
«kahrolsun faşizm», Güney Kore için «Amerika
defol», Vietnam için «çirkin harbi durdur», Af
rika için «ırkçılık son bulsun», «açlığa son»: Tür
kiye, Pakistan ve Yunanistan için, «Siyasî suçlu
ları salıver» şeklinde sloganlarla, beynelmilel
bir hücum halini alacaktır.
Almanya'da başlatılmış propaganda beynel
milel komünist hücumunun ilk belirtisidir. Bu
hücumu, Türkiye'nin şimdiki şartlarına uygun
bir esneklikte sloganlar takip ediyor. Türkiye'de
şimdilik slogan, ölüm cezalarının kaldırılmasıdır.
Bunu temin ettikten sonra ise, bütün siyasî suç
luların salıverilmesi gerektiği propagandası,
Türk aydınım iğfal etmek için tezgâhlanacaktır.
Bu kabil hareketler, ancak millî siyasî şuuru
yüksek ve komünizm hakkında kâfi bilgi ile teç
hiz edilmiş aydın kadroların müessir olabildiği
ülkeler için, endişe verici olmaktan çıkabilir.
Yakın tarihimizde, bir Nazım Hikmet ve bir
Alkılıç davası görülmüştür. Ve ne yazık ki, ko
münistler bir kısım aydını, adice aldatabilmişlerdir. Ve bu iğfal işinde, Ahmet Emin Yalman
gibi Yahudi şefleri, S. Ashwort gibi kozmopolit
ler ve Beynelmilel Basın Enstitüsü gibi Yahudileşmiş teşkilâtlar öncülük yapmışlardır.
Siyasî şuur adına bir şeye malik olmayan
bazı aydınlar, demokrat şair, vatansever şair di
ye affı için imza ile destekledikleri kampanya
nın nasıl bir komünist tuzağı olduğunu, çok geç
anlamışlardır. Ancak, N. Hikmet'in, «Benim va
tanım Rusya'dır. Beni, Stalin yarattı» diye
geveleyen bozuk sesini duyduktan sonra...
Bu dava, beş on leşin akibeti davası değil
dir. Ve komünist hareket beş-on militanın şahsî
inisiyatifi ile şekillenmekte değildir. Şimdi me
sele Türk devletinin sözü halinde dünyaya ilân
edilecek mahkeme kararının, bir yaz boz tahta
sı seviyesine, inmemesi gerektiği meselesidir.
Ve bundan böyle ihanet yollarının Türkiye de
açık olup olmadığı meselesidir.
Türk milleti, düşmanını bile, lâyık olmak
şartiyle affeder.
Türk milleti, ihanetin yollarını kapatmaya
kararadır.
Türk milleti, hainleri affetmek isteyenleri,
hiç bir zaman affetmeyecektir
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Siyasî Buhranda M enfaati Olanlara Fırsat Vermemek
ve Mesut Günlerin Gelmesi İçin Ne Yapmak Gerek?
Siyasî hayatımızdaki buhran, geç
tiğimiz hafta AP Temsilciler Mecli
sinin, Cumhurreisi Cevdet Sunay’ın
talebine müsbet cevap vermesiyle,
biraz gitmiş gibi gözüküyor Bilindi
ği gibi AP, hükümetin, tarafsızlığım
yitirdiği gerekçesiyle Bakanlarını
çekmiş ve hükümet dışı kalacağını
ilân etmişti. Bunun üzerine hüküme
tin istifası bahis konusu olmuş, an
cak Erim hükümetinin iş başında
kalması istendiğinden Reisicumhur,
istifa talebini kabul etmemiş ve AP
ye, Bakanlarını hükümetten çekme
mesi yolunda oldukça sert bir talep
te bulunmuştu. AP Genel idare ku
rulunun verdiği kararla partinin
Temsilciler Meclisi toplantıya çağı
rılmış, toplantının sonunda Reisi
cumhurun talebine uygun bir karar
alınmış ve hükümete tekrar Bakan
verilmesi kararlaştırılmıştı.
İşte AP Temsilciler Meclisinin al
mış olduğu bu karar, beklenilen yu
muşamayı hasıl etmiş ve bir kısım
siyasinin dediği gibi demokrasiyi
bekleyen tehlike, şimdilik ortadan
kalkmıştır.
Memleketin, çeşitli buhranların 1çinden geçtiği ve hâlâ da bu buh
ranları yaşadığı muhakkaktır. Mille
tin, huzura kavuşmasını arzu etme
yenler, memlekette, milletin bütün
fertlerini saran bir kardeşlik havası
nın esmesini istemeyenler; kendi mil
lî görüş ve yaşayışımızın kalıbına dö
külmemizden menfaati bozulup ra
hatı kaçanlar, buhranların son bul
masını elbette istem eler.
MARKSİST'LER SİYASİ
BUHRANI KÖRÜKLEMEKTE
DEVAM EDİYORLAR
Bu arada Marksistler, bir taraftan
çeşitli buhranları,
arzuladıkları
Marksist düzenin gelmesi için alabil
diğine istismar ederlerken; öbür ta
raftan bu buhranların daha da yo
ğunlaşmasını istemektedirler. Bu
noktada tahriklerinin ne kadar art
mış olduğu, Marksist düşünce ve ey

lemi bilenlerin gözünden kaçmamak
tadır.
Onlar arzu ediyorlar ki, memle
kette istismar edebilecekleri yolsuz
luklar ve buhranlar bitmesin. Siyasî
ortam olanca şiddetiyle
kaynasın.
Memleketin müesseseler! birbirine
düşsün. İtimatsızlık alıp yürüsün.
Ve bu arada kandırabildikleri, ken
dilerine «zinde» kuvvet denen bir
kitleye gece vurgunculuğu yaptırtarak milleti esaret bataklığına yuvar
lasın.
Marksistlere göre, bu millet cahil
dir. Afyon olarak niteledikleri dinin,
burjuva kalıntısı olarak vasıflandır
dıkları ahlâk ve geleneklerin ve bun
lan , sömürü düzenlerinin devam ©*
dip gitmesi için bir menfaat âleti olarak kullanan zenginlerin ve ağala
rın baskın altındadır. Dinîne bağlı,
milletin ahlâkına hürmet duyan,
mille
tin millî ve demokratik bir anlayış
içinde idare edilmesini arzu eden
herkes; kültürel muhtevası, sosyal
bünyesi ne olursa olsun muhakkak
geri kimselerdir ve milletin idaresin
de bu tip adamlar söz sahibi olma
malıdırlar. Marksizme inanan ve
memleket idaresinde onu rehber ola
rak alanlar ancak milleti idareye eh
liyetlidirler. Kendi dışındakileri doğ
matiklikle itham eden, haddizatında
devrini ve zamanını ilmen ve tatbi
kat bakımından çoktan doldurmuş,
dünyanın en sakat bir felsefesi olan
Marksizmi bir kurtuluş yolu olarak
kabul etmekle gerçek dogmatiklerin
kendileri
olduğunu
gördüğümüz
Marksistler, bu mütalaalarıyla ger
çek niyetlerini ortaya koymaktadır
lar. Onlar memleketi bir zebaniler
ve caniler sürüsünün idare etmesini
arzu eden canilerdir, Bütün komü
nist memleketlerde olduğu gibi, mil
let komünist partisinin kanlı diktası
altında inlesin, arzu ve isteklerine
kulak verilmesin, ihtiyaçlarının üze
rine bir kat daha ihtiyaç yığılsın,

en masum temayüller, kızıl ordunun
zulmü altında kanla ve dehşetle sus
turulsun ve millet hürriyete, insanlı
ğa, dine, ahlâka, yiyecek ve içeceğe
hasret bırakılsın. Komünistlerin her
yerde olduğu gibi Türkiye’de de ar
zuladıktan bundan başkası değildir.
Onun içindir ki, siyasî buhranı kö
rükleyip durmaktadırlar. Bilmekte
dirler ki, komünist diktatörlükler
ancak huzursuzluğun iç çekişmelerin
göz gözü görmeyen bir vuruşma or
tamının bataklığında kurulurlar.
Bakınız sol basına. 12 Marttan
arta kalan, Marks’ın doğmalarıyla
kafaları şartlanmış, ne idüğü belli
bir kısmı dogmatik beyinli sözde ya
zar, demokrasinin her Allahın günü
kanma girmekte mevhum kuvvetleri,
siyasî idareyi ele almaya çağırıp dur
maktadırlar. Ruhu ve fikri de, gaze
tesinin ifade ettiği mana kadar ka
rarmış Marksist bir yazar taslağın
dan, bundan başkası da zaten bekle
nemez.
Fakat, milleti sağılmaya müsait
bir koyun sürüsü olarak görmekte
devam edenler, horladıkları bu aziz
varlığın, bir gün sillesinin, olanca
şiddetiyle kafalarında patladığını gö
receklerdir.
DEVLET KUNDAKÇILARINA
FIRSAT VERMEYELİM
Komünistlerin, ihanete kadar va
ran davranış ve teşebbüslerinin ya
nında, onlara, kollayıp durdukları
fırsatları maalesef kendilerine ve
ren bir takım siyasî patavatsızlıkla
ra da şahit olmaktayız. Madem M
komünizm bir istismar ortamı üzeri
ne ağını örer; o halde bu menhus
akıma, arzu ettiği fırsat verilmeme
lidir. Maalesef siyasî oyunlarm, siya
sî nüfuzun temin ettiği suistimaî de
dikodularının alabildiğine şuyû bul
duğu bir ortamda bulunuyoruz. Hiç
bir kimsenin, şahsî tutum ve kapri
siyle bu memleketi tehlikeye atma
ya hakkı yoktur. Kendi şahsında dev
letin yıkım propagandasının yapıl

masına imkân hazırlayamaz hiçbir
kimse. Hizmet, fedakârlık ve dürüst
lük bekleyen bu milleti, hiçbir kim
se, yanlış hareketleri ve patavatsız
lıkları yüzünden, huzursuzuğun ku
cağına atamaz.
Bir takım karanlık manevra ve he
saplarla milletin en samimî bir ço
ğunluğunu iktidardan uzaklaştıran
ve bu bakımdan milyonların partisi
ni kuşa çevirip millet çoğunluğunu
kendisiyle beraber allerjik bir duru
ma sürükleyen Bay Demirel’in meşe
leşi, mason ve komünist çığırtkanla
ra, devletin temellerini darbeleme
fırsatı verilmemesi bakımından mut
laka halledilmelidir. Komünistler se
nelerden beri Demirel’i onun şahsın
da devleti yıkmaya yönelen propa
gandalarını yürütebilmek için
bir
şamar oğlanı olarak kullana gelmiş
lerdir. Gerçekte Demirel, şahsiyeti
itibariyle komünistlerin, kendilerine
konu alacakları bir şahsiyet değildir.
O sadece, şahsında, anti Amerikancı
lığın ve komünizmin gelişmesine ze
min hazırlayan bir vasıta, bir sem
bol olarak kullanılmaktadır. Eğer o
olmasaydı, komünistler kendilerine
yine onun gibi birisini bulacaklardı.
Bu bakımdan, bir kimsenin, zaval
lı şahsım, koca bir milletin ithamı Için vesile bilenlere fırsat vermesi
ne, hak ve selâhiyeti yoktur.
Bay Demirel’in şahsı yönünden
bu gerçekleri hatırlatırken; onun
şahsında milletin çoğunluğunu yara
layıcı, küstürücü lâf etmenin de doğ
ru olmadığını bilmemiz gerekmekte
dir. Şimdiye kadar millet, kendisini
ızdırabmda, hissinde, sevinç ve kede
rinde temsil etmeye kabiliyetli bir
fert bulamamanın acısını çekmekte
dir. Arzusunu dile getirecek, heye
canını bayraklaştıracak, millî varlık
ve inancını gerçekten iktidar haline
getirecek millî şahsiyetlere kavuşa
mamış olmanın ızdırabmı çeken bu
milleti daha fazla yaralamak hiç de
doğru değildir.

4ı
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Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı
Milletimize ve îslâm Alemine Mübarek Olsun
Millî hayatımızın kesin karar dönemlerini geçirdiği şu gün
lerde Mübarek Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramına da ulaş
mış bulunuyoruz. Ve millî buhranımız dinmiş değil. Millî serve
timiz, millî ahlâkımız, millî kültürümüz, millî tarihimiz henüz
tarihine lâyık mevkilerine oturtulmuş değil. Horlanıyor, haka
rete uğruyor ve çamurlara bulanmaya devam ediyor. Millet düş
manian, maskeli ve maskesiz ihanetleri üe, millî bünyemizden
hergün bir şeyler kemirmenin, milletimizin temiz hayat idealini
bulandırmanın savaşını veriyorlar.
Esir Türk illerinde ve bütün İslâm âleminde, emperyalist
sistemler veya onların kuklaları, yeni zulüm şebekeleri kurmak
la meşgul. Esir Türk illerinde ve İslâm âleminde hâlâ ızdırap
var, savaş var, feryad var... Esir Türk illeri ve îslâm âlemi kur
tuluşu özlüyor. Zulmün ateşten çemberi arasından kurtuluş
meltemini bekliyor...
Aziz Millet,
Senin hayatını millet düşmanlarının iğrenç

karşı müdafaa eden evlâtların yürüdükleri şerefli yolda, bir kıs
mı zindan köşelerine bırakarak da olsa, yarınların mutlaka zafer
getireceği ümidiyle ilerliyorlar. Millet düşmanlarının yıkmaya
çalıştığı devletini, dabelemeye çalıştığı ahlâkını lekelemeye ça
lıştığı namusunu ve istismar ettiği emeğini savunmanın şerefli
mücadelesini veriyorlar. 5 yıldan beri devam eden m illî müca
dele, zafer, saadet ve şeref hedefine doğru yol alıyor. Mücade
lemizin, milletimizin gerçek kurtuluşu hedefine vasıl olacağı
günler uzak değildir.
Dün olduğu gibi bugün de, sinsi ve alçakça saldıran hain
şebekeler, senin evlâtlarının önderliğinde yürüttüğün m illi mü
cadelenin kahraman sinesinde eriyecek, özlediğimi* mesut çağ
mutlaka gelecektir.
Bayramlar mesut günlerin habercisi olsun. Izdıraplar son
bulsun. Mülî mücadelemiz zaferle dolsun.
Milletimizin ve bütün îslâm âleminin Kadir Gecesini ve bay
ramlarını tebrik ederiz.
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE

saldırışlarına
*

Bu bakımdan bazı hükümet erkânı
nin AP Temsilciler Meclisi kararın
dan sonra, kendilerinden beklenme
yen çıkışlarda bulunuşlar, milletin
yaralı yüreğini biraz daha dağlayan
bir husus olmuştur. Sanki siyasî buh
ranın gelişmesini, devletin yıkımı
bakımından arzulayan ve tahrik edenlerin varlığından habersizlermiş
gibi... Nitekim, siyası havanın, için
den çıkılmaz bir hâl almasını ve
memleketin, bu karanlık hengâme
nin arkasında despotluğun ve vahşe
tin pençesine atılmasını arzulayan
kızıl ruhlu ne kadar mahlûk varsa
hepsi sevinçlerinden çıldırmışlardır
Bir tarafı tutmak, diğer tarafı ten
kit etmek şeklindeki, masum görü
nüşlü bir hareketin arkasında ve fa
kat her iki tarafı da, bütün milletle
beraber kızıl cehennemin ateşinde
yakmak isteyen bu hainler, fırsatı
ganimet bilerek ortamı bulandırdık
ça bulandırmışlardır. Milletin idare
sini elinde bulundurmak gibi şeref
ii bir vazifenin mesuliyetini taşıyan

lar, günübirlik ve fevri hareketler
den sakınmalı; milleti tehdit eden
fikrî ve fiilî cereyanları yakından
bilmeli; ideolojik kavgaların alabil
diğine kesafet kazandığı bir ortam
da, milletin ideolojisi istikametinde,
onu düşmanına karşı korumanın cid
dt ve zecrî tedbirlerini almaktan çe
kinmemelidirler. Düşman strateji ve
taktiklerinin oyununa kurban gide
rek milleti, sonu gelmez badirelere
yuvarlamanın nasıl bir
felâket
olduğunu, yakıcı bîr ızdırap halinde
yüreklerinde hissetmeyenler, her za
man millete büyük yıkımlar getir
inişlerdir. Bundan sakınılmalıdır.
MİLLETORDU BİRLİĞİNE
KASTEDENLERE DİKKAT
Tarihte Türk milleti kadar, ordu
suyla kaynaşmış ve kucaklaşmış ikin
ci bir millet gösterilemez. Türk or
duşu her zaman içinden çıktığı mil
letinin hizmetinde ve emrinde ol
muş; milletinin idealleri için savaş
mış; onun korunması ve yüceltilme
si için kan dökmüştür. Bunun için

dir ki tarihini büyük zaferlerle do
natmış ve kendisinden hürmet ve
haşyetle bahse ttirmiştir. Ve bunun
içindir ki milletimize, bütün mille
tin ordulaşması manasına, «ordu-mil
lete denmiştir.
Yine tarihimiz boyunca milletle onun üniformalı evlâtlarının otağı olan kışlayı birbirine düşman yapma
hıyanetini bünyesinde taşıyan birçok
teşebbüs ve harekete şahit olunmuş
tur. Miilet-ordu birliğinin sarsıntı
ya uğradığı dönemlerde ise felâket
ler yakamızı bir türlü bırakmamıştır.
Tarihimiz boyunca milletimizin yı
kımını arzu etmiş ve bu arzunun ta
hakkuku için akla hayale gelmez
komplolar düzenlemiş olan beynel
milel Yahudilik ve hıristiyanlık, her
zaman ordumuz ile milletimizi karşı
karşıya getirmek istemiştir. O bil
mektedir ki, birbirinin tamamlayıcı
sı olan bu iki kuvvet; baba ve oğul
eğer birbirine düşürülürse, devleti
miz yıkılmıştır ve ülkemiz elimiz
den çıkmıştır demektir

Beynelmilel düşmanlarımızın Tür
kiye’deki uçlan; masonluk ve komü
nizm, milletimiz üzerindeki saltanat
larınm devam etmesi ve devletimi
zin çökertilebilmesi için, bugün her
zamankinden daha çok gayret göster
inektedirler. Gazete ve mecmuaları,
millî endişe ve uyanıldık içinde ta
kip edenler sayfa sayfa, sütun sü
tun ihanetlerle karşılaşmaktadırlar.
Milletin emrinde ve onun idealleri
nin tercümanı olması gereken mües
seseler ve iktidar sahipleri, milletin
aleyhine tahrik edilmekte ve millet
güdülme,si gerekli, inanç, ideal ve
hislerine aldırış edilmeyen bir sürü
olarak kabul ettirilmeye çalışılmak
tadır. Böylece, milletle onun mües
seseler! arasına ebedî bir kırgınlık
ve düşmanlık sokulmak istenmekte
dir.
Düşmanın bu oyunu, mutlaka kı
rılmalıdır. Psikolojik mücadelenin
devletlerin çökertilmesi istikametin
de bütün hızıyla sürdürüldüğü bir
dünyada yaşadığımız, unutulmamalı
dır. Bizi birbirimize düşürecek, mil
lete sırt çevirten her hareketin düş
manın oyununa gelmek demek oldu
ğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bilgi
sizliğimiz ve gafletimizle memleke
te zarar vermeye hiç mi, ama hiç
hakkımız yoktur.
Milletle orduyu
karşı karşıya getirmeye çalışan hain
niyet ve hareketler, mutlaka yok edil
melidir. Milletin arzusunun hesaba
katılmadığı, Anadolu’nun şerha şer
ha olmuş bünyesinin ızdırap ve za
rliretinin hissedilmediği, pembe göz
lüklerin arkasında ve şatoların kas
vetM havalarında hazırlanan plânla
rın, milletin hayrına olmadığı ve
onu küstüreceği unutulmamalıdır
Girişilecek hizmetlerim, hazırlana
cak plânların, yapılacak reformların
ve ıslahatların millîliğini tayin eden
temel faktör budur. Yani milletin
inancına, arzusuna, heyecan ve ideal
lerine tekabül etmesidir. Bu milli
harekettir ki, milleti yüceltecek ve
devleti ulu kılacaktır.

— Nihat Erim
— İsmet İnönü
— Süleyman Demirel
— Şimdi Türkiye’deki bütün politikalara düşen on büyük görev, milletin ideallerinin iktidar olmasını
sağlayacak ve millî kadroların doğmasına, politik ha yatı tesiri atına almasına vesile olacak gerçek ve mil
lî demokrasiyi gerçekleştirmektir*
! ___________ _______________ ___*_______ __________ _______ __ _______________ ____ A____ ___ _________ _
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Milletin hizmetini yüklenmek gi
bi şerefli bir sorumluluğun altına gi
renler bu gerçeği hatırdan çıkarma
malıdırlar.
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Sıkıyönetim M ahkemeleri Devam Ederken Kızıl
Komplolar Yeniden Başlatılmak İsteniyor
Aralıksız devam eden Sıkıyönetim
mahkemelerinde geçen hafta da du
ruşmalar ayrı ayrı mahkemelerde
devam etmiştir. Ankara 3 numaralı
Sıkıyönetim mahkemesinde 6 sanığa
3’er yıl hapis cezası verilmiştir. De
niz Gezmiş grubuna mensup ve 1 nu
maralı Sıkıyönetim mahkemesi tara
fından idam cezasına çarptırılan 6
komünist Elbistan’da sakladıkları
iddiasıyla 3’er yıl hapse mahkum olanlar şunlardır:
Süha Ömürkan,
Mustafa Serap, İbrahim Akpınar, Ömer Kıral, Hüseyin Altın, Kamber
Erdoğan ve Mustafa Göçmen.
Ankara 2 numaralı Sıkıyönetim
mahkemesinde görülmekte olan TÖS
Ş davasında sanıkların sorguları
ta
mamlanmıştır. Sorguları yapılan sa
nıklardan 16’sı tahliye edilmiştir. 8
kişinin de tahliye talepleri reddedil
1 mistir
ALPTEKİN DAVASINDA
ŞAHİTLER DİNLENDİ
}

?

j

İstanbul 1 numaralı sıkıyönetim
mahkemesinde yapılmakta olan Ci
han Alptekin ve soygun ortaklarının
yargılanmalarına 9 Kasımda şahitle
rin dinlenmesiyle devam edilmiştir.
Hakan Duman’ın kaçırılmasıyla ilgili
olarak o anda evde misafir bulunan
Pırlanta Al an tepe şahit olarak din
lenmiştir. Heyecanlanarak şok geçir
diğini kimseyi tanıyamadığını söyle
miştir.
Başka bir hadiseyle ilgili olarak
oldukça yaşlı, ihtiyar nine Hatice
Pehlivan şahit olarak dinlenmiştir.
Kimsesiz ve yoksul olan Hatice ni
nenin ifadeleri, sanıkların gerçek
hüviyetini ortaya koyması bakımın
dan çok enteresandır. Ve sanıklar
bu ifadelere tahammül edemeyerek
hadise çıkarmaya kalkışmışlardır.
Kendilerine baskı yapıldığını, jandar
ma zulmünün olduğunu söyleyerek
meseleyi kapatma yoluna gitmişler
dir.
Zeytinburnundaki evini bazı samk
lara kiraya vermiş olan Hatice Peh
livan sanıkları
göstererek şunları
söylemiştir:
«Utanın! Benim gibi
yaşlı ve yoksul bir kadının parasını
vermediniz. Beni sürüm sürüm sü
ründürdünüz. Şimdi de utanmadan
gülüyorsunuz.
Ama biz ağlıyoruz.
Benim gibi garibandan ne istediniz.
Allah da sizi süründürsün.»
Sanıklardan birisi ayağa kalkarak
«konuşturmayın onu» diye bağırmış,
bir diğeri kendilerini masum gös
termek için «yeter artık bitsin bu
jandarma zulmü demokratik mahke
me istiyoruz» diye bağırmıştır. Daha
da ileri giden Zerruh Vakıfahmetoğ
lu salondan atılmıştır.
Sanıklar, karısı sosyalist olan ma
son Rahmi Duman’m evine girdikle
rinde evdekilere çok iyi muamele
yaptıklarını, mücevherlerini dahi al
ısladıklarını söylemişler ve bunları
anlatması için Cemile Duman’a sorul
masını istemişlerdir. Şimdi ise dik
kati çeken husus, fakir, gariban, ih
tiyar bir vatandaşın susturulmasını
istemeleridir. Güzel bir düşkünlere
yardım (!) örneği. Sosyalizmin ve
sosyalistlerin aynası olabilecek bir
hadise.

Duruşma sonunda bütün delillerin
toplandığını ileri sürerek tahliye ta
lebinde bulunan Rukiye Dülger ve
Tayfun Cinemre tahliye edilmişler
dir
84 SANIKLI DAVA
1 numaralı sıkıyönetim mahkeme
sinde görülmekte olan İrfan Solmazer ve 83 arkadaşının davasının 8 Ka
sımdaki duruşmasında, şahit olarak
çağrılan Mahir Çayan hücresinden
Ziya Yılmaz dinlenmiştir. İfadesinde
84 kişiden hiçbirini tanımadığını be
lirterek, iddianamede adı geçen «Apo»nun burada sanık olarak bulu
nan Abdullah Gelgeç olmayıp, Ma
hir Çayan davasında sanık olarak
bulunan Abdullah Ceceloğlu olduğu
nu söylemiştir.
Ayrıca İstanbul’da bulunmayıp da
başka yerlerdeki savcılıklarca ifade
leri alman 11 şahitin yazılı ifadele
ri okunmuştur.
Şahit ifadelerinin okunmasından
sonra tevsii tahkikat talepleri görü
şülmüştür. Avukatlar ve bazı sanık
lar Ankara’da Korgeneral Atıf Erçıkan’in evine dinamit atılması hadi
sesinin bu dava ile birleştirilmesi ha
ünde şahitlerin yeni baştan dinlen
mesini ve sanıkların sorgularının da
tekrar yapılmasını talep etmişlerdir.
Bu'istekler mahkeme heyeti tarafın
dan reddedilmiştir.
Savcının isteklerine sanıklar itiraz
etmişler, Haşan Çetin bağırmış, sa
nıkların durduğu yer etrafındaki de
mir parmaklıkları sallamıştır. Bunun
üzerine mahkeme başkam Tuğgene
ral Muzaffer Yanar sanığın dışarı atılmasını istemiş ve sanık dışarı çı
karılmıştır. Bunun üzerine İrfan Sol
mozer yerinden fırlayarak: «Biz sav
cıya ileride göstereceğiz ve hesap so
racağız. Askerî savcı, MİT ile işbir
liği halindedir. Bütün sahtekârlık
lar, savcılık kaleminde yapılıyor. Da
ha çok söyleyeceklerim var» demiş
tir. İrfan Solmazer, ihtilâl arkadaşı
Ahmet Yıldız’ın Senatoda söylediği
çirkin sözlerine bir de tehdit kata
rak mahkeme salonunda devletin gö
zü kulağı olan istihbarat teşkilâtına
dil uzatmış ve savcıyı tehdit etmiş
tir. Mahkemelerde, Millî İstihbarat
Teşkilâtının bu kadar
suçlanması
bir devlet teşkilâtının yıpratılmasma
sebep olmaktadır.
Her mahkemede bu itham ve hü
cumların vukubulması her şeyden
önce o teşkilâtın doğruluğuna, haber
lerinin sağlamlığına gölge düşürmek
tedir. Millî İstihbarat Teşkilâtının
yıpratma hareketinin bir komünist
taktiği 'olduğu mahdut bir grup tara
fından bilinse bile, çoğunluğun zih
ninde şüpheler belirmektedir .Devlet
müesseselerinin şahsiyetinin korun
ması, devletin prestiji meselesidir.
Mesullerin bu konuda hassasiyet gös
termeleri herhalde devletin haysiye
ti bakımından mühimdir.
TKP SANIKLARININ
DURUŞMALARI
İstanbul 3 numaralı Sıkıyönetim
mahkemesinde görülen TKP davasın
da geçen hafta sanıkların sorguları
na devam edilmiştir. Sorguları yapı

— Sıkıyönetim mahkemeleri sonuçlandıkça ve yoldaştan tecziye edil
dikçe, kızıl gerilla ajanlan da çabayı artırmış, yeni planları tasarlamaya
başlamışlardır. Ama, ihanetleriyle birlikte enselenmektedirler. Resim, bu
kızıl çete mensuplanndan dördü. Ertuğrul Kürkçü, Yusuf Küpeli, Na
kit Töre ve Alpaslan Ertuğrul.
lan sanıklardan Vahit Tulis, Taner
Kutlay, Osman Saffet Arolat, Masis
Kürkçügil, Harun Karadeniz, Şiar
Yalçın, Işıtan Gündüz, Erdöl Boratap, Nihat Sargın, Ragıp Zarakoğlu,
Süleyman Balkan, Magdalena Rufer
ve İbrahim Cihan Şenoğuz tahliye edilmişlerdir.
Sanıklar ifadelerinde, iddianame
de kendilerine isnat edilen suçları
kabul etmemişlerdir. Vahit Tulis
1966-1970 yılları arasında Eminönü
TİP ilçe başkam olduğunu daha son
ra partiden ayrıldığını, başkanlık dö
nemi sırasında işçileri yetiştirmek için «Marksist Felsefe Dersleri» adlı
kitaptan seminerler yaptıklarını, fa
kat işçilerin bunları anlayamadığı için vazgeçtiklerini açıklamıştır. Bu
nun dışında hiçbir siyasî hayatım
yoktur şeklinde konuşmuştur.
Taner Kutlay 1969 başlarında FKF
sekreterlik kurulundan istifa ettiği
ni, sebep olarak da derslerini ve F.
K.F. nin MDD çilerin eline geçtiğini
göstermiştir. Ondan sonraki toplantı
ların sadece bu meseleyi tartışmak
için olduğunu da ifadesine eklemiş
tir.
Sanıkların sorguları tamamlan
dıkça dikkati çeken husus, çekirdek
grubu diye nitelendirilen sanıkların

geçmişteki hareketlerinin hep
periyotla değişmiş olmasıdır.

Osman Saffet Arolat ve Şiar Yal
çın sosyalist olduklarını ve bunun
için kıvanç duyduklarını söylemiş
lerdir. Şiar Yalçın ifadesinde: «Ben
demokrasiye inanmıyorum. Sosya
lizm mutlaka gelecektir. Tabiî bur
juvazi kendiliğinden iktidarı teslim
etmek istemeyecektir. Sosyalizm an
cak halk kitlelerinin şiddeti ile ger
çekleşecektir.»
Sanığın Kemaiizmden de bahset
mesi üzerine savcı söz alarak, bun
ların asla kemalist olamayacaklarım
söylemiş ve Şadi Alkılıç’m henüz
tamamlanmamış olan kendi el yazı
sıyla yazmakta olduğu «Nasıl Sosya
list oldum» diye başlayan kitabın
dan pasajlar okumuştur. Burada
«Bütün ömrü boyunca Mustafa Ke
mal kendi kişisel çıkarlarına uygun
olduğu zamaıı sosyalistlerle beraber
çalışmış, hattâ komünizme dahi yar
dım etmiştir. Şahsî saltanatı için ba
zen padişıah’a yaver oluyor, bazen
komünist partisi kuruyor. Biz em
peryalizme karşıyız diyor ve hem
de ilk Marksist-Leninist Mustafa
Suphi ve arkadaşlarım Sürmene ya
kınlarından sürüyor.»
■—

Sayfa: 6

aynı

i—
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«Kemalizm halis bir burjuva oyu
sudur ve üç kâğıtçılıktır» şeklinde
ki ifadelerle komünistlerin bir mas
kelerini daha indirmiştir.
CHP’LİLER HAKKINDA
TAHKİKAT
Aranmakta olan Kasım Sevimli*
nin CHP gençlik kollan binasına
geldiği öğrenilmiş ve yapılan bir
ihbar üzerine güvenlik kuvvetleri
duruma müdahale etmek istemişler
dir. CHP gençlik kollan başkanı Sü
leyman Genç ve Sabri Ergül duru
ma müdahale etmiştir. Bu sebepten
haklarında tahkikat açılmıştır. Ora
da bulunan CHP milletvekillerinden
Hayrettin Uysal ile Yılmaz Alpaslan
da bu suça iştirak ettikleri gerekçe
siyle gerekli tahkikatın yapılabilme
si için dokunulmazlıklarının kaldırıl
ması hususunda harekete geçilmiş
tir. Mahkeme eğer bunları suçlu bu
lursa şimdiye kadar soyguncuların
ve ortaklarının kimler tarafından
korunduğu re gizlendiği ortaya çık
mış olacaktır.

]

ANARŞİ VE SABOTAJLAR
DEVAM EDİYOR
Sıkıyönetim mahkemelerinin de
vam ettiği şu günlerde sona ermiş
gibi görünen anarşi ve sabotaj hare
ketleri de aynı şekilde devam etmek
tedir. Adam kaçırarak elde bulunan
komünistleri kurtarmak için faaliyet
lerine devam etmek isteyen bir gru
bun yakalanmasından sonra Filistine
kaçan hücreler Türkiye’ye akına baş
lamıştır. Bunlardan ilki Üsküdar
mevkiinde bir bekçi ile yaptıkları ça
tışmadan sonra Cemal Alpaslan Ertuğ adındaki ITÜ talebesi olduğu
anlaşılan bir elemanının yakalanma
sıyla ortaya çıkmıştır. Bununla bera
ber bulunan iki kişi kaçmayı başar
mışlardır. Yakalanan komünistin ifa
desinden bunlardan birinin Cihan
Alptekin hücresinden Filistin’e kaç
tığı bildirilen Nahit Töre olduğu sa
mlmaktadır.
Devamlı gelişen hadiseler komü
nistlerin daima bir fırsat kolladığını,
henüz teslim bayrağım çekmedikle
rini göstermektedir Milletimizin bü
tün gayretini sarfederek, şerefli or
dumuzun da fedakârlıkları neticesin
de içimizde barınmasına müsaade et
mediği komünistlerin yakayı ele ver
melerinden sonra, henüz yakalanama
mış komünistler son vazifelerini ifa
için bir gayretkeşlik örneği göster
mektedirler. Devlet
adamlarından
bazılarını kaçırarak orduyla pazar
lığa oturmayı plânlayan bir grup da
ha geçenlerde yakayı ele vermiştir.
Şimdi bir yenisi daha ortaya çık
mıştır.
Hadiseleri objektif olarak değerlendirecek olursak bu üç kişinin Filistinden yalnız başlarına değil, daha
kalabalık olarak geldiği anlaşılmak
tadır ve komünistlerin her an bîr
fırsat kolladığı meydandadır.
Daha henüz komünistlerin asıl ele
başılarının yakalanmamış olmaları
durumun ciddivetini biraz daha açık
lamaktadır Ankara Sıkıyönetim ko
mutanlığı Erhan Erdoğmuş. Münir
Ramazan Aktoîga, Yusuf Küpeli, Do
ğu Perinçek, Ertuğruî Kürkçü’nün
yakalanmalarını sağlayanların mükâ
tarandırılacağım açıklamıştır. Hadi
seler. vatanımız ve miletimîzf komü
nist sabotajlarına karşı korumak için
çok daha tedbirli, çok daha şuurlu
çalışmamızı ve herşevden evvel uya
nık olmamızı ihtar ediyor.

■

Haşhaş Anlaşmasının
Neticesi AçıklanmaBıdır
ABD Tarım Bakam Harâin ile haşhaş
ekiminin yasaklanması konusunda yapılan
görüşmeler bitmiş, fakat netice kesin ola
rak açıklanmamıştır. Daha doğrusu uzlaş
ma yapılamamıştır. Görüşmeler sonunda
yayınlanan Türk - Amerikan ortak bildiri
sinde özet olarak üç ana bölümde anlaş
maya varılmıştır.
1) 7 ilde haşhaş ekiminin yasaklanma
sından meydana gelen çiftçinin zararının
ABD hükümeti tarafından tamamen karşı
lanması.
2) iki yıl sonra ikame gelir sağlayacak
projelerin finansmanı.
3) Türkiye’nin afyondan sağladığı döviz
kaybının karşılanması.
Anlaşmaya varılan hususlar bunlardır.
Fakat haşhaş üretiminden köylülerimizin
saran ne kadar olarak tesbit edilecektir?
Döviz kaybımızın miktarı nedir? Bu zarar
lar ne kadar süre ile ödenecektir? Ve ne
şekilde ödenecektir? Henüz tesbit edileme
miştir. Sürüncemede bırakılmıştır.
ABD’nin yaptığı haşhaş ekimini yasakla
ma teklifi kabul edilirken, yasaklama sü
resi. tazminattan sonraki yıllar için duru
mun ne olacağı anlaşma mevzuu edilme
miştir. Sonra tazminat miktan tesbit edi
lirken Türkiye’nin ilâç sanayii için kulla
nacağı haşhaşın temini hesaba katılmış mı
dır?
Bunlar Türkiye i;in düşünülen prob
lemlerdir. işin önemli yönlerinden birisi
de; acaba Amerika’da uyuşturucu madde
kullananların sayısında ve İmi hastalığın te
davisinde Türk hükümetinin aldığı bu ka
rarın rolü ne olacaktır? Denilebilir ki sade
ce haşhaş yetiştiren Türk köylüsünün uğ
radığı zarar ve maruz kaldığı darbe, yanı
na ' kâr kalacaktır. Amerika’da kullanılan
uyuşturucu maddenin 2 /3 sinin Türkiye’
den geldiği iddia edilmektedir. Yapılan bu
yasaklamadan sonra Amerika’daki esrar
keşler, esrar bulamayacaklar, dolayısıyla
intihar edeceklerdir. Amerikan hükümeti
acaba bu intiharları ne ile önleyecektir?
ikinci durum, devlet eliyle afyon kaçakçı
lığı yapan Kızıl Çin ve benzeri devletler
için yeni bir pazar açılmış olacaktır. Nite
kim hadiseler bunu göstermektedir. 13 Ka

sim tarihli gazetelerde «Filipinli bir diplo
mat İle bir Çinli tüccar, dün Newyork’ta
ABD’ne yaklaşık olarak 200 milyon TL. de
gerinde 15 kilo esrar soktukları için tutuk
hımışlardır.» şeklindeki haber bunu doğru
lamaktadır.
Buyurun! Amerika’ya esrar, eroin vesair uyuşturucu maddeleri sokanlar kim
lerdir? Türkiye’de haşhaş ekiminin yasak
lanması bu hususta en ufak bir azalma
meydana getirmeyecektir ABD hükümeti
eğer gerçekten insanlığ >lüm ağına iten
bu illeti ortadan kaldırmak istiyorsa, in
san haklarını korumayı ve dünya barışını
kendisine hedef olarak kabul eden teşki
lâtlar vasıtasıyla bütün dünyada haşhaş
tan uyuşturucu madde imal etmeyi men et
menin yollarını aramalıdır. O zaman Tür
kiye için yapılan teklifin samimiyeti anla
şılacaktır.
Aynca; Amerika kendi gençliğinin ne
den uyuşturucu madde kullanma ihtiyacı
duyduğunu iyice araştırmak dır. Hiçbir in
san durup dururken düşünce hayatım tah
rip etmek, beynin fonksiyonunu ortadan
kaldırmak istemez. Ama insan beynini ger
çeğe uygun olmayan, yanlış temellere da
yanan materyalizmle doldurursanız, artık
o beyin ve düşünce sistemi, sahibi olduğu
ferdi içten içe kemirmeğe başlayacaktır.
Neticede bünyeye zararlı hale gelmiş olan
beynin fonksiyonu durdurulmak istenecek
tir ve esrar kullanılacaktır.
Amerika, gençliğini kurtarmak istiyor
sa herşeyden önce kafaları kapitalizmin te
melinde yatan materyalizmin tesitinden uzak tutmalıdır.
Şimdi, ortada verilmiş bir karar var
dır. Bu karar hakkında ne kadar konuş
sak boşunadır. Şimdi yapılacak şey haş
haş üreten köylülerimizin uğrayabilecekleri
bütün zararların karşılanmasıdır. Boş ka
lan toprağının verimli hale getirilmesi için
gerekli imkânların temini zaruridir. Bu
hususta ABD hükümeti çeşitli oyalama
yediarı ile işi aksatma y(dundadır. Türk
köylüsünün eski ızdıraplanm katmerleş
tirmek neticesini doğuracak her hareket
zararlıdır.

’
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— Haşhaş ekiminin yasaklanması meselesini konuşan T ilkiye Cumhuriyeti Tarım Bakam Or
han Dikmen ve ABD Tarım Bakam CtHford Ilardin. Köylümüz, haşhaş meselesinin ne gibi bir
neticeye vardığım merak etmektedir. Yetkili şahısların yapacağı açıklama, ban şüpheleri gide
recektir.

Sajfat l

,

Kızıl Çeteleri Afi
— Mazım Hikmet Ver*
jsanski. Polonya Yahuditi Kostantin Bozeçki’
wm torunu... Bir Yahu
di dönmesinin haşlattığı
kampanya ile hapisten
kurtulan ve hemen aka
binde soluğu Romanya*
da alan Mayakovski 3»

aenüsi...

Sıkıyönetim Mahkemelerinin karar
safhasına gelmesi ve vatan ihaneti
belgelenmiş bir kısım vatandaşların
çölüm cezasına» çarptırılması, bey
nelmilel komünist çevrelerce ye
ni bir takım tertiplerin tezgâh
lanmasına vesile olmuştur. 20 yıl
önce Moskova’nın kızıl köpeği Na
zım Hikmet ve 8 yıl kadar önce de
«korkunç imanlı bir komünist» oldu
ğunu gizlemeyen Ş. Alkılıç için kopa
rılan yaygara faslı yeniden sahneye
konulmaya başlanmıştır. Kuklacılar
aynı, kuklalar aynı, figüranlar aynı
ve olan biteni sabırla takip edenler
aynı...
Yalnız neticenin 20 yıl öncekinden
farklı olacağına kesin olarak inanı
yoruz. Çünkü bu oyunu bozmak ka
rarındayız. Millet olarak, milli kuv
vetler olarak, oynanmaya başlanan bu
«vatana ihanet oyununu» onların is
tediği neticeye kavuşturmayacağız.
Meşrutiyet devri arifesinde mason
ve yahudi kalemlerinde, bütün millet
düşmanı ağızlarda devlet kundakla
yım olarak kullanılan «Hürriyet» «Adalet» ve «müsavat» martavallarının
artıkları bugün kızıl çömezlerin ve
onların hempalarının ağzında kalıp
taşmaktadır. «İnsaniyet duygusu»,
«çağdaş anlayış», «hümanizm» gibi
laflar, aynı merkezde doldurulmuş
bantlardan efkârı umumiyeye yayın
lanıyor. Gazetelerde, Meclislerde ve
bilmem nerelerde, vatan için akıtı
lacak bir damla gözyaşı bulunmayan
ların merhamet goygoyculuğuna baş
vurduğunu görüyoruz.
ÖLÜM CEZALARI
KALDIRILMALIYMIŞ?
Evet bir kampanya başlatılmıştır.
Dönmeler ve masonlar, saltanatının
taht kurduğu gayri milli basın bunda
öncülük etmektedir. Geçen hafta ilk
defa Akşam gazetesinde başlatılan ve
dönme İpekçilerin sesinde yankılanan
kampanyanın, önerge şampiyonu bir
milletvekilinin diline düşmesi uzun
sürmemiştir. Ve onun ağzından da
sözü Ulus’tan dönme Barış almıştır.
Barış bazı politikacıları konuşturmuş
ve onların kendi isteğine uygun ola
cak şekilde verdikleri beyanları ya
yımlamıştır. Ölüm cezalarını İnsanî
bulmayanlar arasında kimler yok ki?
İhsan Sabri Çağlayangil mi, Mustafa
Timisi mi (BP) Ecevit mi, Erdal Ata
bek mi (Tabibler Odası Bşk.), Çetin
Yılmaz, (CHP), Yaşar Akai (CHP),
Kemal Ataman (CHP) mı? Evet bü
tün bunlar şimdi aynı fırını kızıştır
mak çabasındadırlar. Mecmuamız eli
nize geçinceye kadar, belki de bu
kervana katılan daha
başkaları
da çıkacaktır. Hatta belki de beyan
nameler dağıtılacak, imza kampanya
ları açılacak, beyanatlar verilecek,

yürüyüşler yapılacak ve mesele he
men meclise getirilecektir. Fakat biz
bütün bunlar olmadan, bu cendereye
bilmeden, gerçekten insanlık duygu
suyla düşebilecek olanları uyarmak
için, kampanyanın sebeblerini, yürü
tücülerini ve neticelerini açıklamayı
vatanseverlik borcu saymaktayız.
KAMPANYANIN SEBEBİ
NEDİR?
Açılan kampanya, namusunu ko
rumak için suç işlemek zorunda kal
mış ve idam hükmü giymiş insanları
değil, sosyal buhranların kasıp ka
vurduğu bir ortamda iradesine sahip
olamayıp suçlu hale gelmiş insanları
değil milletin hayat kavgasında komp
lolarla adlî hatalara uğramış mil
let evâtlarını değil, Ankara Sıkı
Yönetim
Komutanlığına
bağlı
mahkemenin verdiği ve diğer Sı
kıyönetim mahkemelerinde verilme
si muhtemel kararların mahkum et
tiği fertleri hedef almaktadır. Deniz
Gezmişleri, Mahir Çayanları ve bun
ların cinayet, soygun, sabotaj ve iş
kence şebekelerini kurtarmak için
açılmıştır bu kampanya. Ve bu kam
panyaya bilerek veya bilmeyerek katılanlar, kendilerinin mahkemelerde,
muhakeme edilen hücre yoldaşlarının
serbest bırakılması için «intihar hüc
releri» kurup, bazı şahısları kaçırma
ya teşebbüs eden, ihanetiyle beraber
enselenen kızıl kuyruklardan farklı
olmayacaklarını bilmelidirler. Bun
lar, Almanya’da Rumlarla, Yahudi
lerle ve Alman Komünist Partisiyle
elele Türkiye aleyhine nümayiş ya
pan kızıl ihtilâl tahrikçileriyle aynı
paralele düşeceklerini unutmamalı
dırlar. Bu hususlar gözönünde bulun
durulduktan sonra, isteyen kimse gi
dip bu kampanyanm körükçülüğünü
yapabilir.
Nazım Hikmet için af kampanyası
na katıklılardan bir kısmı, daha son
ra Mazım Hikmet Rusya’ya kaçıp,
gerçek vatanını, fikir babasını
ve
köleliğini yaptığı putları ilân edince
belki pişman olmuşlardır ama neye
yarar? Onların yaptığı hata, diğer ba
zılarınca Alkılıç davasında da tek
rarlanmıştır. Ve komünist tertibi on
da da muvaffak olmuştur Şimdi bir
tertibin daha karşısındadır. Türk ay
dınları. Dün belki koparılan yayga
ra bazı temiz kişileri de saflarına çe
kebilmiştir. Ama bugün artık millet
ile millete düşman olanların cephe
leri kesinleşmiştir. Ve bu ülkenin
münevveri, satılık sesleri boğmak,
vatan hainlerinin kurtarılması hare
ketine ortak olmamak asil jestini yap
inak durumuyla karşı karşıyadır.
Türk aydını bir kere daha millete
bağlılığını isbat imtihanıyla karşı
karşıyadır. Ve bütün gönlümüzle, o-

nun bu imtihandan başarılı çıkmasını temenni ediyoruz.
NAZIM HİKMET ADLI
YAHUDİ ÇOÇUGUNU KİMLER
AFFETTİRDİ?...
Yıl 1950, Nazım Hikmet (anası Polonya yahudisi) Orduda ve Türk Bah
riyesinde isyan çıkarmak suçundan
28 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve
hapishanede yatmaktadır. En büyük
tarihî suçların baş mesulü CHP takı
ını, 1950 seçimlerinin arifesinde umumî af kampanyası açar. Ve bunu
fırsat bilen yahudi dönmesi Ahmet
Emin Yalman’in borazanı Vatan Ga
zetesi Nazım Hikmet’in affedilmesi
için harekete geçer. Nazım Hikmetin
haksız yere hapse atıldığını, fikir su
çundan kimsenin mahkûm edilemeye
ceğini evirip çevirip ileri sürer. Ne
garibtir ki yahudi dönmesi Ahmed
Emin Yalman irken yakın olan Nazım Hikmet Verzanskiyi korurken,
CHP takımı da hapishanede Nazım Hikmet’i parayla besler. Eserlerini bastırır. Rus klasiklerini tercüme ettirir.
Nazım Hikmet için imzalar toplanır. Vatan gazetesinin dönme Yalman
a bağlı bütün erkânı kampanyada ba
şı çekmektedir. Esef edilecek husus
şudur ki, komünist olduğu, mason
veya yahudi olduğu için Nazım Hikmet’in affına imza-atanlar arasında
samimi fakat propagandayla kandırılmış temiz şahsiyetler de bulunmak
tadır. 5677 sayılı Af Kanunu 14 Tem
muz 1950 günkü 23. birleşimde görüşülürken Tevfik İleri’nin yaptığı
konuşma gafletin kör kuyusunda uyuyanları uyaramamıştır. Tefik İleri
şöyle konuşmuştur: Suçlu ise mukaddes Türk Ordusuna, Türk Bahriyesine, yarın bu memleketi koruyacak o
lan büyük varlığa, bizim sigortamıza, bizim garantimize fesat ve isyan
mikrobunu sokan bir insanı nasıl dışan çıkartacağız. Dahası var; Na*
zım Hikmet kupkuru bir Nazım
Hikmet değildir... Avrupa’da, As*
ya’da, Amerika’da
ve
dünya
nın neresinde bir komünist teşekkül varsa orası Nazım Hikmet için
bayrak açmıştır, Türk hükümetinden
Nazım Hikmet’i alacağım, diyor. Biz
saf ve temiz kalbimizle acıyarak bu
adamı dışarıya çıkarttığımız gün bütün komünist cihan, Nazım Hikmet’i
ellerinden aldık diye öğünecektir. Da
ha dün Çinlilerin radyolarında aynı
beyennameyi çıkarttılar.
Arkadaşlar, istirham ediyorum, da
vayı, hıyaneti vataniye davası olarak
ele alalım. Vatan ihaneti suçlannı
eğer bu yüksek meclis affetmeyi kabut ediyorsa, rica ederim, herkesi af
fedelim. Fakat üç yüz lira gibi bir
parayı binbir sebeble cebine koymuş,
bunu ya çoluk çocuğuna ilâç parası
yapmış, yahut çocuğuna ayakkabı
parası yapmış bir insanı affetmek için gecenin saat ikilerine kadar vicilanlarımızla mücadele ederken, bu
memleketi yarin Rusya’mn eline teslim edecek olan ve Rnsyaya teslimi
ideal sayan ve siz de dahil olduğunuz
halde, bu memleketin bütün erkeklerini Sibirya çöllerinde yok etmek
isteyen insanlara buyur edemezsiniz.
Tarihî kararınızı mutlaka alınız.»
Bu uyarmalar fayda vermemiştir.
Dönmelerin yürüttüğü propaganda
neticesinde, 15 Temmuz 1950’de çıkarılan 5677 numaralı (Bazı Suç ve
Cezaların Affı Hakkında Kanun) bü-

tün komünistlerle beraber Nazmı Hik
met’i de salıvermiştir.
20 Haziran 1951 günü yani serbest
bırakılmasından bir yıl kadar sonra
da soluğu Romanya’da almıştır. Nazım Hikmet’den sonra komünistlerin başlattığı ikinci af kampanyası
Şadı Alkılıç için olmuştur. Alkılıç’ın affı meselesi, devletimiz için son
derece haysiyet zedeleyici bir tarzda
bütün dünya basınına konu yapılmış
tır. Yine Yahudiler ve yine komünist
1er tarafından... Hadiseyi daha yakın
dan takip edelim.
ŞADI ALKILIÇ NİÇİN MAHKUM
OLMUŞTU VE KİMLER ONU
HAPİSTEN KURTARMIŞLARDI?
Şadi Alkılıç’m 12 Aralık 1962 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde,
«Türkiye’nin Tek Kurtuluş Yolu: Sosyalizm» başlığıyla bir yazısı
neşredilmiş ve bu yazıda suç unsuru
görülerek 6 yıl hapis iki yıl da sürgün cezasma çarptırılmıştır. Bu vakıa, bütün komünist çevreleri hareke
te geçirmiştir. İlk defa İngiltere’de
Yahudi asıllı S. Ashworth’un yönettiği Kardaş Derneği propagandaya
başlamıştır. Onun af çağrısına beynelmilel yahudıliğin dümen suyundaki bütün yayın organları ve teşkilâtları, beynelmileli masonluğun ünlü
şefleri, dünyada tanınmış bütün mark
sist şahıslar cevap veriyor ve Türk
adaletine baskı hareketi geliştiriliyor. The Times, Yahudi Ashworth’e
sayfalarını açıyor. Birleşmiş Milletlerin istişarî bir kuruluşu olan İnter
national Amnesty (Beynelmilel Af
Teşkilâtı) kampanyanın yürütücülü
ğünü eline alıyor. Londra Büyük edçiliğimiz önünde International Ani
nesty gönüllüleri gösteri yapıp be
yanname dağıtıyorlar Özel İngiliz Te
levizyonu, BBC, Daily Mail, Observer gibi neşriyat vasıtaları Türkiye
aleyhine çirkin, namussuzca bir neş
riyatı sürdürüyorlar. Almanya’daki
kampanyaya Türklerin
katılmayışı
Selma Ashworth’ün de hoşuna gitmemiş olacak ki Kardaş Dergisinde
şu iğrenç satırları yazmak zorunda
kalıyor: «İngiliz, Yunanlı, Pakistanlı, dost, tanıdık ve tanımadıklar, Türk
olmayan yedi kat el, benimle beraber
beyanname dağıtmaya gönüllü. Tele- fon edenler, mektup yazanlar, evime
gelenler...
Ben, haklı olarak istiyorum ki,
Türkler Türk Alkıiıç’a Atatürk Türkiye’sinde yapılan bu haksızlığı, hak
sizliği edenlerin suratlarına haykırsınlar!... Ne gezer? Kardaş Derneğinin üyelerinden gayri tek Türk sa
fımıza katılmıyor.»
Selma Ashwort (Aşört), Alkılıç’ı
İngiltere’de «Yılın Mahkûmu» ilân
ederken; Amerikan Yahudiliğinin
sesi New - York Herald Tribüne
gazetesi de Aikılıç’m yazısını övüyor
ve bu yazının Türk adliyesince mah
kûm edilmesini kınıyor,
Daha sonra 12 Mart Öncesinin ey
lemcı ProLlarmdan Bahri Savcı ile
Sadun Aren, Bertrand Russel, J. Ayer, Maurice Dobb gibi materyalist
ve ruh hastaları, 3. Ağır Ceza mahke
meşine, Alkılıçm tahliyesi için mektup yazıyor, gerekçeli mütalalar yolluyorlar.
Milliyetçi Çin’i bir komünisti mah
kum ettiği için teşkilâttan çıkaran ve
bunu Abdi’nin Milliyetinde hangi
gaye için neşrettiğini bilmediğimiz
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sebeblerle neşredilmiş bulduğumuz,
Beynelmilel Basın Enstitüsü, bütün
dünyaya broşürle Alkılıç davasını yay
iniştir.
The Guardian «Foreign Pres Association» Kızıl Haç, Ankara’da İş
çi Birliği Köylü Birliği ve Proleler
Gazetesi, Almanya’da Türk Toplum
cular Federasyonu velhasıl bütün
Komünist — Yahudi komplosu Türk
ad iyesini ithama yönelmiştir.
Yöneticilerinin isimlerini yukarıda
verdiğimiz International Amnesty
Teşkilâtı da Yargıtay Başkanlığına
şu tehdidli muhtırayı göndermiştir.
«Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Av
rupa Konseyimin hür ve demokratik
bir üyesi olmak niteliğini bu sata
karsı atıfet göstererek muhafaza edebilir.» Tıpkı bir müddet önce mem
leketimize gelen ve tehditli ifadeler
kullanan Avrupa Konseyi Meclis Baş
kanı Oliver Reverdin’in sözleri gibi..
Evet bu kampanya bir süre devam
etmiş ve Şadi Alkılıç da tahliye etti
rilmiştir. Komünistler de bu vesile
ile Türkiye ve yurt dışında epeyce
yol katetmişlerdir. Alkılıç ve Nazım
Hikmet’in affı Dreyfüs’ü destekleyen
yahudi para ve propagandasının des
teğme kavuştuğu için mümkün ol
muştur. Fransa nin gizli askerî sır
larını Almaniara satan Dreyfüs, yahudı parası ve propagandası ile ad
li hataya kurban gitmiş olarak gös
terilmiştir. Neticede de yahudi Drey
füs kurtarılmıştır. Şu satırlar Drey
füs olayının gerçek yüzünü açıkla
maktadır. «İngiliz efkân umumiyesi,
gazetelerden aldığı haberlere baka
rak hiç te kendisine ait olmayan bu
nazik meselede, lüzumsuz bir şiddet
le yahudi zabiti lehinde hüküm ver
mişti. Münevverler ile üniversiteliler
gözü kapalı yürüdüler. Kurnaz bir
matbuatın en mühim delilleri, kolay
lıkia ortadan kaldırması, yahudi ve
mason propagandası ile halkın safdil
ligi hakkında onun gözlerini açtı,
«(üilaire Bellak, Shf 20) «İsrail da
lma İngiliz milletinin şahsında dai
mi bir müttefik değil, fakat ateşli
bir müdafi bulmaktadır. Bu hakikati
Dreyfüs meselesinden başka hiçbir
şey bu derece sarahatle isbat etme
miştir. İngilizlerin itikadmca Drey
füs, yahudi olduğu için işkencelere
uğratılmıştı. «(Hilaire Bellak,
shf
93)
işte yahudi Dreyfüs’ü kurtaran ya
hudi propagandası, komünist Nazım’ı
ve Alkılıç’ı da Türk Adliyesine rağ
men adaletin elinden aımıştır.
İşte şimdi yine bu tertip başlamış
tır. Ve ortalıkta Yahudi güdümlüler
boy boy resmigeçit halindedirler. Al
manya’nm komünistleri mitinglere
baş.amışlar, beyannameler dağıtmış
ve elçiliğimiz önüne yığılmak için ha
zırianmaktadırlar. Fransa’nın yahuüi güdümıü gazetesi Le Monde
Türkiye’deki siyasî mahkumlar ve
tutuktular hakkında, acındırıcı ve
kurtarılmasını telkin adici yazılar
neşretmektedir. Arkadan Beynelmi
lel Basın Enstitüsü, International
Amnesty, Avrupa Güvenlik Konseyi
ve bilmem hangi teşkilâtların, bil
mem hangi marksist yazarın kampan
yaya katılması ve hatta bizzat yürüt
mesi mümkündür. 3 Kasım 1971 ta
rihli Le Monde «Demokratlar adı al
tında toplanan Simon de Bauvoir
Clara Malraux Margueritte Duras
Nathalie Sarvante, Madeleine Rena-

uld, Martin Heideger, Aragon, Laurent Schwaertz, Jean Paul Sartre,
Joseph Kessel, Maurice Nadeu, Clau
de Roy, Arrabal ve Jean Louis, Barrâult gibi kimi marksist kimi de ya
hudi olan yazarlar «dünya kamu oyu
na çağrı» başlığı altında bir bildiri
neşretmişler ve Türkiyedeki siyasi
Tutukluları Koruma Uluslararası Der
neği’nin desteklenmesini istemişler
dir. Bunları takibedecekler çıkacak
tır. Ve Türkiye’ye baskı yapmak için her türlü imkânı kullanacaklardır.
HAREKET GELİŞİ GÜZEL
DEĞİLDİR
Türkiye’de de nasıl olsa onların
maymun tıynetli mukallitleri çıka
caktır. Hatta çıkmıştır bile. Yalnız
dikkat çekici olan taraf Türkiye’de
yürütülen hareketin gelişigüzel, teş
kilâtsız, basit his açıklamaları şek
linde değil de tek merkezden yapıl
dığı intihamı uyandıracak tarzda ol
masıdır. Hatta kesin olarak bunun
böyle olduğu da söylenebilir. Bu tür
kampanyaların tek merkezden
ve
teşkilâtlı olarak idare edildiğine da*

nin bulunmadığı bir tatil mevsimin
de üniversitenin bu konuya eğilmesi
de beklenemez, Eyıül başında konu
yu ele almak ve üniversiteyi hareke
te geçirmek niyetindeyiz. Şimdilik
Türk Haberier Ajansım bu konuda
bir anket açmağa teşvik edebildim.
Yine iş TIP’e düşüyor...» (Sıkıyöne
tim Komutanlığı Askerî Savcılığı, 3
Nolu Askerî Mahkemesinde Sanık
Mümtaz Soysal’ın iddianamesi)
Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu
sene, hem de daha teşkilâtlı olarak
harekete geçmişlerdir. Bir takım po
litikacılar, bazı adliye mensuplarını
ve yahudi güdümlü gayrı millî ba
sını, sözcüleri durumunda kullanma
ya başlamışlardır. Bunlar açıkça, ay
dın çevrelerin insan sevgisi ve mer
hamet duygularmı sömürmek iste
mektedirler. Gerçekte ise meseleyi
çok daha başka türlü ortaya koymak
gerekmektedir. Merhamet duyalım
ama kime? Sevelim ama kimi? Af
fedelim ama ne için? Bu sorular ce
vaplanmadan ve haklarında ölüm ce
zası verilmiş veya verilmesi muhte-

— Beynelmilel yahudiliğin propaganda vasıtalarıyla mesele yapılan adam
Şadi Alkılıç. Dikkat edilecek önemli husus, dünya üzerindeki bütün ko
münist hareketlerin sionizmin para ve propaganda desteğinde gelişme
sidir. Alkılıç ta vaktiyle böyle bir destekle hapisten kurtulmuştu.
ir örnekler vermek mümkündür. Me
selâ 15 — 16 Haziran Hadiselerin
den sonra komünist çevrelerin baş
latmak istedikleri «Sıkıyönetimin Anayasaya Aykırı Olduğu» kampanya
sının çeşitli gazetelerde, Üniversite
muhitinde nasıl geliştirildiğini Müm
taz Soysal’m Turgut Kazan’a gönderdiği şu gizli mektup ortaya koymakta
dır: Sayın Turgut Kazan .................
Sıkıyönetim kararının iptali için Da
nıştay’a açılan dava ile çok yakından
ilgiliyim. Biliyorsunuz, Danıştay gö
revsizlik kararı aldı. Ama bu konu
da son sözü söylemek yetkisi uyuş
mazlık mahkemesinde, oraya gide
bilmek için adliye mahkemelerinden
birinde tesbit davası için teşebbüse
geçildi. Oranın tabiî olarak vereceği
görevsizlik kararından sonra uyuş
mazlık mahkemesine gidilecek. Bu
konuda basından daha fazla ilgi bek
lemek imkânsız. Konunun tartışılması
için makale serilerinin yayınlanması
yolundaki girişimlerimiz hep sonuç
suz kaldı. Gazetelerin Sıkıyönetim
bölgesi içinde basılması hepsini çe
kingenliğe itiyor. Ankarada kimse

me! bulunan fertlerin üstünde bulu
nan vatana ihanet, kızıl ihtilâl tahrik
çiliği, devlet kundakçılığı ve millet
düşmanlığı şaibesini kaldırmadan, ölüm cezalarının kaldırılması için im
za atmak, yazı yazmak, beyanat ver
mek, bu beyanat, yazı ve imza sahip
lerini aynı şaibenin kirli örtüsüne
bürüyecektir.
TÜRKİYE BUGÜNKÜ
DURUMLARA NEREDEN
GELDİ?
Vatan hainlerine merhamet duy
mak kötü bir hastalıktır. Ancak gön
lünde millet sevgisinin kıtlığı, vatan
perverliğin yoksunluğu ve şehid de
delerin kanlı mirasının unutulmuşluğu illetinin zebûnu olanlar, binler
ce şehidin mübarek mirası aziz vata
nı moskof çizmelerine terketmek iste
yen, milletin evlâdını öksüz, kadını
nı dul, erkeğini köle yapacak bir kı
zıl diktatörlüğe vatanı peşkeş çeke
cek olan üçbuçuk komünist hakkmdaki idam cezalarının kalkmasını is
terler. Bugün idam cezalarının kalk
masını isteyenler, Yunan’a, Bulgar’a,
harp esansında iltihak eden, devlet

sırrı satan, Moskof ile vatan için pa
zarlık yapan bir ferdi korumaktan
başka birşey yapmadıklarım bilmeli
dirler.
12 Mart Öncesinin kanlı ortamın
dan kurtulup, şimdi ayaklan
suya
değenler, daha dün bombalara pat
ladığını, devlet adamlarının kaçırıl
maya teşebbüs edildiğini, dağlarda
kızıl gerilla planlarının uygulandığı
nı, şehirlerde soygunlara
günlük
hadiseler sırasına girdiğini ne çabuk
unuttular? Yoksa vatanın, milletin
başına gelenler yetmiyor mu? Ama,
vatanin uğradığı felâket eğer kendi
lerinin başma gelseydi, eğer bomba
lamalar cami değil kendi evleri olsay
dı, kaçırılanlar bir binbaşının kızı
değil de kendi kızlan olsaydı, kurşun
lanan Özmenler, Güçlüler, tmamoğullan, Kılıçkıranlar ve Türk Ordusu
nun asil temsilcisi Mevlüd Meriçler
değil de üzerinde titredikleri yavru
cakları olsaydı böyle düşünmeyecek
lerdi. Evet bundan eminiz. Türkiye’
de bir gurup vurdumduymaz ve ey
yamcı takımı /ardır ki, millet cephe
de harbederken bunlar karılarının
yanından ayrılmamışlar, millet düş
manla boğaz boğaza kalırken, millet
ızdırap içinde hayat kavgası verir
ken, bunlar ayakları ılık suda sütle
banyo etmişlerdir. Ondan sonra da
milletin kanlı düşmanianyla dostluk
ilân etmişler, miletin asırlık düş
manlarını atfetmişlerdir. Şimdi de
aynı menhus zihniyetin kör takipçi
leri, devlet kundakçılarına merha
met lutfetmektedirler.
12 Mart Öncesinde, Orduya saldı
ranlar, milletin evlâdmı güpegündüz
kurşunlayanlar, Moskova’nın rublede
rini ne kadar mukaddes değerimiz
varsa ona kurşun olarak sıkanlar, gö
zü dönmüş, kudurganca millete sal
dıranlar, bugün mahfillerdeki efen
dilerinin yaygaralarına belki güvene
bilirler. Ama millet, bu oyuna fırsat
vermeyecektir. Bizi yeni 12 Mart ön
çelerine getirecek, yurdumuzu kızıl
cehennemin ateşinde yokeden hare
ketleri hazırlayacak vatan hainlerini
af kampanyasına, millet, talebesi, iş*
çişi, askeri, memuru, öğretmeniyle
karşı koyacaktır.
Biz millet olarak, bir kızıl dikta
törlük uçurumunun kenarından kurtuunuŞuz Allahın lütfuyıa. Biz mil
let olarak, emperyalist devletlerin esaretıni parçalayıp atmışız. Onun için hürriyetin, istiklâlin ne demek
olduğunu biliriz. Bunlara gölge dü
şürmek isteyen her zihniyet ve hare
ket de kesin direnmemizle karşılaşır.
Mesele, vatan ihanetinin affedilip
affedilmemesi meselesidir. Ve ölüm
cezalarının kalkmasını isteyenler ken
dilerini bu meselenin içinde mütalaa
etmek mecburiyetindedirler. Komü
nist olan idam mahkumlan hakkında
başlatıldığı muhakkak olan
«ölüm
cezalarının kaldırılması» kampanya
sına katılıp müsbet cevap veren Ç?ğlayangil, Ecevit, Timisi ve di ;r
CHP’lilere soruyoruz : Komünistler
hakkında verilen veya verilecek olan
ölüm cezalarının kalkmasını istiyormusunuz? Istemiyormusunuz? Zira
millet, sizin hakkmızdaki hükmü bu
kararınıza bakarak verecektir. Bun
dan sonra komünistlerin ölüm ceza
sından affedilmelerini isteyenleri va
tana ihanetle suçlayacağız. Bu böyle
bilinmelidir.

San'at, İdeolojinin estetik hüviyet kazanm asıdır.
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Devam

Prof. Moris tam bir Fransızdı. Ha
fifçe dökülmüş san saçlan, yeşile ça
lan zekî mavi gözleri, ihtirasla ka
sılmış sivri çenesi ve müstehzi ağzı
ile, bir Fransız centilmeni konuşu
yordu.
Bu arada, uzaklardan iniltiye ben
zeyen bir ses, kayalarda, korularda
yankılar yapa yapa, boğaza bakan
pencereden salonu doldurdu. Bu şlr
kı değil, türkü değil, ezandı. Baş
ta prof. Moris olduğu halde konuş
mayı aksatan bu feryada kızdı. Mös
yö Moris İn alaycı gülümsemesi bü
tün çevresine yayıldı. Ayşe, Prof,
un konuşmasını aksatan bu iniltiye
kızdı, içerledi.
— Münasebetsizlik!
den...

dedi.

İçin

Faklt taşralı adam, serbestçe uzat
tığı ayaklarını topladı. Ayaklarım
saygı ile birleştirdi Sanki büyük,
çok büyük bir adam karşısında der
lenen-toparlanan biri gibi, kendine
çekidüzen verdi Hasretlisinin mek
tubunu okuyor gibi durdu. Sevgili
sinin davetini dinler gibi, ezan se
sini içine sindire sindire dinledi,
dinledi... Prof. Moris'î dinlemiyor
du, mtık... Mebrûre hanım fısıltı i
le:
— Hazırlayayım mı, Selçuk ağa
bey! dedi
Taşralı adam son derece
bir tavırla:
— Lütfen... dedi.

kibar

Sonra Mebrûre hanımla taşralı adam salonu sessizce terk ettiler.
Mebrûre hanım biraz sonra geldi
yerine oturdu.
Mösyö Moris konuşmasına devam
ediyordu. Sanki konuşmuyor, yılla
rın biriktirdiği bilgi dağarcığından
pırlantalar sunuyordu. Türkçeyî gü
zel konuşuyordu Sarsılması imkân
sız delillerle, fikirlerini sunuyor, söz
terine sanatkârane bîr üslûpla gü
zellik ve câzibe katıyordu. Yunan
heykellerinin güzelliği, gotik mima
risinin inceliği ve derinliği, Leonar
do da VincPden, Rambrant’a ve Pîcasso*va kadar, büyük ressamların
eserlerinin büyüsü, dalga dalga salo
nu kaplıyordu. Tarifi imkânsız ve da
yanılmaz bir sihir, sanki bütün salo
nu, eski Yunanm güneşli ve şehevî
güzelliğinden, gotik katedrallerinin
los ve teshirkâr güzelliğine, oradan
İtalya'nın rönesans aydınlığına ve za
manimiz Avrupasına. havır. dünyası
na getiriyordu Baş döndüren bir se
yahat gibi... Moris Jakbn büvüsü sa
lonu kaplıyor ve sanki bütün salon
yeni bir dinin peygamberini dinleven mü’mînler gibi, hu«û idnde Mos
yö Moris’e eğRivor, eğiliyor... Ken
dinden geçiyordu...
Beyler ve hanımlar, Anadolu Türk
çesinin âhenkli sesi ile, uykudan u-

Sayfa: 19

yanir gibi oldu. Mabedin sihirli ha
vasını bozan bu ses taşralı adamın
sesi idi.

iara sanat bile denmezdi...
Peki öyleyse! dedi. Ayşe
kendine.

— Moris Jak cenapları, acaba bi
zi İslâm medeniyeti ve Türk kültü
rü hakkında aydınlatmak lütfunda
bulunurlar mı?
Mösyö Jak, istihzasını örtemeyen
tebessümü ile,
— Memnuniyetle!, dedi.

— Türkler, asırlar boyu süren
İmparatorlukları nasıl kurmuşlar ve
devam ettirmişlerdi? Acaba, devlet
tek başına bir medeniyet ve kültür
belirtisi sayılmaz mı idi?...
Mösyö Moris, onun cevabını da ve
riyordu.

Mösyö Moris yalın muhakemesi ve
sanatkâr uslûbu ile anlatıyordu. Söy
lediklerini susmak şöyle dursun, ifa
desinin güçlü mimarisindeki en ufak kırıntıyı bile kımıldatmak müm
kün değil diye düşünüyordu, Ayşe.
Prof. Moris,

— Step insanının, yan vahşi hal
de yaşayan, iptidaî bir tefekkürün
bir medeniyet kurması, bir kültür
türetmesi, devlet kurması gibi im
kânsızdı.

— Orijinal bir İslâm medeniye
tinden bahsetmek ne derece yanlış
sa, zamanımız insanının dikkatini çe
kecek, bir Türk kültüründen de bab
sedileroezL diye başladı. Ve teker
teker bizim zannettiğimiz mimarî,
müzik, edebiyat adına ne varsa hep
sini o müsamahasız mantığı ve ma
tematik katiyeti Be. mum gib* erit
ti, çürüttü ve yok etti.
Ayşe, Prof, un düşünce, insicamı
na hayran oluyordu. Fakat, Mösyö
Moris'in her kelimesi: ruhunda, içi
nin taa derinliklerinde bir şeyleri yı
kan, çekiç darbeleri gibi gelmeye
başlamıştı. İnsafsız çekiç darbeleri
ruhunda sarsıntılar yapıyor. Ayşe*
nin iç dünyasında bir şeyler her
darbede bîr kü yığınının ufalanışı gi
bi, dağılıyor, parçalanıyor ve ufalanı
yordu.
İlmin yüceliğine inanmak için çır
pınıyor, ilmin, geri, vehim ve efsâ
ne diye kabullendiği her şeyi atmak
için gayret ediyordu. Ve böyle de
olmalı diye düşündü. Moris Jak, il
mi temsil etmiyor muydu?
Öyleyse onun dediklerini kabullen
meli ve onu özümlemeliydi Gerçek
bu id i çünkü. Fakat, içinden, taa
içinden bir ses:
— Hayır!... diyordu. Hayır!. Ha
yır!.
Acaba îslâmm yüceliğine, Türk
milletinin büyüklüğüne inanacak ka
dar geri ve ilkel bir insan haline
mi düşüyordu, ne? Fakat şu, için
den kopup gelen isyana ne deme
liydi?
Mösyö Jak, Türk müziğinin Çin,
Hint, İran, Arap ve Yunandan alın
mış çirkin bîr halita olduğunu söy
lüyordu. Mimarî mi? O da, Arap ve
Bizans karışımı idi Bütün büvük
Türk mimarian diye kabul ettiğiniz
ustalar da Türk değildir. Diyordu,
Mösyö Jak:
— Edebiyatınız ise, İran, Arap
geleneğini sürdürmekten başka bir
şey yapmamıştır, diyordu. Tezhip,
yazma, minyatür gibi şeyler mi? On

kendi

— Peki Türkler nasıl kurdular
devletlerini? Artık Ayşe, dedelerim
diyemiyor, Türkler diyordu...
Mösyö Jak, devam ediyordu.
— Türklerin devlet kurma sim
kendilerinde aranmamalıdır. Türkle
rin devletleri, sadece Avrupa millet
lerinin iç ihtilâflarla birbirine düş
tüğü zayıfladığı devirlerde, var ola
bilmiştir. Hunlarim, GoÖarim, Van
dalların, Moğolîariın istilâsı nasıl
geçici olmuşsa, Türklerin devletleri
de, öyle geçici olmuştur! diyordu.
— Demek ki Selimiye Camü İdzim değil. Yunusum İlâhileri bizim
değil, Türk devletleri barbarlığın
sahte cilâsı... Peki biz neyiz öyley
se? Kılık değiştirmiş barbar sürüsü.
Demek biz bir hiçiz... Hattâ hiç büe
değiliz...
Ayşe, birden gözlerinin karardığı
m hissetti Sahipsiz, yapayalnız, tu
tunacak bir dalı kalmayan serçe gibi
idi. Artık herşey boştu? Sanki dibi
görünmeyen bir uçurumdu. Yuvarla
nıyor, yuvarlanıyor... Kendini, kendf
ne hatırlatacak bir şeyler arıyordu.
Ne yapsa nâfile idi. Kendini kâina
tın sonsuzluğu içinde, bir ifritler
dünyasında hissediyordu... Her ta
raf düşmanla doluydu...
Sanki, bir dost sesi, yoktu onun
dünyasında. Maksi mantosunu giydi
ği ilk gün vücudunu dalayan alevi
yeniden duydu benliğinde.
Mösyö Moris’in sözleri, söz değil,
alev sütunu idi. sanki... Düştüğü ye
ri yakıyor... Ruhunu bu alev sütun
ları kül ediyordu.
Mösyö Moris cehennem kusmağa
devam ediyordu.
Birden kalbinin
Mösyö Moris'e
karşı, kinle dolduğunu hissetti. Son
ra içinden,
— Ah şu taşralı adam!, dedi. Ah
keşke sormasa idi, şu menhus soru
yu... teinden ona karşı da kızgınlık
dalgalarının kabardığını duydu.
Mösyö Moris,
— Sözlerime Türk kültürünü sem
bolize edebileceğine inandığım şu
bir kaç kelime He son vereceğim.
Türk ancak şu tabloda gördüğünüz
gibi, bir elinde kaval, bir elinde değ

nek ve sırtındaki şu garip elbise ve
ayaklarında görülen çarıkla ifade edilebilir! dedi.
Bu sözler Ayşe'nin tükenmişliğini,
yalnızlığım ve zavallılığım mühürle
di. Alabildiğine karanlık bir uçuru
ma yuvarlanır gibi oldu. Şimdi hiçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla, ağla
mak ağlamak istiyordu... Dudakla
rından,
— Ah gelmeseydim şuraya!. Ab
keşke gelmeseydim, şu şehre! Ke
limeleri kan damlar gibi dökülü
yordu...
İçindeki tarifsiz acı, gecelerini ha
rap eden o korkunç kâbus, gene kar
şısmda id i Birden şahsiyetini kıya
feti ile değiştirdiği o korkunç günü
hatırladı. Otobüste, sokakta, kantin
de, sinemada vücudunda gezinen aç
bakışların alevini yeniden duydu.
Yeşil elbiseli adamın, şeytan kahka
hasının kulaklarında yankılandığını
hissetti. Gururunu yıkan, şahsiyeti
ni kemiren, o yeşil elbiseli adamın;
yüreğini dağlayan içindeki ifritin;
alevden, ateşten ve lavdan sözleri
ni, müsamahasız bir mantık, zehirli
bir kin, demir gibi sağlam bîr İn
sicamla ve kaya gibi delillerle, sar
sılmaz bir katiyetle, şu Mösyö Mo
ris tekrar etmiyor muydu?
Birden benliğinin ta derinliklerin
den gelen bir sesin beynini zonklat
tığını hissetti.
—« Kurtar beni Allahım!. Bize
yardım et Allahım!.» Anasının söz
leriydi bunlar O, tarifi imkânsız yal
nızlık uçurumunda
yuvarlanırken,
benliği demek hâlâ, kullarına karşı
lık beklemeden lütuf veren, aldat
mayan, yegâne güvenilir, tek doğru,
ebedî güzel, mutlak hakikat, sonsuz
gerçeğe
anlayamadığı biT şekilde
bağlıydı.
— Allahım kurtar beni bu cehen
nemden! diye ruhu bütün gücüyle
inliyor, göz yaslan içine akıyor, tü
kenmişliği. bitkinliği, yalnızlığı ya
vaş yavaş siliniyordu...
Sonra elleriyle kalbine, ta can evine bastınrcasına,
— Garip anam, sadık babam, yi
ğit ağam, garip milletim, öksüz bay
rafım, sahipsiz dinim, vatanım... va
tanım... vatanım!, diye inledi.
(D evam ı Y ar)
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İki Yıldan Beri Devam Eden

Mücadele Birliğinin Mahkemesi Sonuçlandı

c

Bilindiği gibi memleketimiz, son dört • beş
senedenberı tarihin en karanlık günlerini yaşa
mıştır; hıyanetlere ve komplolara maruz kal
mıştır. Milltin tarihine küfredilmiş, dinine en
alçakça hücumlar yapılmış, devletine ve ordu
suna tuzaklar kurulmuş, varlığı hançerlenmek
istenmiştir. Tarihin şerefi olan milletimizi, esa
retin ve zulmün kanlı kollarına atmanın hain
plânları hazırlanmış ve yok oluşa sürüklenmek
istenmişizdir. Devrin iktidarı, korkunç bir kayıt
sızlık ve vurdumduymazlık içinde, yok oluşa
doğru götürülüşümüze âdeta seyirci kalmış; mil
lî bir politik şuurdan yoksun; olayları, gerçek
temeline oturtup izah etme kabiliyetinden uzak,
millet varlığının yıkılmak istenişinden habersiz
millî duygu ve endişeden mahrum sözde aydın
bir sürü gafil de, koparılmak istenen bu kızılca
kıyamete alkış tutmuştur.
İşte, bu buhranlı ve karanlık hengâmede,
milletin geleceğiyle kaygılı, bütün düşünce ve
meselesi millet olan, gerçek miliyetçi ve
perverler, milletimizi üçbuçuk çapulcuya kurban
vermemenin fedakâr mücadelesini verdiler.
Bu fedâkâr millet evlâtlarının başta gelen
«birliği ve otağı şüphesiz ki Mücadele Birliği’dir.
Kahraman ordumuz başta olmak üzere bütün
millî müesseselerin yıpratılıp yıkılmak istendi
ği bir hengâmede düşmanlarına ve onların amansız hiyaneterine karşı, milletimizi uyaran ve
teşkilâtlamaya çalışan Mücadele Birliği... Bir
kaç asırdanberi içinde bocalayıp durduğumuz sisebeplerini ortaya koyan bu buhranlardan kur
tulabilmenin ilmi yol ve şartlarını sunan mille
te gerçek kurtuluş hedefini işaretleyen Müca
dele Birliği, yurt çapında yürüttüğü miting ve
konferans faaliyeti, neşrettiği bildiri, broşür ve
kitaplarıyla, beynelmilel düşmanlarımıza ve on
ların içimizdeki kuyrukarma karşı meydana ge
len millî heyecan kasırgasının en önde gelen
bir merkezidir.
Kayıtsızlıkların, vurdumduymazlıkların ve ihanetlerin ortamında milletimizin feryadına ter
cüman olan Mücadele Birliği, iki sene kadar önce
Kayseri olayları üzerine bir bildiri neşretmişti.
Bildiride, Kayseri olaylarının, camiinin şahsında
millî ve manevî varlığı bombalanmak istenen mil
tefimizin haklı bir protestosu olduğu bildiriliyor
ve bu olayların asıl sebebinin, komünizmin maske
li birer teşkilâtı olan TİP., TÖS. ve Dev - Genç
olduğu söyleniyordu. Bu bildiri üzerine Mücadele
Birliği, hakkında komünizm suçundan takibat açılmış Doğan Öz adlı bir savcı yardımcısı tara
fından, halkı, kanunî ve milliyetçi (!) birer teş
kilât olan T.İ.P., T.Ö.S ve Dev — Genç’e karşı
tahrik ettiği gerekçesiyle ve kapatılması talebiy
le mahkemeye verilmişti.
Konya Toplu Basın Mahkemesinde iki sene
ye yakın bir zamandır görülmekte olan dâvâ,
Temyizin de tasdikiyle sonuçlanmış ve Mücadele
Birliği, şübeleriyle birlikte kapatılmıştır. Ayrıca
Mücadele Birliği Genel Başkanı Sayın Necmeddin Erişen ile Genel Muhasip sayın Mevlüt Baltacı da altışar ay hapis cezasıyla tecziye edilmiş
lerdir.
Genel Başkan Necmeddin Erişen, bundan iki
sene kadar önce mahkemede yaptığı müdâfaa ko
nuşmasının bir bölümünde aynen şöyle demişti :
«Bilindiği gibi, birkaç asırdanberi, cemiyeti
miz siyasî, askerî mağlûbiyetler, İçtimaî ve eko
nomik çöküntüler içinde yuvarlanmaktadır. Bu
hal elbette sebepsiz değildir ve İlmî incelemele
rin hayatî mevzuunu teşkil etmelidir.
Bu elem verici buhranın sosyolojik, felsefî
ve psikolojik sebeplerini araştıran bir kadro ola
rak buhranımızın temel âmilini bulmuş bulunuyo
ruz, Milletimizi yıkmaya çalışan, imparatorluğu
muzu yıktıktan sonra devletimizi kemiren, buh
ranlarımızın baş sorunlusu Sion emperyalizmi ve
tehlikeyi görecek ve tedbir alacak vasıfta yetiş
tirilmeyen ve halktan kopan aydınlardır. Bu, şaş
maz bir gerçektir.
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^ Mücadele Birliği, millî davaların yılmaz müda fii, millet hayatının sarsılmaz bekçiliğini yapmış
ve millet mücadele şerefle yürütmüştür, açılışından bir hafta sonra (1967) patlayan Kıbrıs buhra
nında, güneye giden Askerî Birliklerimizi teşci için, tıpkı İstiklâl Harbinde Akif’in yaptığı gibi,
milleti galeyana getirmek için bir Kıbrıs mitingi düzenlenmiştir. Resim bu mitingden bir anı
gösteriyor.
Beynelmilel Siyonizm, bugün Rusya ve Ame
rika dahil milletlerin siyasî, İktisadî, askerî ve
kültürel hayatı üzerinde gizli bir emperyalizm te
sis etmiş durumdadır. Türkiyemiz, bu tehlikenin
hududu haricinde değildir, Beynelmilel siyonizmin, milletin bizzat içinden satın aldığı yahut
şartlandırdığı nâmütenâhi değişik maskelerle ça
lışan beşinci kolları, milletin yok oluşunu hazır
lamanın savaşı içindeler.
Siyon emperyalizminin, masonluk kadar teh
likeli bir mücadele doktrini ve teükilâtı olan ko
münizm ve komünist partiler, komünistleşen bü
tün memleketlerde, milliyetçilere saldırıp dur
muştur.
Kızıl merkezler, Türkiye’yi kızıl bir peyk hâ
line getirmenin kavgasını yapıyor. Türkiye Gizli
Komünist Partisinin azalarının yerleştiği TİP ve
Güç Birliği adını alan cephe organizasyonları
ve bunlara paralel olan TÖS. DİSK, FKF, (yeni
adıyla Dev — Genç) komünist militanların ka
rargâhı haline gelen, hedefler! komünizmin ara
ihtilâlini amaçlayan, metotları komünist metot
ların uygulamasından ibaret komünist maske teş
kilâtlarıdır. Bu. yaşmaz bir gerçektir. Ve bizim
savaşımız, milleti yok etmeye yönelen bu millet
düşmanı güçler karşısında halkı uyarmak ve dev
let eliyle devlet ve millet düşmanlarını kahret
mektir.
Türkiye’deki siyon emperyalizmi ve maşası
komünistler bilirler ki, milleti koruma mücadele
sinin en güçlü kalesi Mücadele Birliği’dir. Bunu
iftir, i?: durdurmak, bugün millet düşmanlarının
baş meselesi olmuştur. Hülâsa, sayın, Hâkimler
Heyeti, bu salonda görülen mahkememiz, milletle
millet düşmanı ajanlar arasında devam eden ha
yatî kavganın adliyeye intikal eden bir bölümü
dür.
...Huzurunuza Ceza Kanunun 155 ve 312 nci
maddelerini ihlâl ettiğimiz iddiasıyla getirilmiş
bulunuyoruz. Neşrettiğimiz bildirinin bütün un
surları itibariyle suç teşıkil etmediğine yürekten
inanıyoruz.
...Bildirimiz Türk milletini ölüm batağına
gömmek isteyen beynelmilel yahudiliğin ve uşak
larının canavarlık ve hıyanetlerine karşı bir hay

kırış ve bir feryat olduğu halde, savcılığın gay
retleriyle dâvamız âdi bir cürüm gibi gösteril
mekte İsrarla devam edilmiştir.
...Bu dâvâda çok şeyler söylemek gerekirdi.
Ancak buna ne zaman ne de imkân vardır. Şu
hususu milyonlarca müminle birlikte haykırırız:
Biz davamızda cinayetten, darptan ve anarşik ce
birden yardım ummuyoruz. Davamız Kars’taki
çobandan, istinye’deki işçiye üniversitedeki profösörden mahkemedeki savcıya kadar yani bütün
millet evlâtlarına doğru uzanan bir imdat çığlı
ğıdır. Türkiye’yi felâket bulutlan sarıyor. Me
sele Türkiye’nin hür ve kuvvetli olarak yaşayıp
yaşamayacağıdır. Biz inanıyoruz ki, yaşayacaktır.
Yeter ki uyanalım. Uyanma ise şiddetle değil,
fikirle olur. Bildirilerimiz ve faaliyetlerimiz bu
hizmet aşkıyla doludur.
...Hakkımızda verilecek kararınız ne olursa
olsun; sözlerimizi, devletin devamını dinin var
lığını ve millet hayatımızı saran felâketlere kar
şı elele, gönül gönüle mücadeleye çağırmakla
bitiririz.
Allah Türkiye’yi ve milletimizi korusun.
10. 4. 1970».
Mücadele Birliği tarihimizin en buhranlı gün
lerinde milletimizi düşmanına karşı yürüttüğü
kendisini muhafaza ve müdâfaa savaşında millî
mevkiini almış ve ona hizmet etmiş olmanın şe
refini taşımaktadır. Bin bir komplo ile, yabancı
devletlerin ve fikirlerin tutsağı yapılmak istenen
milletimiz, en buhranlı anlarında, kendi müdâfaa
sini inanç ve şuurla yapmış olan evlâtlarını ve
teşkilâtlarını unutmayacaktır. Millî tarih de, mil
lî ızdırabın ateşiyle yanan, miletimizi ve devleti
mizi geçmişine lâyık bir seviyeye ulaştırmak için
çırpınan millî kültür, millî ahlâk ve millî ktisat
anlayışının rehberliğinde beynelmilel düşmanları
na karşı millet varlığını sınırlandıran ve hare
ketlendiren kahraman evlâtlarını lâyık oldukları
şerefli mevkilerine oturtacaktır. Milletimiz ken
dilerini milletin ve memleketin hizmetine yerme
ye hazır fedâkâr evlâtlarını, her zaman yanında
bulacaktır.
Devletimiz Yıkılmayacak, Milletimiz Ölmeyeçektir.
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SİLAHLANMA YARIŞI VE SULH YALANI

Almanya
Meselesinin
Acı İhtarı

Tarihin en büyük yeraltı atom dene
mesi geçtiğimiz haftanın Cumartesi günü,
Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya
pıldı. ABD Yüksek Mahkemesinin kara
rıyla, Alaska’nın kuzeyindeki Amçitka adasmda gerçekleştirilen deneme bütün dün
yada geniş akisler uyandırmıştır. Toprağın
altında, deniz seviyesinden 1828 metre de
rinlikte patlatılan bombanın 5 milyon TNT
lik (Tri Nitro Tolüen-dinamit) güce sahip
olduğu verilen bilgiler arasındadır. Bu nük
leer güç; 1945’in 8 Ağustosumda Hiroşi
ma’ya ve 9 Ağustos’ta Nagazakiye atılan
atom bombalarından 250 kat daha şiddetli
bulunmaktadır.

Geçen hafta kısaca bahsettiğimiz bir büyük
tehlike Almanya’daki işçilerimizi dolayısıyla Tür
kiye’yi tehdit etmektedir. Aileleri ile birlikte
700 bini aşkın kardeşimiz, Anavatanından uzak
diyarlarda şimdi korku ve endişe içindedir. Bu
nun sebebi; binbir güçlükle gelebilmiş oldukla
rı yabancı yerlerden daha yol masraflarını dahi
karşılayamadan geri gönderilme ihtimalidir.

Deneme sırasında adada büyük bir depremiondıran sarsıntılar olmuş, yeraltında
büyük bir çukur meydana gelmiş etrafa
yayılan korkunç ısıdan dolayı yeraltındaki
kayalar erimiştir.

Alman İşçi Bulma Kurumu başkanı Stingle*
nin yaptığı açıklamaya göre; Almanya’da mey
dana gelen iktisadi kriz sebebiyle yabancı işçi
lerin büyük bîr kısmı yurt dışma çıkarılacaktır.

Bugün dünyamızda alabildiğine bir si
lâhlanma yarışı sürüp gitmektedir. Bilhas
sa süper devletler dediğimiz ABD, Rusya,
İngiltere K. Çin Fransa nükleer ve kitle

Ayrıca beş İktisadî Bilimler Anket Enstitüsünün
ortaklaşa hazırladığı bir raporda en çok zarar
görecek endüstri dallarının «Makina, çelik, kö
mür, gemi inşaat, yapı işleri, elektronik ve kim
yam olacağı bildiriliyor. Ekonomik krizin sebebi
olarak da işçi ücretlerine yapılan zamlardan ma
liyetin artması, Alman Markının dalgalanmasın
dan müteşebbislerin yatırım hevesini frenlemiş
olması gösteriliyor
Krizin sebebi ne olursa olsun bunun doğur
duğu neticeler önemlidir. Asıl bizi düşündüren
de budur. Bundan sonra Almanya işçi almama
kararındadır. Oradakileri de peyderpey geri gön
dereeektir. Kuyrukta bekleyenler ümitsizliğe dü
şerken dışardakiler de bizi atarlarsa halimiz ne
olur diye endişe içinde bulunmaktadır.
Şimdiye kadar yüzMinLerce insanı yabancı
memleketlere göndermiş ve onlardan devamlı su
rette döviz beklemişizdir. Ama orada hangi şart
lar altında çalışmaktadırlar, dertleri, sıkıntıları
nelerdir? Banlan hiç düşünmemişizdir. Bu ger
çeği Çalışma Bakanı Atillâ Sav’ın ağzından din
leyelim: «Avrupa ülkelerinde her yönden zayıf,
alin yazılarıyla başbaşa bırakılmış görünümü ta
şıyan işçi topluluğu Türk topluluğudur. İşçile
rimizin çözüm bekleyen pek çok ekonomik, sos
yal ve kültüler sorunları vardır. Çoğu da halen
askıdadır.» Bu askıda olan mesleelerin en büyü
ğü ise şüphesiz işçilerimiz yurda döndükleri za
man ne olacaktır meselesidir. Dışarıdan haliha
zırda gönderdikleri dövizi ne ile karşılayacağız?
Türkiye’de bunca işsiz varken Avrupa’dakiler de
| gelince işsizliğin önüne nasıl geçilecektir?»
Görülüyor ki bir çıkmazla karşı karşıyayız.
Memlekette işsizliği önlemek için yeni iş yer
leri açmak yerine işçilerimizi yabancı memleket
lere göndermemiz çıkmaza giriş noktamızdır.
!
eFîaydi diyelim geçici müddet için işçilerimiz dı
şarıya gittiler. Onların tekrar geriye dönecekle
rini düşünmeyişimiz, gönderdikleri paralan iyi
değerlendirip veni iş yerleri, fabrikalar açmayı
şımız da bu çıkmaz sokakta ilerleyişimizin ifade
sidir.
Artık gözü kapalı gidişe dur demeliyiz.
Zararın neresinden dönülse kârdır. Mesuller
meseleyi derinlemesine incelemeli köklü tedbir
ler almalıdırlar. Aksi takdirde buhran bir müd
det sonra içinden çıkılmaz hal alacaktır.
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tahrip silâhlarına sahip olma hususunda hiç
hiç bir tahdit tanımamaktadır. Hattâ, nük
leer silâhlara sahip olmak bu devletlere po
litik menfaatler temin etmekte ve bu im
kân küçük devletleri tehdit vasıtası olmak
tadır.
Hayatlarının devamını, mezlûm mil
letlerden akıttıkları kan ve göz yaşma borç
lu olan bu devletler, bir yandan da «insan
hakları» mn yıkılmaz bekçüeri (I) Dünya
sulhünün banş havarileridir.
Onlarca sulh tebessümleri, yeni bir
işkencenin veni bir zulmün başlangıcıdır.
Komünizmin zalim kırbacının şakırtısıyla
sarhoş olmuş bir Rusya nükleer deneme
yapmaz, uzayda gövde gösterilerinde bulun
mazsa çökmeye mahkûm emperyalizmini
nasıl sürdürebilir? Bir Kızıl Çin Lobnor
havzasında giriştiği atom denemelerine bir
gün ara verse, milyonlarca Türkistanlı’mn
düşlerini bulandıran kabusu nasıl devam et
tirebilir? Ya Amerika, bir ah saydıklarımı
zı yapmasa Kapitalizmin paldur küldür gi
den çöküşünü nasıl durdurabilir? Onların
hidrojen bombalan, onların balistik füzele
ri sadece mazlum milletlerin başı üstün
den kalkmayan bir «Demokles K ilim dir.

hangisini yapabilmiştir?
Sovyetler Akdeniz’de aerodinamik, balis
tik ve nükleer füzelerle donatılmış denizal
tılarla cirit atarken, Varşova Paktına ait
200 Tümen Doğu Avrupa’da hazır tu
tulurken, '
sulbünden silâhsızlanmasından bahse
dilebilir? Üç buçuk îsraü bile Atom sana
yiini geliştirmiş ve dış ülkelere silâh ihraç
edebilecek hale gelmiştir.
Uzay’da devam eden sürtüşme ise daha
büyük ve yeni felâketlerin habercisidir.
Herhalde Rusya ve Amerika fezaya fırlat
tıkları «Soyuz» ve «Apollo» bilmem kaçlar
la 20. asınn teknik ve İlmî zaferini ilân et
mek yarışında değillerdir. Gayeleri elbette
ki. Nükleer ya da kitle tahrip silâhlan ta
şıyan cisimleri Ay çevresinde yörüngeye o
turtarak. Ay’da bu gibi silâhları stok yapa
rak insanlığı tehdit etmektir. Öyle ki de
vam eden bu korkunç silâhlanma yarışın
dan artık kendileri de çekinmeye başlamış
Meselâ geçtiğimiz hafta içersinde Rus
ya, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Siyasî
Komisyonuna sunduğu bir antlaşma tasarı
sıyla Ay'da savaşın, Ay yüzeyinden Dünya’
ya ve uzaydaki hedeflere saldırıya girişilme
sinin yasaklanmasını İstemektedir.
Gözden uzak tutulmaması gereken önem
li bir husus daha vardır. O da Dünya harp
sanayiini kimlerin elinde tuttuğu ve harp
tahrikçiliğini kimlerin yaptığıdır. Amerikada demir • çelik endüstrisi ve harp sanayi
nin Bernard Baruh, petrol sanayiinin D.
Rolfeller gibi yahudilerin elinde bulunma
sının hatırlatılması dahi ikazımınm ehem
miyetini ortaya koyacaktır.
Bütün harplerin kanlı tahrikçisi Ger
çek Emperyalizm, iki bloka ayırdığı insan
lık üzerinde hain emellerinin tahakkuku için, süâhlanma yarışının devamında fayda
görmektedir. Ama bu bile, gerçek emper
yalizmin çöküşüne mani olamayacaktır.
Gerçek sulh, gerçek saadet ve barış an
cak bütün emperyalist sistemlerin yıkılma
sı ve yerine insan ve eşyanın tabiî ifadesi
olan sistemin ikâmesi ile mümkündür.
Çatırdayan emperyalist sistemleri Nükle
er silâhlarla koruma çabalan, zulüm çarkla
rınm devamım temin edemeyecektir.

Mületlerarası Silâhsızlanma Konferanslan . SALT (Stratejik Silâhların Kısıtlanması)
Görüşmeleri, Nükleer denemelerin yasaklan
ması anlaşmalan hep milletleri uyutma po
litikalanmn, oyalama taklitlerinin ifade
sidir. Şimdiye kadar hangi banş görüşme
si, banşı temin etmiştir? Hangisi tedirgin
olan insanlığa huzuru ve sükûnu bahset
miştir?
İnsan haklarının korunmasına yar
dımcı olmak (!) barışı tehdit eden sebeple
ri ortadan kaldırmaya çalışmak (!) Millet
lerarası banş ve güvenliğin devamını sağ
lamak (!) gayeleriyle kurulan Birleşmiş Mil
letler Teşkiİâtı hangi mazlum milletin ya
rasım sarmıştır? Önleyebilmiş midir mil
yonlarca Türkistanlı’nin esaretini, ahım,
feryadını? Mani olabilmiş midir Kıbns’da
akan masum kanlanna? Keşmir meselesi
ne mi çözüm yolu getirmiştir? Kamboçya’
ya mı. Kore’ye mi? Ortadoğu’da İsrail’in
saldırtlanna mı dur demiştir? Hangisini,

— Bütün dünyada yürütülen silâhlanma yarışın
da ABD, Basya, K. Çin, Fransa ve Ingiltere baş
ta gitmektedir. ABD son olarak Amçitka adası
yakınında bir hidrojen bombası patlatmıştır. Re
sim Amçitka adasını gösteriyor.
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Mücadele Birliğinin Şerefli Kavgası Ve Menşei
Geçen Sayıdan Devam
Mücadele Bırııgı, mınetın yok olu
şa sürüklenen yıkılışım durdurmak
üzere, milliyetçi Türk aydının ve
Türk milletinin bağrından fışkırmış
tır. Dört sene gibi bir zaman için
de, bütün Türkiye’de
yüzbınlerce
Müslüman Türk’ün aktif desteğini,
bağıllığını kazanmış, binlerce gerçek
münevver, Mücadele Birliğinin iman,
ilim, sevgi, kardeşlik, feragat ve şu
urlu aksiyon çatışma çağıldayarak
akmıştır. Mücadele Birliği milletin
birliğidir. O birlik yok olmadıkça
yaşayacaktır. Mücadele birliği inanç
tır, ilim sevgisidir, feragattir, kardeş
liktir, Türk milletinin ve insanın
kurtuluşuna olan sarsılmaz ümittir.
İşte bunun için büyük, bunun için
yıkılmaz... Baskılar, engeller, tehdit
ler sadece inancı zayıf mahlûkları
sindirir. Bütün despotluklar, dikta
lar, iman, sevgi, kardeşlik, ümit ve
gerçek aşkını silmeye muktedir de
ğildir.
Mücadele Birliğinin ruh yapısını
ana esaslariyle
belirtirken, gene
menşe meseksı çıkmaktadır.
BİRLİĞİN KÖKÜ
Bay Toker de, kendisinden önce
kokuşmuş iftira satmakla geçinen
benzeri milliyetsizler gibi, Mücadele
Birliğinin kökü, gövdesi v.s. diye
rek, ağzında bir şeyler gevelemekte
dir.
Kitabının 101. sahifesinde, «Ve ip
ler iki tarafta da yabancı ideolojile
rin, hattâ düpedüz yabancıların elin
dedir.»
Çimdi, Bay Toker sen dinle; Sağ
cephe adı altında Mücadele Birliği
ne en mümtaz yeri seçtiğine göre,
yukarıdaki hükmün bizi de hedef alıyor demektir. Öyleyse sana, kıya
mete kadar muteber olmak üzere is
pat hakkı tanıyoruz. Bu kokuşmuş if
tiranı ispat eti Ancak bu iddianı is
pat edemeyeceğini bil. Ve bütün dün
ya bilsin ki, sen bu iddiam ispat edesiye kadar en adi bir müfterisin.
Vaktiyle senin gibilerine verilmiş
cevaplar seni belki düşündürür, öy
leyse oku;
BİRLİĞİN HAİNLERE
CEVAPLARI

CUMHURİYET
GAZETESİNE:
TEKZİPTİR
Mücadele Birliğinin «kökü dı
şarıda» demişsiniz. Alçakça bir
iftiradır. Birliğimize yabancı kök
yakıştıran herkes zaniye çocuğu
dur, Millet Düşmanıdır.
MÜCADELE BİRLİĞİ

AKŞAM GAZETESİNE:
TEKLİFTİR
11 Aralık tarihli gazetenizde,
beynelmilel Yahudiliğin
iğrenç
maşaları Mason-Komünist komplo

sunun bütün çıplaklığı ile belir
diği yalan ve iftira dolu bir ha
ber intişar etti. Türkiye’de Mille
timizin ekonomik, politik, sosyal
ve kültürel veçheli buhranın baş
mesulü Beynelmilel Yahudilik
ve yardakçılarına karşı en mües
sir kültür ve aydınlatma mücade
leşi yapan Birliğimize karşı hain
ce bir komple düzenlenmiştir.

bir amme hizmetidir. Mesuliyetinin
büyüklüğünü tekrara lüzum görmü
yoruz. Basın hürriyeti, ne millete ve
ne de şahıslara tecavüz hürriyeti de
ğildir.
Konya hâdiseleri hakkında, yalan
imali için birbiri ile yarışanlar, hal
kın orduevine tecavüz ettiğ alçak ya
lanını uydurduktan başka, yeşil sa
rıklıları da hayal ettiler.

Ancak belirtmeliyiz ki, Toberiin
iğrenç kalemi ile karalamağa çalış
tığı imam sıfatı ar değil, şeref ve
silesidir. Keşke bütün Türk aydınla
n , tarihimizde fazilet abidesi halin
de yücelen, Kadı Hızır, Molla Fenarî* Molla Buram, Akşemseddin, Mod
la Hüsrev, Hoca Saadeddin efendi
ler gibi gerçek aydın, gerçek kahra
man olabilsinler.-

Bu iftiraya kuvvet vermek üze
re Süha Gülşener adlı bir ajanın
itirafına (1) ve uydurulan bir lis
teye dayanarak Birliğimiz hakkın
da alçakça haber uçurulmuştur.
Yalanlıyor ve cevaplıyoruz:

Bu uydurmalara ilâve olarak, mil
letin ümit yıldızı olarak parlayan
MÜCADELE BİRLİĞİ’mizi de dille
rine dolamağa başladılar. Bu husus
ta, muhterem Türk milletine aşağı
daki bilgileri sunmayı uygun bul
duk:

İşte Mücadele Birliği, milletin Mu
kaddes Birliğinin tohumu halimle, do
kuz genç adamın elleriyle bereketli
topraklar üzerine ekiliyordu. Takdir
bir milletin uyanış ve kendine geli
şini hazırlamışsa, vesileler üzerinde
durmak manasızdır. Mücadele Bıniği
de, Türk Milletinin varoluş mücade
lesinde, onu uyandıran bir vesile ol
muştur.

1— Mücadele Birliği, Milletin
İdeolojik yapısına bağlı bir birlik
tir.
2— Milletin kurtuluşunun hal
kın tümünün demokratik yollar
la uyandırılması ve teşkilâtlandı
rılmasında gören Birlik, tertiple
ri, komploları sadece Milletin za
rarına olduğu için mahkum eder.
4— Mücadele Birliğinin maddî
yardım kaynağı bu fakir millet,
hamisi ise yalnız Allah’tır. Kim
Mücadele Birliğine yabancı bir
kök uydurursa mevki ve makamı
ne olursa olsun millet düşmanı
dır, haindir.
İşte bizim şimdilik cevabımız
bundan ibarettir. Ancak bütün bu
komploculara; Milletin
gittikçe
uyandığım ve kendisine yapılan
tecavüzlerin hesabını bir bir ve
müruru zaman tanımaksızın sora
cağım hatırlatırız.
Komploculara da deriz ki; Ha
inler iddialarınızı isbat edin! Ebediyete kadar çalışsanız isbat edemiyeceksiniz. İftiralarınızı is
bat etmedikçe hainsiniz. Yahudi
uşağı alçaklarsınız.
MÜCADELE BİRLİĞİ
MÜCADELE BİRLİĞİ GENEL MER
KEZİNİN, BİRLİĞİMİZLE İLGİLİ
OLARAK, BİR KISIM BASINDA
YER ALAN HABER VE YORUM
LAR HAKKINDA ZARURİ AÇIK
LAMASIDIR :
Bir kısım basında, Konya halkının
haklı savunma hareketi hakkında,
yer alan kasıtlı haber ve yorumlar
dan ayrı olarak; Birliğimiz hakkın
da birbirini tutmaz yorumlar yapıl
mağa, haberler verilmeye devam edildiği görülmektedir.
En asgarî ahlâk ölçüleriyle bile
bağdaşamayacak bir kampanya bir
klik tarafından aleyhimize sürdürül
mektedir. Biz, basının, halka her şey
den evvel, doğru haber vermesi ge
rektiğine inanıyoruz. Ayrıca basın
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1. Birliğimiz, bir fikir ve kültür
kuruluşudur. Milletin politik şuuru
nu yükseltme gayesini hedef almış
tır. Hiç bir siyasî kliğin veya parti
nin emrinde değildir. Sadece mille
tin emrindedir.
2. Birliğimiz bağımsız bir kuruluş
tur. Desteğini, parçalanmaz varlık
olan, imanlı Türk halkından alır.
3. Birliğimizin çalışmaları, millet
ideolojisinin rehberliği ile
yürür.
Gerçek millî iradeye saygılıdır. Mil
let menfaatleri ve ideolojisi ile çar
pışan her kuvvetin, karann ve icra
atın amansız düşmanıdır. Kim olur
sa olsun; haklı, millet ideolojisine
ve millet menfaatine uygun her ka
rar ve iş, nereden ve kimden gelirse,
onun baş yardımcısıdır.
Biz, milletten üstün beşerî bir
kudret tanımıyoruz.
Biz, milletin hayatının korunması
savaşındayız.
Haklıyız, imanlıyız ve kuvvetliyiz.
Yaşasın Millet
Kahrolsun Millet Düşmanlan.

MÜCADELE BİRLİĞİ!
GENEL MERKEZİ
Modern Vakıflar İşhanı Asma
Kat No: 18 — KONYA
İşte sen şimdi, iğrenç bir müfte
risin, namus nimetinden mahrum bir
zavallısın. İddianı ispat edesiye ka
dar, bu sıfatlar alnında silinmez bi
rer leke olarak kalacaktır.
MÜCADELE BİRLİĞİNİN
DOĞUŞU
Mücadele Birliği bay Toker’e gö
re 5 imamın kafasında doğmuştur.
Bu ifadenin, daha doğrusu yalanın
neresini düzeltmeli. Her şeyden ön
ce Mücadele Birliğinin
kurucular
listesi 9 kişiliktir. Bu 9 kişi, yüksek
öğrenimin değişik dallarından gel
mişlerdir. Mücadele Birliği bir azın
lığın kalbinde şekillense bile, kısa
zamanda milletin birliği haline gel
miştir. Yani milletin birliğidir.

Hatırlanacağı gibi 1965 den itiba
ren dişini gösteren komünizm, Çetin
Altan’m dokunulmazlığını kaıdırama
yan bir iktidarın aczinden, ve ana
muhalefet partisinin ihtirasından
yüz bularak, millete bir ölüm çukuru
kazmağa başlamıştı.
İşte bu sıralardadır ki; Millet ev
lâtları bir müjde ile sarsıldılar. Mü
cadele Birliği kurulmuştu.
MÜCADELE BİRLİĞİNİN İLK
DAVETİ VE TOPLANTISI
Birliğin kuruluşunu açıklayan ve
gayesini ilân eden toplantı daveti
şöyle idi;
Milletimizi tehdit eden felâketler
le savaşacak Mücadele Birliği’nin esaslan:
Milletimizin düşmanlan tarafın
dan; ideolojik, siyasî, iktisadi ve psi
kolojik bir savaşın mevzuu haline ge
tirilerek buhran içine sokulan aziz
milletimizi, şerefli mazisine yakışan
br hayata yükseltmek hedefimizdir.
Gayemizin temelleri beş prensip
tir. Bunlar İman, ilim, şahsiyetçilik,
adalet ve milletciliktir.
Birlik; milletin ideolojik, iktisadi
ve siyasî bütünlüğünü tehdit ve tah
dit eden bütün kuvvetlerle çarpışır.
Millet Evlâdı,
Millet felâketlerle karşı karşıya
dır. Milletimizi felâketlerden kurtar
mak için MÜCADELE BİRLİĞİ’ni
kurduk.
Birliğimizin, milletimizi tehdit eden tehlikeler! ve kurtuluş yolumu
zu izah edecek açılış toplantısına
gel.
MÜCADELE BİRLİĞİ
Toplantı günü 18 Kasım 1967. Cu
martesi. Saat: 19.30. Yeri: KİTAP
LIK SALONU - KONYA
(Devamı Var)
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Soygunlar
İzmir — Denizli yolu üze
rinde yapılan soygun ile ilgili
olarak, 11 kişi daha yakalan
mıştır. 265 bin 700 liranın ele
geçirildiği arama sırasında 270
bin liranm da
soyguncular
tarafından yakıldığı görülmüş
tür.
Ankarada geçen Çarşamba,
Perşembe ve Cuma günü ya
pılan aramalarda Erol Gültekin ve Ayşe Gültekine ait ev
de yakılmış 270 bin lira ile 30
bin lira ele geçirilmiştir. Soy
gunun ele başısı olduğu bildi
rilen Ertan Gülçine ise 265
bin 700 lira ile yakalanmış, evınde yapılan arama sırasında
2 otomatik tabanca, mühür ve
damga yapmaya yarayan mal
zeme, matbaa hurufatı, tek
sir malzemesi ve külliyatlı
miktarda sol yayınla bulun
muştur. Eski Dev — Genç
Genel Başkanı Atilla Sarp’m
eniştesi Fehmi Erbaş, TRT
Dış Haberler servisinden De
ğer Dilek, Millî Eğitim Bakan
lığı Özlük İşleri Memuru Er
kin Eren de yakalananlar ara
smdadır.

İki Yüzlülük
Sovyetler Birliği bir yan
dan Hindistan’a harıl
harıl
silâh malzemesi gönderirken,
diğer yandan da
Pakistan’a
teminat vermektedir.
Bu mevzuu ile ilgili olarak
konuşan Pakistan Dışişleri Ba
kanüğı mensubu bir yetkili,
Sovyetlerden Hindistan — Pa
kistan gerginliği hususunda ne
tarafı tutacağının açık olarak
soru duğunu bildirmiş, ancak
bu soruya Sovyetlerin Pakista
nın istiklâlini kesinlikle des
tekleyeceğiz tarzında cevap ver
diğini bildirmiştir. Sovyetlerin
iki yüzlü politikası Uzak — Do
ğu’da daha çok hadiselere sebeb olacağa benzer.

Piskoposlar
Vatikan’ın 3. ve en uzun de
vam eden Piskoposlar ve Kar
dinaller toplantısının, Papa 6.
Paul’ün istediği yönde netice
lenmesi Hristiyan din adamla
rınca sert tepkilere yol açmış
tır.
Papa Paul, katolik din adam
lannin evlenmelerini yasakla
yan 12. yüzyıldan kalma İnli
se kanununa uyulmasını iste
miştir.
Bu haberle ilgili yorumumu
zu «Bir olay Bir Yorum» sü
tunumuzda bulacaksınız.

23 PakistanlI öldü
«France-Presse»
Ajansının
verdiği bir habere göre Hindis
tan kuvvetleri, Doğu Pakistan
sınırının çeşitli kesimlerinden
Pakistan topraklarına sızmağa
çalışmıştır. Hint kuvvetleri Pa
kistan kuvvetlerince püskürtülmüştür.
Ancak Hint topçusunun Ko
mila ile Rajşabi arasındaki sı
nır bölgesinde 8 köyü bomba
laması 23 erkek, kadın ve ço
cuğun ölümüne ayrıca birçok
kişinin
yaralanmasına sebep
olmuştur.
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Amerikan Kanser derneği,
öteki kanserlere nisbeten da
ha fazla görülen ve bilhassa ka
dııılarda müşahade edilen gö
ğüs kanserine karşı, topkeyûn
mücadeleye karar vermiştir.
Hatırlanacağı üzere, Doğumu
kontrol haplarmın kadınlarda
genellikle göğüs kanserine sebeb olduğu yetkili tıp o.torite;evi tarafından açıklanmıştı.

İktisadi Durum
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ayhan Çilingiroğlu, iktisadi du
rumun sanıldığından da kötü
olduğunu söylemiştir. Çilingir
oğlu; «1971 bütçesi, başlamış
yatırımları devam ettirmek bir
yana, devletin yıllardır piyasa
ya olan borçlarını biıe tasfiye
edemedi» demiştir. Sanayi ve
Ticaret Bakanı iktisadi duru
mun kötülüğüne, asayişsizlik
sebebiyle müteşebbisin yatırım
konusundaki çekingenliği ile
Finansman kanunlarının inşa
at sektöründe meydana getir
diği durgunluğu sebeb olarak
göstermiştir. Sanayi ve Ticaret
Bakanı Türkiyede devlet adam
larınin gerçekleri açıkça an
latması gerektiğini, ancak bu
konuda iş adamlarının rahat
sız olduğunu söylemiştir.

İdam cezaları
1 Ayanoğlu Öldü
«Koca Sinan» adlı oyunu ile
tanınan İstanbul Şehir Tiyat
rolarının değerli sanatçısı ve
rejisörü Sami Ayanoğlu, vefat
etmiştir. 1913 yılında İstanbul
da doğan Ayanoğlu, 41 yıllık
meslek hayatı esnasında sah
neye koyduğu «Koca Sinan»
eseri ile milli tiyatroya büyük
ölçüde yaklaşmayı başarabil
mişti. Koca Sinan halen tiyat
rolarda oynamaktadır.

Soygun sanıklan
İzmir’den Denizli’ye
götü
rülmekte iken Ziraat Bankası
na sit dörtbuçuk milyonu gasbedenlerden Dev-Genç mensu
bu Aktan ince dç arkadaşıyla
birlikte Ankara’da yakalanmış
tır.
Aktan İnce ve üç arkadaşı
Hikmet Çiçek, Tuğrul Tunç
lar, Ali Çimen’in üzerlerinde
394 bin 400 lira bulunmuştur.
Ayrıca 12 tabanca ile çok sa
yıda mermi ele geçirilmiştir.
Ankara Emniyet Müdürlüğün
de sorgulan yapıldıktan sonra
suçlular İzmir Sıkıyönetim ko
mutanlığına
gönderilmişler
dir.

Söpis Kanseri

Türkiye Tütün İhratatçıları
Birliği Başkanı Haydar Aryal;
Tütün ticaretinin büyük bir
krize doğru gitmekte olduğu
nu söylemiştir. Tütün ihracat
çisinin zoı durumlara düşece
ğini ve Türk tütün ticaretinin
çıkmaz içinde olduğunu belir
ten Aryal, «Tekel’in elindeki
stoklan bitirmek için çok acuz hattâ vadeli satışlar yaptı
ğını» da ileri sürmüştür.
Dünyanın en kaliteli tütün
lerine sahip olduğumuz halde
a-iJCı bulamayışımız, herhalde
takip ettiğimiz ekonomi poli
tikasının ne dereceye düştüğü
nün açık ifadesidir.

Içeı Bağımsız Milletvekili Ce
lâl Kargılı idam cezalarının kal
dırılması için bir kanun tekli
fi hazırlamıştır. Bu teklifi B.
P. Genel Başkanı Mustafa Timisi ayni partiden Haydar Özdemir, MP. den Suna Tura! *e
Biımi İşgüzar ile bağ ms'zlardan M. Ali Aybar ve İbrahim
öztürk isimli
milletvekilleri
de «imzalamışlardır.

İhtilâlin 54. Yılı
Sovyet Komünist İhtilâlinin
54. yıldönümü, Kremlin lider
lerinin önünde yapılan geçit tö
reni ile kutlanmıştır Törende
her yıl gösterilen yeni nükleer
silâhların bu yıl görülmediği
ve törenin geçen yıl yapıla
nın hemen hemen aynı oldu
ğu bildirilmiştir

İran’da İdam
Uyuşturucu madde kaçakçı
lığından idama mahkum edilen
5 İranlı’dan 4’ü başkent Tah
randa, biri de Kirmaşahta idam edilmişlerdir. Tahranda
kurşuna dizilen dört İranlı, eran’da, biri de Kirmanşahta ise Tahran — Hemedan yolun
da yakalattığı 3,5 kilo esrar
yüzünden idama çarptırılmış
lardı.

Lin Piao öldü mü?
Kızıl Çin’in kuvvetli adam
larından Lin Piao’nun, geçen
Eylül ayı içerisinde Komünist
Partisi Başkanı Mao Tse Tungu devirmeye teşebbüs et
tiği, ancak darbe teşebbüsü
nün muvaffak olmayışı sebibiyle kaçtığı bildirilmiştir.
Haberi veren kaynaklar,
Lin Piao ve yüksek rütbeli
bir grup askerin darbe teşeb
büsünün başarısızlığı uğrama
sından sonra, bir askeri uçak
la Sovyetler Birliğine kaçmak
istediklerini, ancak ucamın Mo
ğolistan üzerinde düştüğünü
belirtmektedir.

Yasak Kitaplar
İstanbul Cumnurıyet Savcı
lığı, Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 3 numaralı Askeri Mah
kemesine haklarında toplatma
kararı bulunan sol yayınların
bir listesini göndermiştir. Hak
kında toplatma karan olan sol
yayınlarının isimleri şöyledir.
Babeuf’ten Dimitrof’a Sosya
üst Savunmalar, Bitmeyen
Kavga, Bizans tarihinden Hikâ
yeler, Barzani Kürdistan Cum
huriyeti, Brinares,
Çimento,
Eylül Destanı, Faşizm ve
Devrimci Halk Cephesi, Engeis, Fransada İç savaş, Fidel
Castro Konuşuyor, Grevler Sen
dikalar, Partiler, Gerilla Har
bi, Gerilla Günlüğü, Halk Kül
türü, Halk Savaşının Planları,
İhtilâlin özü, Kültür Sanat Edebiyat, Kübada Sosyalizm ve
İnsan, Marksizm, Lenin, Mark
sizmin Kaynağı, Seçme yazılar,
Lenin destanı, Lenin, Lenin
1971 baskı, Lenin Devlet ve
İhtilâl, Millî Kurtuluş Cephesi
Douglas Bravo Konuşuyor.
Marksist eylemin Çocuk uk
hastalığı ve Devrim Stratejisi,
Memuzin Marksizmin temel ki
tabı, Militana
Notlar,
Na
zım Hikmet Bütün Eserleri.
Nazım Hikmet Dört Hapishane
den. Pir Sultan Abdalın Kan
lı Destanı. Politika ve Felsefe.
Sosyalist Türkiye. Sosyalist Sa
vunmalar, Sosyalizm, Sınıf Mü
cadelesi. Sürekli Devrim Çağı,
Sovyetler Birliğinde Sendika
cılık, Sanat ve Edebiyat, Sos
yalist Felsefesinin temel Pren
sipleri, Şehir Gerillası. Türki
ye Antiemperyalist Savaş Stra
tejisi, Türkiye’de Sosyalizm To
dorova, Umut, Umut Devrim
ci Savaşta, Vietnamda Halk Sa
vaşı ve Amerika, Yaşamak Gü
zel Şey be Kardeşim, Yeni De
mokrasi, Ya Hürriyet ya Ölüm.
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CUMA

ERŞEMBE
48 Rahip Ege’de
Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının dâvetlisi alarak Türki
ye’de bulunan 48 Hiristiyan
din adamı, Ege Bölgesinde in
celemelerde
bulunmuşlardır.
Heyete, ayrıca 7 gazeteci ile
Fransız hava yollarına ait 6
yetkili şahıs da katılmıştır. He
yet, Ege’de 8 gün kalmış; De
nizli, Aydın ve İzmir illerinde
ki tarihî ve turistik yerleri gez
miştir. Aynca Meryem Ana’da
düzenlenen törende de hazır
bulunmuştur.
Kalabalık bir rahip topluluğu
nun Ege’deki bu incelemesi,
dikkatleri üzerine çekmiştir.
Filhakika, Ege Bölgesi, öte
den beri Hiristiyan âleminin
hayal ettiği bir ülkedir. Papazlar ve rahipler, hep Eğede
kuracakları kiliselerin hayali
ile yaşarlar. Bunun için, Ege’
de Hiristiyan eserlerin ve ha
rabelerin, ihtimamla korunma
sı, onarılması ve bakımı için
emek sarfetmişlerdir. Öyle ki,
daha sonra bu bölgemizin, her
şeyiyle bir Hiristiyan bölgesi
olduğunu ve Türklerin burayı
terketmeleri lâzım geldiğini açık açık söylerlerse hiç şaşma
yalım.

Zeytin Yağı
Geçen yıl 120 bin ton olan
zeytinyağı üretimi, bu yıl 60
bin tona düşmüştür. Geçen yü
larda içine parafin katılıp ih
raç edilen zeytinyağlınızın itibannın dış piyasada düşme
sinden dolayı zeytinyağı ihra
cımızda büyük düşüşler kay
dedilmişti. Buna bağlı olarak
üretim azalmış ve zeytinyağı
fiyatları yükselmiştir. Eskiden
litresi 9 liraya satılan zeytin
yağı şimdi 14 liraya satılmak
tadır. M i l l î Z e y t i n yağı komitesi üyelerinden Akm Özkulun açıklamasına gö
le: eskiden zeytinyağlınıza pa
rafin katıp satan açıkgözler
şimdi de, piyasaya bol miktar
da sağlığa zararlı karışık yağ
sürmektedirler.

Bira
Hükümet kararıyla alkollü
içki sınıfından çıkarılıp meş
rubat sayılan ve bir anda bü
tün Türkiye’yi ağ gibi ören bi
ra, yeniden alkollü İçki sayı
lacaktır. Maliye Bakanlığının
karan ile, içki ruhsatı olma
yan bakkal, büfe, kantin ve
benzer gibi yerlerde bira sa
tılamayacak ve bira işletme ver
gisine tâbi tutulacaktır.

KASIM

Rüşvet
Sanayi Bakanlığında daire
müdürü olan Salim Alşan, 500
Ura rüşvet alırken
polisler
tarafından suçüstü yakalanmış
tır. Bildirildiğine göre yeni
bir icatta bulunan bir şahıs,
bu buluşunu Bakanlığa tes
cil ettirmek için, Sınaî Dai
resi Müdürü SaUm
Alşan’a
müracaat etmiş, Alşan da ken
disine 500 lira ile birlikte öğ
leden sonra saat 16.00 da gel
mesini söylemiştir. Ancak Avni Aksoy isimli mucit, derhal
emniyet müdürlüğüne koşmuş
tur. Tayin edilen saatte dai
reye gelen Avni Aksoy parayı
MüdüTe uzatmış, fakat çevre
de tertibat alan polisler Alşan’
ı suçüstü yakalamışlardır. Adliyeye sevkedilen Salim Alşan
sorgusunu müteâkip tutukla
narak cezaevine gönderilmiş
tir. Bu esnada, yakınları, Salim
Alşan'ın yüzünü pardesü ile giz
İçmişlerdir, Olay Sanayi Ba
kanlığında skandal olarak ni
telendirilmiştir, Cemiyet ha
yatımızda bir kangren haline
gelmiş rüşvetçilik rezaletinin,
temel sebeplerine inilmek su
retiyle, ciddî ve sert tedbirler
alınması milletin İsteğidir.

Ahlâk Buhranı
Emniyet Müdürlüğü yetkili
lerinin açıklamasına göre, ha
yatım fuhuşla kazanma, yoluna
sapan «fişli» «tişsiz» kadın sa
yısının İstanbul’da 60 bine yük
seldiği anlaşılmıştır, îlgilier,
son aylarda evinden kaçıp, kö
tü yollara sürüklenen 18 ya
şından küçük kızların mikta
rında büyük bir artış kaydedil
mekfce ve haftada en az 50 ka
dının, Ahlâk Zabıtası tarafım
ian fişlendiğini söylemektedir
ler, Polis yetkilileri fuhuşun
«korkunç» bir hızla yayılması
na paralel olarak, frengili sa
yısının arttığını ve bu hastalı
ğı daha çok hippi ve homosek
süellerin yaydığını belirterek
17 bin fişli ve 2500 kameti ka
dının bulunduğunu ayrıca 40
bin kadar kadının da gizli fu
huş yaptığını bildirmişlerdir.
Sıkıyönetim
Komutanlığının
emriyle fuhuş yapılan birçok
yer basılmıştır. Ancak fuşhun
açık propagandasını sayfaların
dan eksik etmeyenler de unu
tulmamalıdır. Bu, milletin ha
yatını düşünen, herkesin arzu
sudur.

Rudolf Steiner
Yahudi asıllı Batı Almanya
!ı kiralık asker Rudolf Ste
iner, Güney Sudandaki ayak
lanmaları tahrik ve yönettiği
için Sudan Askerî Mahkeme
since 20 yıl hapse çarptırıl
mıştır. Rudolf Steiner 42 ya
şındadır.
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Kadın Haklan
Londrada, «Albert Hallide,
dünya güzellik kraliçeliği se
çimi esnasında «İngiltere Ka
dınlar Kurtuluş Hareketi» men
supları tarafından protesto gös
terileri yapılmıştır. Pankart
larda şunlar yazılıydı: «Kırmı
zı kurdelâyı hangi inek kaza
nacak?» «Siz, çıplak kadın vü
cutlarım röntgencilere satan
süper muhabbet telâllansınız.»
«Kadın istismarına bir son ve
rilsin.». Bütün bunlar bataklı
ğa itilmek itsenen dünya ka
dınlarının kulakları çınlatan
feryat sesleridir.

Kızıl Ajan
«The Chicago Sun - Times»
gazetesinin açıklamasına göre
Kızıl Çin’in B.M heyetinin baş
kanı Kao Ciang, Çin Gizli Ha
ber Alma Servisinde görevli
bîr memurdur. Çoğu zaman
yeni Çin Haber Ajansının bir
muhabiri pozunda ajanlık ya
pan Kao, Asya, Afrika ve Av
rupa’da önemli casusluk faa
liyetlerinde bulunmuştur. Ga
zeteye göre Kao, 1964 yılında
Zengibar’da
gerçekleştirilen
Çin eğitimli darbe hareketin
de fiili bir rol almış ve İhtilâl
çilere para ve silâh temin et
miştir.

Millî Sanayi
Makine Mühendisleri odası,
montaj sanayii konusunda ha
zırladıkları raporda, memleke
timizde ağır sanayinin geliş
mesini istemeyen beynelmilel
güçlerin ve onların İçimizdeki
ajanlarının montaj sanayiini
teşvik ettiklerini, milH sana
yinin kurulmasına mani olduk
larmı belirterek, memleketi
mizde Ağır Sanayi ve Tekne
loji Bakanlığı, Standart ve Ka
lite Kontrol müessesesinin ku
rulmasını, otomobiv sanayiinin
millî sanayie dönüştürülmesi
ni istemiştir.

Türkçe yasaklandı
Bir milyondan fazla Türk’
ün yaşadığı Irak’ta Türkçe ya
sak edilmiştir. Irak’ta Türkçe
olarak yayınlanan «Kardeş
lik» dergisininde neşri yasak
lanmıştır. Devlet dairelerine
komünist Haas Partisinin yö
neticilerinin hakim olduğu Irak’ta, evlerinde Türk büyük
lerinîn resimlerini ve Türkçe
kitapları bulunduranlar tevkif
edilmektedir. Irak’m bu hare
ketini değiştirmesi beklenir.

SOL İDEOLOJİLEBİN
DEĞİŞMEZ AKIBETİ
Vatikan’da 38 gün devam eden Katolik Pisko
poslar Toplantısında bir kapanış konuşması yapan
Papa 6. Paul evli din adamı fikrine karşı çıkmış
ve katolik din adamlarının evlenmelerini yasakla
yan kilise, kanununa uyulmasını istemiştir. Ne var
ki, 12. asırdan kalma bu kanunun hâlâ geçerli ot
luğunun Papa tarafmdan bir daah ilânı, hristiyan
din adamları tarafından büyük protestolara sebep
olmuştur. Piskoposlar ve Kardinaller Sinodu Papa’
lığının Papa tarafından bir daha ilânı, hristiyan
din adamlarının yüzde 44’ünüa papazların evlenme
lerine taraftar oldukları, bu arada kadınlara da ki
liselerde görev almalarını istedikleri bildirilmiştir.
Şüphesiz Hıristiyanlık bugün gayri İnsanî, gay
ri İlmî bir sistemdir. Ve tarihin hiç bir devrinde
insanın tâbi olduğu kanunlara set çeken bir siste
min huzur ve sükun temin ettiği görülmemiştir.
İnsanın ideolojik bir varlık olduğunun kabulü ya
nında, hiyotik varlık olduğu gerçeğini inkâr cihet
teki buhran sebebidir. İnsan, Allah’ın vaz’ettiği ka
nunlar çerçevesinde doğar, büyür ve ölür. İnsan ve
cemiyet biyolojik olarak neslini devam ettirme gi
bi büyük bir kanuna tabidir. Bu yüzden insan, bün
yesinin icabı olarak çoğalmak için gerekli faaliyet
lere girer. Tastiküller veya yumurtalık vasıtası Üe
kana karışan maddeler beyin üzerinde büyük tesir
ler hasıl ederek einsl arzunun uyanmasını ve böylece neslin devamının teminini sağlarlar. Surrenal
ve trioid bezleri de cinsî faaliyete yardım ederler.
Evlilik müessesesini yasak etme, acaba ilmin
tespit ettiği bu faaliyetlere mani olabilir mi? Papa
6. Paul, Surrenal ve trioid bezlerinin çalışmasını
durdurabilir mi? İşte Vatikan’daki toplantıda ilân
edilen papazların evlenmelerini yasaklama kararı
gelir ve ba soruda düğümlenmek mecburiyetinde
kalır.
Cinsî arzular ve biyolojik ihtiyaçlar normal yol
lardan tatmin edilmeyecek olunursa, fert bu defa
gayri meşru bir hayatın içine itilir. Ve bunu ahlakî buhran takip eder.
Papa 6. Paul Hıristiyan din adamlarının evlenemeyeceklerini tekrar ilân etmekle neyi değiştire
cektir? Kiliselerde yapılan seks ayinlerini mi? Sık
sık meydana gelen papazların seks skandallannı mı?
12. Asırdan beri kiliselerde devam eden ahlâk
dışı hareketler normal hayattakiterini çoktan geri
lerde bırakmıştır. Suyu boşaltılan bir çok kilise ha
vuzunun dibinde, rahibelerle papazların gayri meş
ru evliliklerinden hasıl olan çocukların cesetlerinin
bulunduğu tarihen sabittir.
Daha geçen yıl Danimarka’da açılan seks fua
rını ilk olarak 25 bin papazın ziyaret ettiğini bil
meyen var mıdır?
Yahudi Saint Paul’ün İn d i üzerinde yaptığı
tahribat Hristiyanlığı tamamen Sionizmin hedefle
rinin bir kör aleti yapmıştır. Hristiyanlık adına ne
acıklı bir tecellîdir ki, bugün kendi temsilcileri
ahlâksızlığın ve fuhşun bataklığına gömülür, insan»
lık için acı olan husus, hristiyanlığm saçmalığına
bakıp, 19. asırda pek çok ferdin materyalizmin sa
kat esaslarına kurtarıcı formül olarak yapışmasıdır.
Unutulmamalıdır. İnsanın ve eşyanın uyması
gereken kanunları hiçe sayan her sistem kılıfı ve
ismi ne olursa olsun çökmeye mahkumdur. Tıpkı
muharref în d l’e dayalı hıristiyanlık gibi..*
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nuz^ «Yeni Ortam Sayı 1»
Kastettikleri «aydınlar» ve !
«baskı gruplan» herhalde DevGenç’in, TKP’nin ve diğer ko 1
münist çetelerinin tutuklu mi \
iitanlanndan başkaları değil
dir. Bunlar reformların «des i
tek gücü» müdür? Erim hükü |
metinin giriştiği reform hare- |

Ortamcılar
Deri Değiştirdi
Bir müddet önce zararlı ya
yınlan tesbit edilerek Örfi İda
re makamları tarafından kapa
tılan «Ortama mecmuası tekrar
Çıkarılmaya başıandı. Bu sefer
iki adı «Yeni Ortam» Ancak
kapatılan Ortamla Yeni Or
tam arasında, şekil ve muhte
va bakımından en ufak bir
fark mevcut değil. Yeni Ortam’ın sahibi yine Kemal Bisalman; yazarıan da, kapatı
lan Ortam’da yazarlık yapan
Refik Erduran, Uğur Mumcu,
Çetin Özbayrak, Kemal Sülker,
Sadun Tanju ve Nadir Nadi gi
bi şahıslar.
Ortam, kapatılmasına rağ
men yazarları, anti militarist
ve Marksist — Leninist dü
şüncelerinden hiç bir şey kay
betmiş değillerdir. Bundan ön
çeki sayılarında nasıl tutuklu
komünistleri dolaylı yollardan
müdâfaa ediyorsa, şimdi de öy
ledir. Daha önceki yazılarında
komünist eşkiyaları devamlı hi
maye eden Ortam, Yeni sayı
sındaki yine aynı yollu yazıla
rından birinde şöyle diyor:
«Üstelik tam o sıralarda, re
formların destek gücü olan ay
dmlar, işçiler, çeşitli baskı
gruplan, karşıya alınmış. Biz
yine feryat etmişiz... Eyvah as
hnda en büyük destekten ken
di kendinizi yoksun ediyorsu

ketlerile bu grupların istedikle
ri aynı şey midir? Şüphesiz ha
yır.
Yazıları dikkatlice incelene
cek olursa; Yeni Ortam, tama
men Marksist — Leninist dü
şünce ve fikirlerle doludur.
Kullandığı sloganlar bile ta
mamen beynelmilel komünistle
rin sloganlannin aynıdır «Din
sermaye sınıfının kullandığı bir
silâhtır.» (Yeni Ortam Sayı 1)
shf. 12) Aslında bu sloganın
Marx’m, icadı olduğunu bilme
yen yoktur. Buna benzer yazı
lara sol cephede her gün rast
lamak mümkündür Solun ülke
/çindeki kuvvetlenmesi özellik
le, ordunun ve dinî duyguların
zayıflaması oranında artar. Bu
yüzden komünistler her hâlü
kârda bu müesseselere saldı
rırlar. Nitekim ülkemizde de
«din afyondur» yahut da «Fa
şist ordu, Kapitalist ordu», gi
bi hücumları çok gördük. Şu

YilZIKLAR OLSUN!
Bilindiği gibi
Türkiye,
milletimiz için büyük bir
felâket olacak olan Ortak
Pazar'a bir oldu bittiye ge
tirilmek suretiyle sokulmuş
tur. Ortak Pazar ekonomik
görünüşlü ve fakat aslmda
siyasî mahiyeti ve hedefi olan bir kuruluştur Bu ba
kımdan Ortak Pazar, ekono
mik varlığımızı soyacağı ger
çeği bir yana; milletimizin,
Türk milleti olma özelliği
nin, içinde eritileceği büyük
bir maske teşkilâttır.
Milletimizin bekası bakı
mından, ta başındanberi ıs
rarla belirttiğimiz bu hu
susu, Ortak Pazar’ın hara
retli savunucuları durumun
da olanlar dahi gizlememektedirler.
Aşağıda, bir övgü ifadesi
içinde anlatılan Ortak Pa
zar’ın aslında nasıl bir fe
lâket haberini maskeledi
ğini bulacaksınız :
TARİHİN AŞKINI
DEĞİŞTİRMEK
«AVRUPA, asırlarca ken_ di sınırları içinde patlak

vermiş büyük ve felâketli
buhranlardan ıstırap
çek
miştir. Harpler, din ve mez
hep kavgaları, emperyalizm
eğilimleri, diktatörlük de
nemeleri ve bölgesel çekiş
meler milletleri zararlara
uğratmıştır.
ORTAK PAZAR’m siya
sî hedefi, Avrupayı birleş
tirmektir Bu amaçla İk
tisadî MENFAAT BİRLİĞİ
NİN ve BAĞLILIĞININ ümitli havasında, tarihî düş
manlıkları silmeye çalış
maktadır Şimdiden
Al
man — Fransa düşmanlığı
unutulmağa yüz tutmuştur
Türkiye’nin ve Kuzey Afri
ka ülkelerinin camiada yer
almaları ile, din ayrılıkla
rının ve tarih mirası his
lerin de ortadan kalkacağı
ve milletleri
birbirlerine
perçinleyecek yeni bir âhenk düzeni doğmasına
doğru kesin bir adım daha
atılmış olacaktır.»
(Ticaret II Kasım 1971
Sayfa : 3)
Yazıklar olsun!...

İnönü’ye doğru dönmüş ve
başı ile selâmlamıştır. İnö
nü buna gülerek mukabele
etmiş ve yürümek üzere olan Demirel’e elini uzatmışttr. İnönü ile Demirel,
Mozole’nin girişinde el sı
kışmışlar ve birbirlerine ha
tır sormuşlardır. Bu kısa
konuşmadan sonra, Demirel,
CHP Genel Başkam İnönü’
nün koluna girmiş ve onun
merdivenleri çıkmasına ve
sonrada protokoldeki sıra
yı almasına yardım etmiş
tir. ?

Saat 08.55 te Aslanlı yoldan yürüyüş başlamış ve
Mozoleye gelinmiştin İnönü
Aslanlı yolu yürüyemediği
için, önceden mozoleye gel
miş ve korteji orada bek»
lemiştir. İnönü, korteje gir
mek için beklerken, önünden Cumhurbaşkanı, Sena»
to ve Meclis Başkanlar Ku
rulu üyeleri, Senato ve Mee
lis Başkanvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Orgeneraller ve Oramiraller
geçmiş, ancak hiç kimse dö
nüp İnönüye ne selâm ver»
miş, ne de ilgilenmiştir,
Siyasî Parti Genel Başkanlan ve parti temsilcileri
geçerlerken, Demirel durup

Saygı duruşunda, siyasi
parti liderlerine ayrılan ye
re gelince İnönü daha ilerle
mek istemiş, ancak Demirel,
İnönü’nün kolunu bırakma
mıştır. Bu arada şu konuş

ma geçmiştir.
İnönü — Neden burada
duruyoruz?
Demirel — Protokol öyle.
İnönü — Eskiden daha
öndeydik.
Demirel — Şimdi yeri
miz burası.
İnönü — Peki öyleyse bu
rada duralım.
Bu arada MGP Genel Baş
kam Turhan Feyzioğlu, İnö
nü’nün yanına gelmiş, ve
«Paşam neden durdunuz,
daha öne buyurun, yeriniz
orada» demiştir. İnönü ise
Feyzioğlu’na «Hayır, parti
liderlerinin yeri burası, pro
tokol öyle» demiş ve Demi
rel’in yanından ayrılmamış
tır.»
Tercüman, 11 KASIM 1971
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parağraf, solun orduya ve dinî
duygulara hücûmunu
açıkça
göstermeye yeter :
«Otorite rejiminin kurulabil
diği toplumlann ortak görün
tüsü üçlü bir ittifaka bu reji
min dayanmasıdır. (... 1) Ser
maye 2) Asker 3) Kilise (Din)
«Milliyet 9 Kasım İsmail Cem
İsmail Cem’in bu ifadeleri
12 Mart öncesinde kızıl kuy
rukların memleketimizi kızıl
anarşiye boğduğu dönemde, ko
münist yaygarasının sözcülü
ğünü yapan Proleter Devrimci
Aydınlık dergisinin Temmuz
1970 tarihli nüshasının 167 say
fasındaki şu yazılardan mülhem
değil midir?
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Rotariyenlerin Sesi Kısıldı

«Faşist bir iktidarın üç aya
ğı vardır. Sermaye, ordu ve din
adamı. Faşizm sacayağı böyle
kurulur Faşizmde egemenlik
sermayenindir. Din adamı ve
ordu onun koruyuculuğu göre
vini yüklenir. Din adamı bunu
halkın dinî duygularını istis
mar ederek «Din» aracılığı ile
yapar Ordu da silâhla»
Rusyada onbinîerce subayın
katledilmesi İtalya’da subay
ların resmî kıyafetle dışarıda
gezemez hale gelmesi, hep bu
düşüncenin mahsulü değil mi
dir?
Eskisinin olduğu gibi Yeni
Ortam’m da başta gelen mas
kelerinden birisi Atatürkçülük
tür. Doğrudan doğruya fikirle
rini propaganda edemediği için
Atatürkçülüğün arkasına giz
lenmektedir. «Çağır Bekliyor
lar Seni» başlıklı yazıda «ay
dın gençler» «Atatürkçü genç
ler» diye feryat etmektedir
Bahsettiği gençler (!) herhal
de banka soyup, adam öldüren
ihtilâl bezirganlarından başka
ları değildir.
Böyle bir vasatta Ortam’m
hem de şekil değişikliği bile
yapmadan ayak diretircesine
tekrar çıkmaya başlaması, kim
ligini tamamen ortaya koyan
davranış olmuştur. Siyasî me
selelerin büyük nisbetle halle
dilme yoluna gedildiği gün,
eski tahrikçiler, meslektaşlarly
le birlikte herhalde boş dur
mayacaktır.
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Rotariyenleıin gayrı resmî sözcüsü haftalık Yankı Der
gisi 36. sayısmda Millî Savunma Bakanı Ferid Melen ile Ge
nel Kurmay Başkam Orgeneral Memduh Tağmaç arasında
fikir ayrılığı bulunduğunu ima eder tarzda neşrettiği yazı- !
dan dolayı 1 ay kapatılmıştır. Yankı’nm fikrî bünyesini da
ha iyi anlatması bakımından aşağıdaki seçmeleri vermeyi uy
gun buluyoruz.
«... Ggrup seksi, üç ya da daha fazla insan arasında seks.
Bir çok çiftin aynı yer ve zamanda cinsel ilişkide bulunma
ları...»
«... Her iki araştırma gurubu da, örneklerin müstekcen
olmadığı kanısında. Seks konusunda hoşgörü ile, çiftler ara- |
sında aksayan ilişkiler dışa itilmekte.
Bir yıldan beri grup seksine katılan ve beş yıllık evli j
bir çiftten Bayan Mimi Lobeil 28 yaşmda ve mimar. 29 yaşm
daki eşi öğretmen Jokn Lobell’a göre grup seksi, bir yaşama
sanatı. Evlilik ise manevî bir ilişki fakat seksüel bir sınıfla
ma değil. Bay Lobeil, birbirlerini kıskanıp kıskanmadıkları
konusundaki bir soruya ise şöyle cevap verdi: «Emin olduğu
muz konularda birbirimizi kıskanmayız. Mimi ile aramızdaki
seksüel ilişkimizin mükemmel olduğuna eminim. Mimi’nin
başkaları ile ilişkisi, bu bakımdan beni kıskandırmadı..»
«... Grup seksi’nin ahlâk dışı olmadığını savunanlar da
var. Şartlar gözönüne alınmadan hiçbir şey doğru ya da yan
lış yargısına ulaşamaz.»
Yankı, 31 Mayıs 6 Haziran 1971, sy. 14 sh. 22 — 23,, |
İNSANLARI SEVECEKSİN
«Orijinal adı : Liebe Deinen Naechsten, Yazan; Eriek
Maria Remarque, Çeviren : Burhan Arpad, May yayınlan, 4.
Baskı 454 sayfa, 20 lira.
«insanı seven bir insanın» Remarque’ı sevmemesine im
kân yok. Savaşa, militarizme karşı, kalemini en tesirli silâh
tan daha acımasız, daha isabetli ve daha öldürücü kullanan
bir «dev» yazar, Remarque, «Harp isteyen insan beşiğinde
öldürülmelidir» diyecek kadar.
«însanlan Seveceksin», sıkılmadan, aksine üzerinde düşünüle düşünül e okunacak bir kitap. Acı ve gıerçek olaylann
içine karışan, zaman zaman insanın gözlerini sulandıran «ro
mantik» insan sevgisi ve »ölümsüz» yaşama hırsı, kitabı her
çeşit okuyucuya hitap edecek hale getirmiş.»
Yankı, 5 — 11 Temmuz 1971, Sy. 19, sh. 26 — 27
AĞRI DAĞI EFSANESİ
«Yazan : Yaşar Kemal — Cem Yayın evi — İstanbul,
1970 — 141 sayfa, 7,5 lira.
...Yazar eserde bilinen toplumcu görüşlerini de yansıtı
yor. Örneğin Paşanın ordusu vardır... Bir sözüyle padişah bi
le harekete geçecektir ama ordusunu kullanamaz. Çünkü d al
lılar birlik olmuştur. Sarayı sarılmıştır. Halk çoktur, Paşa
korkar bu mahşeri kalabalıktan Toplumsal eylem galip gelir
Kullanılan dil olaylann geçtiği yörelerden alınma insanı,
olaylann içine çekiyor. Kolay anlaşılır ve sade Akıcı ve güzel
anlatım ile Dino’nun resimleri birleşince ortaya klasik olma
ya namzet nitelikte bir eser çıkıyor. Türk Edebiyatında
müstesna bir yeri olan bu eser okunmalı.»
Yankı, 8 — İ4 Kasım 1971, Sy. 37, Sh. 28 — 29

