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İLHAN SELÇUK

"Aslını inkdr etmedi" derler. Bu söz o kadar doğrudur ki, ispatı da,
ilhan Selçuk'un ta kendisidir. 1 Aralık 1969 tarihinde, "Cumhuriyet"
gazetesinde "Milliyetçilik Hareketi" başlrklı frkrasında, cibilliyetine ya-
raşaıı bir tahrifle Türk Milliyetçiliğini dejenere etmek isteyen bu ada-
nun, aııa tara^findan Türk olmadığ;ı söylenmektedir. Söylentilere göre,
bir italyan kadınının oğludur. ilhan Selçuk ana ralımine düşünce, galiba
çok muhterem bir insan olaıı babası, nikdh kı5rmak zorunda kalmış ve
kadın da ihtida ederek HiKMET ismini almıştır.

Anasından tevarüs ettiği ateşIi akdeniz kanı, İlhan Selçuk'a da in-
tikal etmiş olacak ki, karısınrn yeğenini evl6t ( !) gibi bağrına bastrktan
bir süre sonra onunla karı - koca hayatr yaşamaktan çekinmemiş; riv6-
yet edildiğine göre bu evlAdını (!) zarnan zaınaır kardeşi Turhan Sel-
çuk'a da peşkeş çekmiştir. Bu iki kardeşin, her Ankara'ya gelişinde,
adr geçen hnnımın evinde kaldığı bilinmekte, ve maceraları sosyeteyi
çalkalandırmaktadır. E'akat, son gelişinde ilhan Selçuk dedikoduların
öniinü alma} için olacak ilhami Soysal'da misafir, kalmış; yeğenini ha-
tınnl soracak kadar kısa bir süre için olsa da ziyaret etmemiştir.

Çünkü, bu cdzibeli evl6,dlık ( l) son zamanlarda ünlü bir solcu do-
çentle yaşamakta; onunla evlenmek istemektedir.

Biz gelelim ilhan Selçuk'a... karısrnrn yeğeni olan ve evl6dı (!) gibi
sevdiği haıırmla maceralan sosyete külisinden çrkmış, basrna bite inti-
kal etmiştir. Meseld 28 Kasrm 1969 tarihli bir Ankara gazetesi, ilhan
Selçuk'un giizel yeğenle maceralannı şiiyle değerlendirmektedir.

"Meselğ, yazarlardan birinin annesi hakkında söylenmiş çirkin söz-
ler; diğerinin ise evl6t edindiği bir kızla her Aıkara'ya gelişinde karı -
koea gibi yaşaüklaİı dedikodusunu yazmak, eğer fikir §uçu ise, bizler
bu suçu işleyerek kolay bir üne kavuşabiliriz..."

. Manevi baba - manevi evlAt münasebetlerine burada, bu güzel hanr-
mın yabancr sefaret ricöli ile - özellikle komünist ülkeler sefaretleri ile -
temaslarrna değinerek noktamrzı koyallm.

_3_



CUMIIURİYDT GAZETD§İ VE İLHAN SELÇUK:

..Cumhuriyet,,gazetesininiçbünyesindesonzamanlardabazıdeği-

şiklikleroldu.BurhanFelek,YılmazÇetinergibikişiliğiolanyazarlar-
dan sonra Ecvet Güresin,inde işine son verildi. Bütün bunlar normal yol_

larlabiryazaİİ|veyöneticininişinesonverişişleminebenzememekte.
dir.

Başlan$çtanberi "Cumhufiyet" gazetesinde iki gurup birbiriyle ça-

tışmaktadlr.Bir§üreöncegazeteiçindeütilA,fpatlakverdiğindeNadir
NadiveMerhumDoğanNadi'ninanneleriSayınN6zimeNadi,duruma
eİkoymuş;oğluNadirNadi,yegazeLedeya^yazIJ:rasınıyasaklamrş;
cevai Başkut ve yaşar kemal gibi aşırı solcuların işine son vermişti.

F,akat sonraki günler Nadir Nadi,nin mukavemetine dayanaJrrayaıı an_

nesi oğlunun tekrar gazetede ya.zı yaz.masına, göz yummuştu, E'akat Do,

ganNaoı,nınvakitsizölümündensonra,Burhaııl'elekkırkyıldrryazı
yazdıgı.,Cumhuriyet,tekiköşesindenayrılmış..Milliyet,,gazetesinegeç-
mişti ki, bunu Yrlmaz Çetiner takip etti,

son olarak Ecvet Güresin,in de işine son verilmesi aşrrı solculann
bu gazetede yeni bir köprübaşı daha tuttuklarınl göstermektedir. Nite_

kim son günlerde ,,cumhuriyet" gazetesi yaptığı ilAnlarla aşın soıcu

olarak tanrnan Tabil Senatörlerden bazrlarrnln "Cumhuriyet" ailesi içi_

nc alrndrğrnr kamuoyuna duyurmuştu. Nadir Nadi,nin gazeteyi gelenek_

sel tutumundan ayrrtaJr kimsenin İlhan selçuk olduğu muhakka]<trr.

çünkü bu kimse Ecvet Güresin,in gazeteyle ilişkisinin kesilmesinde baş_

lrca rol oynamrştır. Bilindiği gibi Ecvet Güresin aşrrı sağa da aşırı sola

da akrlcr bir tutum takınmrş ve hatta zamarı zaxt|ıarL tlhan selçuk,la ih_

tilAflara düşmüş olan eski ve aklı başında bir gazetecidir. son olaylarda

Ecvet Güresin,in EroI Simavi ile yaptığ,ı bir görüşme bahane edilerek

ılhan selçuk tarafından istismar konusu haline getiritmiş ve tlhan sel_

çuk zaten hasta bulunan Nadir Nadi,yi ziyaıet ederek Ecvet Güresin,in

bir komplo içinde olduğunu patronuna fittemiştir. Bunun üzerine Nadir

Nadi Ecvet Güresin ile bir konuşma yaparak işine son vermiştir,

Halihazır duruma göre "Cumhuriyet" gazetesi ilhan Selçuk'un m&-

nevi hakimiyeti altrna girmiş ve daha da aşrrr sola kaymrştır. Esasen

bundan bir süre önce ,,cumhuriyet" gazetesi dağıttıs el ilanları ile aşııı
sol'da alacağr yeri okuyucularına duyurmuş bulunuyordu.
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MO§KOVA'DA BiR §OKAK ZAMPARALIĞI: .MOSKOVA'YA
SO§YAIİST GELDİM KAPİTALİST DÖNECEĞİM,,

ilhan §elçuk, m6lum Rusya gezisinde, Mo§kova'nın sadece turist-
ler için yasak olmayan yerlerini gezip gördükten sonra, igi gıdıklanma_
ya başlaİnış olmalı ki, yanındaki Türk gazetecisine (bu gazeteci o gün-
leıde 1 5nldır fiirkiye'deki bir büyük gazetenin Moskova muhabiri olarak
vaaife görtnektedir.)

- Canım bugün, bir yoldaş kadını ile yatmak istiyor. Sen bu yer-
leri bilirsin, bana yol göster, der.

Muhabir gazeteci, komünist idealisti ( !) geçinen bu adama :

- Yahu, şimdi srrası mi, ne derler sana, bir gören, duyan olursa ?

. Sanşın Rus dilberlerini gördükçe burnundan soluyan, dönme Hik-
met'in oğlu tlhan Selçuk, vurdum duymazlıkla şu cevabr verir:

- Boş ver yaiıu!

Gazeteci arkadaşr gerçekten kendisini anlamakta güçlük çeker. Ama
bilemez ki; solculukta utanma yoktur. Doğru yoktur, Allah yoktur, aile
mukaddesatı yoktur. Karşısrndaki adam evlAt edindiği yeğeni ile yat-
maktan utanmam_rş, hatt6. bu zava|h krzr kardeşine bile peşkeş çekmiş-
tir; nereden bilsin bu muhabir ki, üstadını örnek almrştrr. ilhan Selçuk.
O'da Nazım Hikmet gibi arkadaşlarrnrn eşleriyle flört yapmağa alıştı$
içiıı, bu zaten onun tedA.visi güç bir hastahğı olduğundan, orada da hiç
olmazsa, bir yoldaş kadın, hadi sakrnmadan söyleyelim, bir "orta malı"
bulmak l6zrmdır.

Uzatmayalrm, bu adam, gazetecinin bütün ısrarlarına rağmen, bir
yoldaş kadın bulur, o geceyi gönlünce yaşar... Yaşar amma, kadrn bir
gecelik ücret olarak ilhan Selçuk'un 100 dolarrnr da aşrrır. Sabaiı olur,
ilhan Selçuk karakola gider, gecelediği kadını hırsrzlrkla suçlar. Kadr-
nın polise verdiği cevap şöyledir:

"- Ben bu para;n çalmadrm, hak ettim."

Ne denir? Polis kadrnr hAliyle serbest bırakrr. llhan Selçuk da ka-
rakolu terkederken öfkeyle şöyle mırıIdaıır :

- MosKovA,YA sosYALİsT GELDİM, HERHALDE KAPtTA-
LİsT DöNECEĞtM!

)
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Eee... Kolay mı? Rustaıı yarım ruble ücret alan fahişe, ilhan Sel-
çuk'tan bir geceliğine 100 dolar ahrsa, hazret elbette öfkelenir, Mosko-
va'lı fahişeye karşr celAllenerek, "- Kapitalist olaca$m" der. Bir ge-
celik zevk için 100 Dolar (ortalama 1000 Tl.) verebilmek kapitalistlik!
değilmiş gibi.

.,İLHAN SELçUK İMALATI"

1925 yılında dönme Hikmet'ten doğan bu çocuğun bugünkü şöhre-
tini düşünürken "ne hikmettir bilinmez" diye izah etmek aslında büyük
bir gaflettir.

Dünyanrn neresinde olursa olsun komünist ve sol kafalar robot in-
san arar, bulduktan sonra ise onun mutlaka büyük ve yaygln bir şöh-
rete ulaşmasrnr sağlar.

Zaten Lenin d,e 1924 de Beynelmilel SoI Yazarlat Toplantısrnda ay-
nen şunu söylememiş miydi :

"Gittiğiniz yerlortle ddvamıza hizmet edebilecek insanlan iıulur bul-
m&z, onla,rın muhtelif vasıtalarla, bilhassa gazetelerle şöhrete ulaştır-
manız lözrmdrr. Bu, miiıkA,fat veferek olur, eserlerine değer vererek olur,
veya §ık şık eline veülen yazılan okuiluktan sonra alkıslamak, büyük
sevgi gösterileri düzenlemek suretiyle olur."

Adana Erkek Lise§inde talebeliği zamanında ilhan Selçuk'un arka-
daşlan arasrndaki yaygın adr: "Kopyacı ilhan" idi.

Muğla'da doğmuş, Aydın'da büyümüş, Adana'da okumuş olaır İl-
han'ı bütün lise tahsili devresinde bir tek defa öğretmen karşrsında her-
hangi bir dersi kekeliyerek de olsa, aıılattığına hiç kimse şahit olmamrş-
tır. Çünkü onda natrka kıtlığı, üstelik nazarı dikkati çekecek kadar da
bir tembellik vardı.

Ancak yazılr yoklamalarda kopya çekmekte maJıareti faz|a olduğu
için başarr gösterir, herkes tarafindan sayrlan babasrnrn da aynı okulda
öğretmen oluşu yüzünden faz|aca müsamaha görerek sınıf geçerdi. üni-
versiteyi de kopyacrlıktaki mahareti yüzünden bitirmiş, fakat Hukuk
mezunu olmasrna rağmen, hukuktan anlamadrğı için başka meslek ara_
mak yolunu bulmuştur.

önce basrn reklömcılığr yaptı, "Dolmuş" mizah gazetesini, "Taş"
karikatür dergisini ve "Spor" gazetesini çrkardr. Muvaffak olamadı.

ı
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Sonunda aylık bir dergi kadar datıi basmayan günlük, okunmaz bir
gazetenin sayfasında fıkra yazarlı$na başladı.

"Cumhuriyet" gazetesine girişi ise, sol fikrin süflörlerine rahat uya-
bilmesinden dolayr oldu.

Hemisi olan Nadir Nadi, gazetesini solun emrine terketmek kara-
rını verdikten sonra, ilhan Selçuk'u da bu kadro içinde kendisine verile-
cek olan rolü raiıat yapabilecek bir kabiliyet (!) olaralt seçmişti.

..İLIIAN §ELÇUK MosKovA,DA,

Gerçekten rolünü büyük bir başarr ile devam ettiren Selçuk, önce
"BIZtJ&,[ RADYO" adıyla maruf komünist radyonun dikkatini çekti.
"Bizim Radyo" gün geçmez ki, yorumlarrnda ilhan Selçuk imzalr frk-
ralardan pa.sajlar nakletmiş olmasın.

"Bizim Radyo" bültenlerinde, yazı|arıy|a en çok bahsi geçen adam
olmuştu. Eh artık Türkiye'de Sol'a bu kadar hrzlı hizmet eden bu ada-
ma, biraz da propagandasını yaptığr yerleri gezdirmek, oralarda ağır-
lamak, bol paralar harcatmak imkdnları hazrrlanmalı idi. tşte iki yll
önce, Moskova resmen ilhan Selçuk'u davet etmiş, rubleler harcatmrş,
dönüşünde ise bunun mükğ.fatınr istemişti.

Moskova'daki insanlarrn bir hapishane hayatı yaşadığını, artık Af-
rika'daki insan eti yiyen Mau Mau'lar dahi biliyorlardı. l'akat ilhan Sel-
çuk Moskova dönüşünde aynen şunları yazroyrdu:

"Bugün Sovyet Rusya'da bir işçi telefonlu, banyolu, kaloriferli apart-
man dairesinde ve doktora, okula paıa vermeden yaşayaıı, yarrnrna gü-
venle bakan, istediği zarİ.an mesleğini değiştirmek veya yeniden eğitim
görmek imkAnlarına sahip kişidir. Yazlık iznini sayfiye yerlerinde, tatil
evlerinde geçirebilir. Yaşlandığı zamaıı da emekli maaşını alıp bir kö-
şeye çekilip oturur."

Bu Rus ve komünist hayranlığr içinde gözü dönmüş adamrn şu yu-
kardaki satırlan karaladığx günlerde Türkiye'mizin en büyük gazetele-
rinde ve en muteber sayfalannda demirperdeye alt şu haberler veriliyor-
du:

"Tiirkiye bir ilticalar memleketi oldu."

"15 günde 80 kişi htirriyeti seçerek yurduınuza sığJınü."

_7 _
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"Bir ay içinde 161 kişi komünist dılemden yurdumuza kaçtr,"

"Şehrimizde konserler vermekte olan komünist flarmoni orkestrası

torneİçisi yurdumuza sığrndı, memleketine dönmedi"'

"Bugün de Edirne,den Türk topraklarına bir doktor, bir mühendis

ve 4 kişi iltica etti."

Diyelim ki;

Bu haberleri yazı yazdığı gazete meşrebine uygun olmadığı için ver-

mez, ilhan Selçuk O. ,1,1,il"aumlamaktan frrsat bulamadığı için öteki

gazeteleri görmez.

Fakat, şu dağdaki ayılarrn, steplerdeki kunduzlarrn bile duyduğu,

svETLENA'nrn (x) y.rüı.ı"rrr[ da mı gÖrmemiş, okumamrŞtır?

Görüyorsunuz ki, sosyali§t maskeli bu adam, her frrsatta yurdumrız-

daki sefaleti, işçi dertlerini tahrikçi bir açıdan dile getirerek; dünyanın

en geri kalmış bir memleketi olduğumuz yalanrnr ra}ıatlrkla söylerken

Sovyet işçisinin aslrnda Türk işçisiyle mukayese edilemiyecek kadar se-

fil, perişan, üstelik hürriyetten de mahrum halini, telefonlu, barıyolu

vekaloriferlievlerdeoturuyorşeklinesokmaksuretiyleyalaııüstüne
yalan söyıüyor.

Hatırlatalımki,İlhanSelçuk,abuyalanlarındandolayı,kızmakbo-
şuna bir öfke olur. Bilelim ki, hastalara kızmak değil, acımak gerek,

tlhan Selçuk belki bir ruh hasta§ı, betki bir akıl hasta§ı değildir,

Ama yüzde yüz Moskova seya}ıatinden sonra, artık şifa bulmaz bir YA-

LAN hastasıdır. Verdiği sözü yerine getiren borcunu ödeyen bir sosya-

list olarak biraz da takdire liyıktır!",

Böylelerine Allah'tan şifa dilemek bile günah işlemek demektir,

Bir başka yazısında ise gördükterini şu yalan ve sahte yaldrzlarla

süslemeğe çalışryordu :

..SovyetlerREFAHtoplumuolmakyolundaAmerikaileyanşaçrk.
mıştrr. Sovyetlerin gelişmesi Amerikan _iktisatçılarını 

ciddi şekilde dü-

şündürmekte, ı<orxulmaı.tadır. Sovyet ekonomisinin Amerikayı yakala_

*r", ," geçmesi kaçınılmaz görünmektedir,"

ı

(x) stalin'in kızı Amerika'ya iltica, etmiştir
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Şimdi birde, komünist gazete, yazar, iktisatçı ve devlet adamlarrnın
ağzından Sovyet Ekonomisini okuyalrm :

Avusturya K.P. üyesi Fransız Morek'in, "Wienez Tagebuch" dergi-
si, 1964 de ölen tanrnmrş Sovyet iktisatçısı, "Varga''nrn vasiyetinden
parçalar yayınlamrştrr :

Bugünkii Sovyet idarecileıinin en tehlikeli vo zararlı vasıilan, key-
flnce yönetim ve yol§uzluk tieğil, büyük bir ülkeyi uygun bir şekilde lda-
ro etıne yeteneksizlikleriiliı.

Sovyet Akademi üyesi "Sakharov" Tarihçi "Medvetlo" Fizikçi "To-
uıtchln"in Brejnev, kossygin ve podgorny'ye ithafen yezdrkları mek-
tuptan, "geqtİğimr,7, on 1ıl zarfında, iiıIkemiz ekonomİsinde, örgüt bo-
zukluğu ve duraklamaya ilişkin tehilitkdr isaretler belirmeğo başlamış-
tır. lliilü gelir aıtış oranı düzenli olarak düşmektedir. Ea,llrın gerçek
geliri, şu §on Jnllar sırasında hemen hemen hiç artmamrştır... Hertiirlü
eğİtim için toplam $iderimi2, ABD. tlekintlen üç defa az olup, daha ya-
veş artmekta,dır... Çalrşmanrn verimliği biztle kapitallst ülkelerdekine
göre birkaç misli ilüşüktür.

ilh....... (Bak : 11, 72, ].3, |41411970 tarihli Lemonde)

Ve Aralık 1969 ila Merkez Komitesinde yaptığı 2 sa,at 40 dakikalık
konuşmasıntla bizzat Brejnev, "Soı,5ıetler Birliği'nin başansızlrklannı
eleştirmiştir."

Çok kısa pasajlar halinde aldığmız yukarıki eleştiriler darıi bizzat
Sovyet vatandaşlarrnrn, ilhaıı Selçuk yoldaştan çok daha insaflr olduk-
larını ortaya koymaya yetmiyor mu?

Bir yazarrn! methüsenasrnı yaptığı kimseler tarafindan yalanlan-
ması nerede görülmüştür? ve bu adam hala bu yoldaşların yüzüne na-
sıl bakmaktadrr. Şaşılacak şey doğrusu. Biz böyle bir adamrn nüfus kd-
ğdında yazılı, "Türkiye Cumhuriyet Vatandaşr" ibaresinden utanryo-
tl\z....

BU ADAI}İ KOMüNİ§TLERİN AVUKATI MIDIR,?

Başlarken dedik ki, ilhan Selçuk, Hukuktaıı anlamadığı için avukat
olaınaü. Biz bu hükme hakkın ve haklmrn avukatı olamadrğ1 için var-
rruştık. E'aİ<at aslında bu adam imansızlaıın ve komünistlerin çok ya.-

matı, çok cÜretker, çok sinsi bir avukatıdır.

_9_
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Düşünün ki dünyada ve Türkiye'de ne kadar tanrnmış Marksist ve
komünist varsa ilhan §elçuk'un frkralarına meltz|J olmuş, onlan hara-
retle müdafaa etmiştir.

Misal mi istiyorsunuz, işte!...

, KASTRO VE IIOMüNİST REJiMi iÇtN DİYOR Ki:
"Bir dergi, Küba'nın içinde bulunduğu durumu ve sakalh ihtilA.lciyi

alabildiğine kötüleyerek, Kastro'nun, yarın milleti taraf,rndan lAnetlene-
ceğini söylemektedir.

Küba tecrübesinin başarrya ulaşıp ulaşamadığı ayrı bir sorundur.
E'akat artık sorun olmaktan çıkmış bir nokta vardrr. Küba tablosu o
türlü REJİMLER'in zaafı değil, kuwetleridir ve bu kuwettir o memle-
ketleri kısa zamanda büyük kalkrnma hrzlarına ulaştıran...

Şunu da cesaretle itiraf etmeliyim; bugün Küba'nrn yaşaüğı RE-
JiM, geniş halk kitleleri gözönüne alınrrsa, Batista'nın aşa$lık dikta-
toryasrndan bin kat daha iyidir."

(22 mart 1962, Vatan)

ilhan Selçuk, sözde unutmuş gözüküyor ama işine gelmediğ.i,'itiraf
edemediği bir husus var; hiç bir komünist rejimde, halkrn hür olduğu,
mes'ut ve rahat olduğu görülmemiştir. Aslrnda Kastro Batista'ya taş
söktürecek kadar korkuriç bir terör ve diktatörlük içindedir. Bunu, ilhan
Selçuk da çok iyi bilir ama, kiralrk kalemi daima yalan yazrııağa a|ış-
tınlmrştır.

Ve ne acıdır ki! bu defa Castro bizzat Selçuk'un yalanlannı yüzüne
vurmuştur.

"Ca§tro, şeker kamrşı rekoltesinin azalttrğ;ınr söyledi, Iiavana'da
yüzbinlerce kişi önüntlo bir koıruşma yapan Fidel Caştro şekor kaınışı
fokoltesinin geçen 5nla n&zaran 5i1 milyon ton daha az olacağlnr bildiı-
miş bu başarısızlrğın tamamen nesnel kosu'|ara bağlı olduğunu söyle-
miştir."

(isviçro Ra,dyosu (A.A.),
Vatan, Akşam gazetesi

20 - 22l5lIs70)

NAZIM IIİKMET iÇtN:
"Nazrm Hikmet'i de çok beğenirim ben... Şimdi birbiri ardından ki-

taplarr yayrnlaırryor... Nazrm, bütün dünyada tanınmış bir şairdir. Şiir-
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leri nice dillere çevrilmiştir. istiklAl Harbinin en güzel destanınr da Na-
zım Hikmet yazdı.,."

(3/U1966, Cumhuriyet)

Ve aynı Nazrm Hikmeti, öz oğlu "Babam para için yazmrştır" diye
I6,netlemiş, milliyetsizliğini satılmışlığınr dünyaya il6n etmiştir.

(Bak. Milliyet gazetesi Nazımın oğlu Memet)

KOMüNİ§T «RUIIİ §U" iÇiN:

Türkiye Gizli Komünist Partisi mensubu olarak yakalanrp Ankara
Garnizon l{omutanlrğı 2 Numaralr Askeri Mahkemede komünistlik suçu
ile 2 yıl hapse, 1 yıl da sürgün cezasına çarptrrrlan Ruhi Su için de il-
han Selçuk şunlarr yazmaktadlr :

"Ruhi Su, efendi bir kişidir.

Ruhi'nin imece plAklarrnrn ikinci takrmrnr dün aldrm... Ruhi, tek
başına bir büyük akım yarattı Türkiye'de... imece plakları, bugünden
yarrna kalacak, paha biçilmez değerlerdir.

Bir zamanların faşist iktidarı işte bu sanatçryı ezmek, yok etmek
istemişti. Ruhi'yi zindana atan kim]erdi, isimleri cisimleri çoktan unu-
tulmuş bir sürü kalpazan.

Ruhi, bugün olduğu gibi yarınlarımıza doğru dalga dalga !zan.a-
caktlr. I{ardeşlerimize, oğullarımıza, kız|atımıza, gelecek kuşaklarımrza
sesini duyuracaktır."

(18 Ocak 1968, Cumhuriyet)

KOMüNİST AZIZ NE§İN iÇiN:

"Bir süre önce ünlü Türk yazarı Aziz Nesin'in l'eneryolundaki evin-
de polis arama yaptı. Eserleri yirmiden fazla yabancı dile çevrilmiş bir
Türk yazarından başlayıp siyasi polise, siyasi polisten politika ve basln
dünyasrna kadar uzanan bir Alemde neler olup bittiğini okurlarrmrz her-
halde şimdi hatrrlarlar.

Aziz Nesin, polisçe iyice ve dikkatle incelendiği zaman bir üniver-
§ito eğitiminin veremediklerini kaza,ndıra,bilir insana..."

Şu satırlardaki sosyalist palavrasınm, Türkiye'de en ağırbaşlı zan-
nedilen bir gazetede hangi noktaya geldiğine dikkat edin.

ı
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§osyalist oğlana inansanız çocuklarrnızr niçin üniversiteyo verip de
hem zamandan, hem paradan olacaksrnrz, Aziz Nesin'i okuyun yeter...

Yazıya deva,m etmlyoruz, çünkü milleti mlllef,, İnsanı insan yapan;
kültür, ahlik, dil, örf, niıet n&mu§ ne var§a hepsint 54karak, yıkanmış
boyinleri komünizm'in emrlne verrnekle görevli Aziz Nesin ve benzorle-
rinin eserleril ençok yurt ilışındaki komünist iiılkeler Tiiırlüğiine okutul-
makta, işte Türklük ve Tiiııkiye! üyo gösterilmektedir ve bunalan da
övtinçlo bahseden yazar ilhan Selçuk'tuı. Elbette, btniiikleü aıa,banın,
sahibinin hoşlanacağı türkiiüeri koro ha.lindo söyliyeceklerdlr.

MAO, I(ARL MABKS VE STALİN İÇİN

"Sol yayınlarının üç kitabı daha çıktı: Mao-Çe-Tung Bir Devriın-
cinin Otobiyograf,isi. Karl Marks'tan F-raıısa'da sınıf mücadeleleri, Josef
stalin'den Marksizm ve milu meseleler.

Yakın yıllarda sosyalizmin zenginleşmesine ışık tutan bütün çabaları
alkışlamak, Türkiye'de sol akımı besliyen nice çahşma varsa yürekten
övmek gerekir.

Sol yayınlarınrn üç kitabr masamrn üzerinde dururken bu duygulara
kapıldım. Türk toplumunun YARINKİ aydınlığına bugünden rşık tuta-
cak bir çabarrrn yılları aşan çizgisini görür gibi oldum."

izaha dahi lüzum kalmayan şu satrrlarla, Türkiye'mizin yarrnını bu
üç beynelmilel komünistin fikirleriyle aydrnlanaca$, bir kelime ile mut-
lak komünist fikirlerin zafet kazaıaca$ söylenmektedir,

Sosyalist Selçuk devam ediyor:

"Oysa sosyalizmin köklü bilincini yaratmak için elimizdeki araçlar
çok azdrr. Bu araçları çoğaltmak için canrmrzı üşimize takmalı5nz. Bu
bakımdan okurlarrma Sol yayınlarmr dikkatle izlemelerinl güvenle söy-
lüyorum."

Ve bizde ildve eüyoruz :

Mao - Çe - Tung'u daha iyi öğrenebilmek için,

"Kızıl Çin'den neden kaçtın" ad'lr kitabı ve hattA Mao komünizmi-
nin, halka yaptığ,ı zulümü anlamak için Moskova Radyosunu, Statin'i
daha iyi anlıyabilmek için, Kruşcef'i de dinlesinler, okusunlar, o zaman
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bu adamın benliğini sarmrş olan yalan ve sahtekarlrğın derecesini daha
iyi anlıyacaklardır.

BEYNELMİLEL iHTtL.iLCi I(OMüNİST GUEVARA lÇiN :

"Bir destan kalıramaııı, destan kaiıramanlanna yakışr şekilde öldü.
Güney Amerika dewiminin ünlü yiğitlerinden Che Guevara'nın ateş göz_
leri Bolivya dağlarındalri bir vuruşma sonucunda kapaıdı,

Che Guevara niçin döğfişüyord]ı?

Bollvya köylüsünün, Vietnam halkının, Hindlstan yoksulunun, Ara_
bın, Kongolunun, Ganalrnın, iranlrnrn ve Anailoluda topıak altınila ya-
şayon köylllntin öçgiirlü§i için çarlıışıyoıdu.

Korkıınç gÜzoltİğ,İ, karanlrğ1 ayünlığa çeviron ilöh yüzlü ohe..."
ilönmentn oğlu ilhan Selçuk, bolki ömriinile bir Türk vatanperverinln
öliimü kırşısınila iiahi bu ka,dar acı du5mamıştır. iüi,h yüzlü ileüğt, as-
Iınils Bftırs vo llippi suıatlı adam, meğer Anadolu'nun yoksul köylüsü
tçin lle çe,rpışıyotmuş dı (!) btzim haberimiz yokmuş.

Din'i, '{Burjuvazinln halkı uyutması için bir uydurrna" sayan, ko-
miinist'in 5ıiizünü il&ha benzetecek kadar kenünden geçen Selçuk, hak-
lgnda kanaıtı hor hıltle okuyucu vorecoktir.

Komüni§t yardakçıll$nın böylesine pes doğrusu.

Bu adamın, eğer şu satrrlardan sonra da komünist propagandası
yapmadığx iddia edilirse, bize haber versinler, komünizm propagandasr
denen şey nedir? Nasıl söylenirse propagaııda sayılır?

Aslında şu yukarıki satırları bir kere daha dikkatlice okuyun, ko-
milnist propagaııdasının kızıl ve kanlı rengini derhal farkedeceksiniz.

KREMLIN'İN AYUKATI:

AvukatlığJı, "Rusya Türkiye'den toprak istemedi, teklifte bulundu"
üyerek satılmışlığa kadar götüren sol kalemlerin başında yine tlhan
Selçuk vardır ve bu konuda yazdıkları yalaıları suratına çary)an şu ya-
zıya da Avukat! h6,1A cevap veremeırrlştir.

1'



-
11 Nisan 1970 Tercüman Gazetesi.

"Kremlin'in Avukatı" başlıklı yazı

"Kremlin'in avukatı şu iddiadadır : ikinci Dünya Savaşrndan sonra
Ruslar, Türkiye üzerindeki taleplerini 1945'de bize duyurdular. Hayır
dedik. Dövüşmeye hazırdık ve yalnrzdık. Stalin bu direnme karşrsrnda
durdu. Aradan iki yıl geçti, TEHIiKE UZAKLAŞTIKTAN SONRA,
Amerika 1947 anlaşmasryla yanımızda göründü".

Kremlin'in Cumhuriyet gazetesindeki avukatr tlhaıı Selçuk bu söz-
leri güya bir Amerikan gazetesinin, "Amerika, ikinci Dünya Haıbiııde
Türkiye'yi, Rusya'nın elinden kurtarmıştır'' iddiasını çürütmek için söy-
lüyor. Değll, işin aslı öyle değil, ya esasr da öyle değil. Kremlin'in avu-
katrnrn sözlerinin hepsi YALAN. Hem kuyruklu, birer yalan. isbatınr
ben yapmayayrm. isterseniz Cumhuriyet Gazetesine yaptırtayım.

1 - Bir defa Ruslarrn Boğazlarr müştereken müdafaa edelim diye
bize verdikleri notanın, Dışişleri Bakanrmrz Hasan Saka'ya tevdi tarihi
8 Ağustos 1946'dır. 1945 değil. YALAN 1. (7901 sayılr Cumhuriyet,
14.8.1946 ).

2 - Amerika 1947'de Türkiye'nin yanrnda göründü. YALAN 2.

l'ranklin D. Rooswelt gemisi hemen Akdeniz'e AÇILMIŞTIR. (7903 sa-
yılı, 16.8.1946 tarihli Cumhuriyet, bu geminin Rus notasrna bir cevap
olmak üzere Akdeniz'e açıldığını ya,z|yor). Ayrrca ingiltere ve Amerika,
Rusya'ya bir nota vererek, Rusya'nrn Boğaz|at, üzerindeki emellerine
ŞİDDETLE karşı koyacaklarrnr açrklryorlar. (7905 sayılr Cumhuriyet
Gazetesi 18.8.1946).

3 - Kremlin'in avukatr, Stalin bu direnme karşrsında durdu diyor
YALAN 3. Çünkü Stalin, Amerika bizi desteklese de, kösteklese de ka-
bul etmeyeceğimiz bu notayr reddedişimiz üzerine tekrar bir nota vere-
rek "Boğaz|an müşterek müdafaa" fikrinde ısrar ettiğini bildirmiş, işi
tam çıkmaza sokmuştur. isbatı (7945 sa5nlr Cumhuriyet 29 Eylül 1946).

4 - Kremlin'in avukatr; "Aradan iki sene geçip, tehtike kalmadık-
tan sonra" diyor. YALAN 4. isbatı kendi yazrsr, Amerika ile a^rüaşma-

mız 7947'dit, diyor. 1946 Eylülüne iki sene il&ve et 1948 senesinin
EylüI'ünü bulursun, 7947'yi değil. Tehlikenin geçmesine gelince, onu da
Ankara'daJ<i Dubçek'ten sorabiliriz her zaman.

Peki, bunu bu adam niçin yapıyor ? Türkiye'nin menfaatlerini dü-

şündüğünden değil, sadece Ruslar'r temize çrkarmak, "Amerikalılarrn bu-

ı

_14_

,



raya gelmesine sevgili Ruslar sebep olmadılar, Amerika emperyalist ol-
duğu için geldi, NATO'da Amerikan emperyalizminin aracrdrr. Amerika
sitsin, NATO gitsin, gelsin tam baSmsızlık, yani Varşova Paktr yani
Krzılordu". Çünkü bu kirli kalemdir ki, bir defasrnda da; "Rusya ilerici
güçlerin, Amerika gerici güçlerin yanrndadır" diye manevi tabiiyetini
ilön etmişti.

Aslında söylenecek gerçek şudur : Amerika, Türkiye'ye gelmekle
önce kendisini Rus'un pençesinden kurtarmıştrr. Ve biz de Stalin haydu-
tunun bu akrl almaz küstahlı$ yüzünden Amerika'ya bu kadar taviz
vermek zorunda kalmrşrzdrr, Rusya'ya ve avukatlarrna, (avukat mes-
lekdaşlarımdan özür dilerim) yanaşmalarına bunun içindir ki, hıncrmrz
iki kattır. Amerika sessiz ve derinden gidiyor diyen bu Kremlin yanaş-
ması, belki haklrdrr amma, kendisi de mutlak Rus taraftarhğı ile vatan-
srzlığn en derin sularında debelenmektedir".

İ§MET İNÖNÜ VE tLHAN SELÇUK'

TtP'ni kuruluş devresinde, yeni bir partiyi, inönü'nün demokrasi-
nin geleceği icabı himaye etmesi gerektiğini ve tarihi kişiliği ile inönü'-
nün bunu yapmasr lAzım geldiği ve yapacağı ümidinde olduğunu yaza-
rak, inönü'ye sr$nan ve 28 Ma5ns 1969 tarihli Cumhuriyette "merha-
metten söz ediyorsanız memlekete aclyfil|zf başlıklı yazrsında ise;

iç politikadaki son tartışmalarla zrrvalığın doruğuna saçmalı$n
bayra$nı diktik artık. İş geldi, gelişti bay Süleyman Demirel'in kemik-
siz dilinde biçimini buldu.

- ismet Paşa merhametsizdir.

Ya merhametli olsa naşl olacak paşa?...

Diyerek, paşarıln, avukatlığnr, üstüne alan, ilhan Selçuk, 3 - 5 gün
ewel söylediklerini en ufak bir hisap duymadan yalayıverir :

Nitekim, 20 Mayıs 1969 tarihli Cumhuriyette,

İnsanrn ölünceye kadar öğreneceği şeyler vardrr. Beşikten mezara
kadar hayat okulunda dirsek çürütmek zorundayız.

Hangi yaşta ve hangi başta olursak olalrm, gurur ve aşırr güven
kişiliğimizin çevresinde kozasrnr ördümü, ayaSmrzın sürçmesi kolayla-
şır.
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işmet Paşa şimdi aya& sürçmüş bir lider olarak görünüyor. Sek-

senbeş yaşında iken ve ismet Paşa efsanesinin lezzetinde yaşarken ya-
ralanmıştır tnönü...

diye yazabilir, tnönü'nün ne tarihi kişrriği kalır nede merhameti ve
hrzını alamayan Selçuk, insanlık ve haysiyetten ne derece nasipsiz ol-
duğunu, 25 Ma5ns 1969 tarihli Cumhuriyette, "Serpme" başlıkh fikralar
arasrna sıkıştırdı$;

Seksenbeşini aşmıştı mum gibi esiyordu.

işıSnr §öndürüp, kendisini kurtardılar.

E'ıkrası ile

"Materyalist" felsefenin mahsulü, bayağılığının seçme örneklerinden
birini verir..

İLHAN SELÇUK VE iTüRf,İYE KOMüNİ§T PARTi§i":

20 - 30 Ağustos 1965 tarihleri arasrnda ilhaır Selçuk'un Cumhuriyet
Gazetesinde neşredilen frkralarında, Türkiye'mizde de Komünişt Partisi-
nin kurulınasında büyük faydalar olacağJı telkin ediliyor, Atatürk'ün ise
Milli Mücadeleyi Komünist Partisi sayesinde yaptıS ve vatAnr kurtar-
dıh im6, ediliyordu.

Adı geçen fıkrasında tlhan Selçuk diyor ki :

Bu memleketin iliğini sömürenler Meclise iki üç sosyılist Milletve-
kili girse çalışamaz diyorlar. Yalan söylüyorlar! Bırakınız sosyalistleri,
Atatürk bu milletin Kurtuluş Savaşını Büyük Millet Meclisi llüküme-
tiyle yürütürken Parldmentoda iki tane Komünist Partisi vardı : Birl-
nin adı Halk iştirakiyyun Partisi idi. öteki fiirkiye Komünist Partisi
idi. Komünist Partisinin temsilcisi Muhittin Baha Bey 3 Oca} 1921'de
Mustafa Kemal Paşa'nın ardrndaıı söz alarak şöyle konuşuyordu:

- "Burada bir komünist Partisi varür. Ve onun üyeleri komiinist
partisini tşkil etmekle en büyiik §osyal ve vatanİ görevlerini yaptıkla-
nndan emİndiler. Arkadaşlarimrzın anlamaları icap eder ki, Komiinist
Partisine iştirak edenler milli hududa say$lı ve onrın için hayatlarını
feda etmeye her an hazırdırlar. Komünist Partisiıe iştirat< eden emiııdir
ki, bu dAvalarında, bu partiyi teşkil etmekte ve bu clivada ilerlemekte
en büyük vataJıperverliklerini göstermişlerdir".

ı
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- Komünlzm bugün Türkiye'de lranunlara göre yasaktır. Sosyalistler
ise, bırakınız iktidara geçmeyi, şimdiye kadar Meclis'te söz söylemek
halrkuu elde edememişlerdlr. Şu halde bugünkü bozuklukların ve çökün-
tünün tümünden onlar sorumludur. Halkın bugünkü sefaletinin ve ezil_
mişliğinin g{inatıı onlann omuzlanndadır.

tlhnn selçuk aslında, sadece hedi§eleri talırif etrnlyor, aJaıu zamanda
bile bllo yalan ıöylüyor, çünkü:

istikldl Savaşı sırasrnda Ankara'da kurulmuş olan gizli iştirakiyyun
F'ırka§ı ile tstanbul'da kurulan "Türkiye Sosyalist işçi ve Köylü F'lrka-
§ı''nın mensuplan M. Kemal tarafından bilinmekteydi. istikl6l Savaşr'nrn
başlarında ve ölüm kalım çarprşma,§ıının en tehlikeli anlarrnda kurulan
bu gİzll komünist partileri ve onun mensupları Türktye Büyük Miilet
Meclisini içinden yıkmak ve memlekette komünizm idaresini kurmak
için çalışmışlardır.

Bu büyük tehlikeyi gören Atatürk bu partileri ortadan kaldırmak
amacıyla (Müvazaalı Tİirkiye Komünist Partisi) diye bir parti kuımak
zorunda kalmrş, zek6, ve taktiğiyle gizli çalrşan bu komünist partilerini
gün ışığ;ına çrkardıktan sonra kısa bir süre içinde l0ğvetmiş, bir kısım
failleri hakkında (1925) yılında kanuni işlem yaptırarak hep§ini mah-
küm etttrmiştir.

Bunlardan Dr. Şefik Hüsnü 15 seneye, N6zım Hikmet 15 seneye,
Hikmet KıvıIcımi 15 seneye, Sadrettin Celöl 10 §eneye, Şevket §üreyya
Aydemir 10 seneye, Abdi Recep 10 seneye, Süle5ıman Neşat ve arka-
daşları 7 şer seneye mahk0.m olmuşlardı.

Şimdi bakınız ilhaıı Selçuk'un içinde bir iki komüni§tin bulunuşu
dolayısıyla "demek kl Parlğmentosunda Komünist Partist bulunaıı Bü-
yük Millet Meclisi Hükümeti çalışmrş ve vatanı kurtarmış" lddiasına
karşı, Atatürk Büyük Nutkunun 293-295 ve 312-313ncü sayfalennda
ne §ÖyİÜyor:

"Dfondiler, Meclis izalan arasında aykırı bir takrm prensiplere te-
mayiii gösteıenler zuhura bışlamıştı. Bunlarilan biri olmak üzere Nö-
zım Bey - Tokat Mebuşu - ve riifekası en çok <likkatimt çekmişti. Nö-
zım Beyin daha §ivas Kongresi sıralannda kendisinilen aldığım sa,fsa-
talarla dolu bazı mektuplanyle, ne zihniyet ve mahiyette olabileceğini
anlamrştım. Nizım Bey Mebus olarak Ankara'ya geltlilıten sonrı her
gün yeni yeni siyasi faaüyetler gösteriyor, teşekküle tıaşlayan her şi-
ya§l cemiyet lle temas tısetıDı kaçrtmıyoıdu. Nlum Bey btzzat vo bll-
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vasıta ecnebi mehaflllnalen bazılan ile temas yolunu bnlmuş ye mıı&ve-
nete de mazhariyetini sağlamrştı. Bu zatın Ealk tştiıaki56ıun Firkası dl-
ğer gı5rri ciddl, sırf menfa,at celbi maksadıyle bir lııka teşkill teşebbtisü
ve onun başrnda gayri milll 1q.ariyet sevdasıniia buluntluğu mutlaka mes-
murınıız olınuştur. Bu zatrn eenebi mehaflline casu§Iuk ettiğine de aslı
şüphe etıniyorum' Nitekim istiklöl Mahkemesi birçok hakikatlan mey-
dana ko5rmuştuı".

tşte ilhan Selçuk'un Meclisi değerlendirdiğini iddia ettiği komünist-
lerden biri.

Hadi diyelim'ki, ilhan Selçuk'un yoldaşr Çetin Altan'ın dediği gibi,
Atatürk "Komünizm, her görüldüğü yerde ezilmelidir" dememiştir. F-'a-
kat Atatürk'ün yalnrz ve yalnrz yukarıdaki beyanr da gösteriyor ki, her
yerde Atatürk istismarcılığr ve onu bir maske olarak kullanmak iste_
yen ilhan Selçuk ve yoldaşlarlnrn suratrndaki maşke artrk tamamen düş-
müştür.

ilhan Selçuk'un "ben de komünistim" demesine sadece kanun m6-
ni... Aslrnda yazdrklarl, Moskova ve Pekin'e bağlı komünistlerin yaza-
caklarr yaklştırmalardır.

İLHAN §ELÇUK lYi YETiŞTiRiLMiŞ BiR' AJİTATöRDüR:

ORDU VE İLHAN SELÇUK:
ilhan Selçuk denen bu adam, Türk Milletini parçalamağa yönelmiş

faaliyetleri yanrnda şanlr Ordumıza da, Çetin Altan, ilhami Soysal gibi
Mao'cularla saldrrmaktan çekinmemiştir.

Sanki kendisi bir Türk gazetecisi değildir de, Moskovanın veya Pe-
kin'in maaşlı memurudur. Demogojileri ile Türk Sll6,hh Kuwetleri men-
suplannı birbirine düşürmek için, gayret §arfetmekten geri durmaınal<-
tadır. Mesel6, 30 Aralü 1967 tarihli, "Cumhuriyet" Gazetesinde vicdanı
titremeden yazdığ1 "Hakiki Mürşit" başhklı makalesindeki şu satırlan
bir kere daha okuyalım ve düşünelim:

".... Harbiyenin imam - Hatip mezunlarrna kaprlarrnr açtığınr söyle-
dikleri zaman, inanmak istememiştim. insanın yalanlaıımasını istediği
şeyler vardır. Ama son y.rllarda, askeri eğitim düzenindeki değişimi de
alrnca, Atatürk devrindeki temel ilkelerden sapmalar olduğunu görmek
kolaylaşıyor...."
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Bir defa bu adamın, şunu bilmesi ldzımdrr ki, Harp Okulu kurul-
duğu günden beri, yalnrz Askeri Liselerden değil, lise muadili her okul-
dan öğrenci kabul etmektedir.

Eğer imam - Hatip Okulları da lise muadili okullar ise, onlardan da
isteyenler niçin subay olamasrnlar? Hazret'in burada giriştiği tahrik
meydandadlr. Çünkü, Moskova'nrn ve "Bizim Radyo" adh baykuşun hü-
cumları arasrnda köylü ve işçi çocuklarınr eğiten imam - Hatip Okulları
hedef tahtalarından biridir.

Atatürk Devrinde de, bilindiği gibi 1930 Jnlına kadar imam - Hatip
Okullan vardı. Şeyh Said isyanı gibi irticai ayaklanmalaıdan §onra mu-
vakkat bir zaman için bu okullar kapatrlmıştı. Çünkü Cumhuriyetin genç
kuşakları o devirde henüz çocuktu. Zamanr gelince büyük bir ihtiyaca
karşılık veren bu okullarda açrldı. Aşın solcu Selçuk, imam - Hatip
Okullarınr diline dolayaraft, aklı sıra Atatürk Devriinci§i ve medeniyet-
çisi fiirk §ubaylarını tahrik etmek istemektedir. Gene milum yazısrna
(hem cahil din adamlarından şik6yet, hemde kültürlü din adamlarr ye-
tiştiren okullara hücum!) dönelim :

"Türk Ordusuna subey eskiden nasıl yetiştirilirdi, şimdi bu sistem
de ne gibi bir değişiklik vardır; Atatürk çaSnda orduya subay yetişti-
ren ocaklann çoğu bugün kapalıdır. Eskiden bir çocuk ilkokulu bitirince
askeri ortaokula gitmek imkdnlarrnı kazanrrdı. Bilindiği gibi ülkemizde
ilkokulu bitiren yoksul halk çocuğunun ortaokula devam etmesi zordur.
Memleketteki askeri ortaokullar, hem eğitimde sosyal adaleti bir dere-
ceye kadar koruyor, hem ordudaki subay kadrosunun kökü bu yolla hal-
ka dayanıyordu. Askeri Ortaokuldan sonra Askerl Liseye giden öğrenci
oradan da Harp Okuluna geçiyor ve küçükten beri aşılandığı sağlam eği-
timle Ttirk Ordusunun Atatürk'çü çekirdeğini yaratryordu".

Bir defa bu kripto yazar, askeri okullar için modası çoktan geçmiş
ve dünyanın hiçbir yerinde tatbik edilmeyen enderün zihniyetine sahip-
tir. Gelişen teknoloji, nükleer silAhlann gösterdiği gelişme artık sivil a]an-
daki değerli yetişkinlerin de orduya alrnmasınr ön görmektedir. Aksini
iddia etmek zaınaıırn icaplarına uymamak olur. Zaten bu adamrn da
Türk Silöhlı Kuwetleri hakkındaki niyetleri iyi değildir; bu bakımdan
onun için zam€ının icapları söz konu§u olamaz, Hiç çekinmeden 20. yüz-
yılın son çeyreğinde, büyük bir demogoji ile menfi zihniyetinin propa-
8:arıda§ınr yapar ve aklı sıra taİırikata girişir. Hazret'e göre ordunun
zamaııın icaplarına uyarak kendi bünyesinde ele aldığr sorunlar, sözde
emperyalist Amerika'nın tesiri ile oluyormuş. Diyor ki: "Aradan zaman
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geçti, Milli Savunma alanında Amerikan telkinleri işlemeye başladı.
Washington, Anadolu üstündeki emellerine kavuşmak ve Türkiye'yi ik-
tisadl - Askerl alanda kendisine bağlamak için ne gerekir§e ytirürlüğe
koyınaya çalışıyordu..."

Bu satırları milletine ve ordusuna inanmış bir Türk yazamaz, Bu
satırlar, bedeli çok patıalı ödenecek olan satılık bir kalemin eseridir.

BlR DİĞER BELGE:

"Değ§en objektif şartlarl nazarı itibara alma, mevcut yol muay-
yen bir zamar. kesimi içinde maksada aykrrı imkAnsız görünüyorsa, he-
defimiz için başka bir yol seçme kabiliyeti ve istikameti, gayri meşnr
mücadele şekillerini meşru mücadele ile bağlamasınr anlamayaı ihti]al-
ciler çok kötü ihtildlcilerdir."

Lenin seçilmiş eserler

ilhan Selçuk, bu gayeyi meşru ve meslek ahlAkı ile ilgisi olmayan
mücadeleyi benimsemiş bir yazardır

Sözü ilhan Selçuk'a bırakalrm :

Siyasi affı, ordunun istediği söylendiği günlerde 20 Mayıs 1969 ta-
rihli Cumhuriyet "Anayasa değişiminin gerekçesi şimdiden ifl6s etmiş-
tir" başlıklı yazrdan;

ismet paşa çok iyi bildiğine inandrğı askerleri gereğince izliyeme-
miş,

"27 Mayıs'tan bu yana ordudaki değişimi değerlendirememiştir. 27
Mayıs devriminin sarsrntılarrnda acr denemeler geçiren Silöhlı Kuwetler
üyeleri Çağımızrn Koşullanna Açılmrştrr."

Aynr ilhan Selçuk'un, Milli Güvenlik Kurulu'nun Aşrrı Akrmlar ko-
nusundaki bildirisinden sonra, ordu için söylediklerini ibretle okuyalrm:

1 Nisan 1970 tarihli Cumhuriyet, "Demokrasi - Düzmece - Bildiri -

Bildirmece" başlıklı yazrdan;

"Milli Güvenlik Kurulu, bir bildiri yayınlıyarak gençIik eylemlerini
kınadı. Atatürk Gençliğine karşı.

- Oturun oturduğunuz yerde, yoksa icabrnza bakarız havasr sezi-
liyordu bildiride.
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Anayasa'ya göro Milli Güvenlik Kurulunun böyle bir bildiri yayın-
lamak yetkisi varmrydr? Elbette yoktu. Anayasa'ya aykrrı bir davra-
nışla gençliğe ders vermek ve yasalara saygl istemek hevesine kaprlan
Milli Güvenlik Kurulu tam bir çelişkiye düşüyordu.

iktidar politikacrları ile aynl kurullarda ordunun temsilcisi olarak
çalrşmak durumunda bulunan kumandanlar tlikkatli olınak zorundadır-
la,r.

Paşalar... Atatürk'ün gençliğinin hesabrnı mr soruyorlar?..."

iza,ha liiızum yok ki ilhan §elçuk, gaye uğTuntla, dün, göklore çı-
karüSnı, işino gelrnetliği an yerlere çarpabiliı, ama bu 61drı imlş, mil-
üyotçilikmtş veya Tiirkliikınüş brrşeyr iieğiştirmez.

Evet, siyasal haJdar konusunda Oıdu, Anayaıa çerçevesi içinde, bi-
lingll olarak hareket etmişttı. Ordu, eski ordu değildir.

E'akat, ilhan Selçuk gibi yazarlarrn hergün alkış tutarak, tahrik
ve teşvik ederek, sokaklara döktüğü, profesörlerini tabancalarla kovala-
dıkları ve birbirlerini öldürdükleri, sözde talebe hareketleri için Milli
Güvenlik Kurulu (Genelkurmay Başkanı K.K.K., Deniz K.K., Hava K.K.
gibi komutanlar tabii üyeleridirler) yeter! kanunlar içinde kalrnrz der-
se; 10 ay evvel göklere çıkarrlan ordu da, İlhan Selçuk'un çirkefinden
kurtulamaz ve Selçuk'un mantığr ile Anayasa üşına çıkarlar, Atatürk
Gençüğine (Atatürk, gençliği Cestro, Mao, Che uşaklarıymış gibi) karşı
çrkarlar, bu suretle gençliği orduya karşı tahrik eder, Ordunun temsil-
cileri demek suretiyle ordu ile komutanları ayrr göstermeye yeltenir. As-
tı üste karşr tahrik eder.

Ve aynr Selçuk, 26 IJaziran 1969 tarihli Cumhuriyette "Ordu üstüne
entrika hevesleri" başhklı yazısında;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin :

- Komünist eğilimli ihtilAlciler

- Anti/Komünist demokratlar., diye ikiye ayrrmaya çabalamak..
kimsenin haddi olmamalrydr.

Orduyu ikiye ayrrıp askerleri birbirine düşürerek mel'un emellerine
her zaman duvar çekmiş bir milli gücü yenilgiye uğratmak çabaJarrna
kaymaktaür.

Bu yolda devam ederlerse milli tarihimizin eıı büyük cinayetini iş-
lemiş olacaklardır.

ı
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Diye yaaar!... Bıl suretle kendişi, "Mel'un emelleriyle"
himizin en büyük cinayetiyle" suç üstü olur.

Bektaşi babasına sormuşlar :

- Alemi nasıl bilirsin?

- Kendim gibi!..

"Milli Tari-

-.1

t

I{ORE SAVAŞLARI VE TüRK TUGAYI:

|2.5.1970 tarihli Cumhuriyette, Kore - Vietnam - Kamboç başlıklı ya-
zıdaı,

"Kore Savaşrnın civcivli günlerini hatrrlıyorum. Gazetelerimiz ahp
veriyorlar, mangalda kül bırakmıyorlardr. Askerimizin suba5rımızın boy
boy resimleri basında yayınlaruyordu... Korede tlövüşecekttk.

Biz Asya'nın Batr ucunda yaşıyan mazlum ulus. 38 nci atz daitesi_
nin yörüngesinde krtayr aştığrmrz zarnar' 38 nci arz dairesinin ıloğu
ucuntla bir mazlum ulus daha buluyor ve dövüşmeye girişiyorduk...

Dövüşüyorduk yoksul Asyanın mazlum insanlarryle... bilinçsiz, ka-
ranlrk içinde,"

- Ve Selçuk, hayali hesaplarla bizi Vietnam, Kamboç savaşlarına
da sokup çıkardıktan sonra, hükme varıyor. "Ama artrk bilinçliyiz."

"Milli bilinç güzel şey"

20 yıl öncesfuıi hatırlıyabilenler, hiçbiı sa5rfa kanştırmadan bilir-
lerki; §elguk gene yalan söylemektedlr!

Güney Kore'nin mazlum halkına saldıran, "masum Asya halkların-
daır, olan" Kızıl Çin tarafından silöhlandınlmış "Komünist Kuzey Ko-
re'dir" O güne kadar da Güney Vietnam'da birtek yabancr asker yok-
tur.

Güney Vietnam'rn Birleşmiş Milletlere müracaatı üzerine "Komünist
devletler" ve onların yardakçıları olan "§elçuk TiP'i" yazarlan hariç,
bütün dünya Birleşmiş Milletlerin karan ile Güney Kore'nin yardımına
koşmuştur ve Türkiye'de, tepesinde asılr duran "Boğazlarda ü§" "Kars,
Ardahandan toprak taleplerine" karşı kendini, Birleşmiş Milletler cep_
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hesinde Güney Kore'de müdafaa suretiyle gerçekte mazlum olan bir mil-
leti koruma zaruretini duymuştur.

ilhan Selçuk'a göre ise, ister saldrran olsun ister işgal eden olsun
(Çekoslovakya'da olduğu gibi) eğer komünist ise daima mazlumdur.
Buna karşl çıkan kendi öz milletinin ordusu da olsa, suçludur. "Boy boy
resimleri" çıktı$ndan ala,y mevzuurlur. Binlerce şehit, milletinin sel5ı-
meti için değil "Biünçsizlikteır" ölmüştür. Bilinç ise Sosyalist Biünçtir.
Sosyalist Bilince eren, kimse, ister asker ister yazar olsun ewela, sos-
yalizmin, komünizmin zaferine çalrşIr, işte ilhan Selçuk'un, kendisi gibi
herkesin eriştiğini zannettiği MiIIi Biünç!...

Tarihinden, Ordusundan, bin-lerce şehit ve gaziden utanmadan, yalan
ve tahrif'in bu derecesinden insan tiksiniyor!..,

İlhan Selçuk'un hemen hemen gün aşIrl ilhami Soysal gibi bir
Mao'cu ile Silihlr Kuvvetleri parTnağına dolaması ve parldmento aleyh-
tarlığına girişmesi sebepsiz değildir. Türk so]larr günümüzde çok par-
tili demokrasinin düşın:anı kişilerdir. Atatürk'ü ve Türk Sil5.hlr Kuwet-
lerini parmaklarrna dolamışlar ve sol bir diktanın hevesine kapılmrşlar_
dır.

3.2.1969 tarihli "SilAhlr Kuwetler problemi"; 8.2.1969 tarihli "Pa-
tagonya'da bir gün", t2.2.1969 tarihli "Atatürk Ordu için ne diyor";
22.2.7969 tarihli "Milli Ordu ve CHP"; 24.6.1969 tarihli "Ordu üstüne
entrika hevesleri"; 29.4.1969 tarihli "her devletin bir ordusu vardır";
18.11.1969 tarihli, "Tanzimat Paşasr ile Atatürk Paşası"; 11.2.1969 ta-
rihli "6. F'ilo Kumandanr ne diyor"; 22.2.1969 tarihli "Alnımızdaki Leke";
24.2.|969 tarihli "Temeldeki Zıtlaşma"; 23.2.\969 tarihli "Orgeneral Gür-
ler'in Mektubu" yazıları Türk SilAhlı Kuwetlerini tahrike yönelmiş bel_
gelerden sadece bir kaçıdır,

Btzl]]ütr RADYO,NUN Tt BKİYE,DEKİ HoPARLöRü İLHAN SEL_
ÇUK: (X)

Hatırlarsanrz, yıllardan beri, Türk komünistlerine direktif vermek
için Doğu Almanya'nrn Laypzig şehrinden neşriyat yapan "BIZtM RAD-
YO" isimli piç bir istasyon vardır.

Bir zamanlar NAzım Hikmet'in, şimdide Moskof Ajanr Zeki Baştı-
mar (Yakup Demir) in idare ettiği bu radyo istasyonu, Türkiye'deki §ol_

(X) A. Sayrlgan'ın (Bizim Radyo ve Oparlöleri) adlı kitabından
alınmıştrr.
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cu ve komünistler için bir ilham ve direktif kaynağıdır. Radyo'nun gün-
iük yorumları, çok geçmeden sol gazetelerin frkra yazar|atına mevzu
olur.

Bunu datıa iyi anlamak için "Bizim Radyo"nun yorum]arı ile ilhan
Selçuk'un fıkralanna bir göz atmak köfi gelecektir.

"Türkiye'de Amerika'ya bağlı tüccar ve zenginler, zinde kuwetleri
komünist suçlamasryla bertaraf etmek i,stemektedirler. F'akat Türk
emekçilerl artık bu suçlamalardan korkmamaktaürlar".

(Bizim Badyo, sa,at: ?.80, 26 Ma,rt 1967)

"Bugün Türkiye'de sosyalizm diyenlere, Moskova'ya Moskova'ya
diye bağfan mütegallibe, komprador cephesi düpedüz Vaşington'a bağ_
lıdrr Ve kapitalizmi Amerikaır desteğine dayanarak kurmak ister. Ya-
bancı kumpanyalarla ortaklülar ve Amerika'ya yi.izde yüz bağhlık bu
yüzdendir".

(ilhan Selçuk "30 Nisan 1967, Cumhuriyet)

"Türkiye'de sessiz halk hareketi sol ve sosyali§t maceraya girmiş-
tir.

NATO'dan sökülen Türk Bayrağı emekçinin damı üstünde dalgala-
nacaktrr".

(1 AraJık 196?, Bizim Radyo, saat: 12.15 Yorumu)

"Türkiye'de Milli hareket sol ve sosyalist tabana oturmuştur. Em-
peryalizm, kapitalizmin bir aşaması oldukça Türk Milliyetçiliğinin bay-
ra$, sol cephenin üstünde dalgalanacaktrr".

(i. §elçuk, "2 Aralık 1967, Cumhuıiyet")

"N6,zım Hikmet, Türkiye'nin en büyük emekçi şairi idi. F'aşi§t idare
onu birgün muhakkak ajanlarrna öldürtecekti. Sabahattin Ali'yi öldür-
dükleri gibi. NAzım, işte bu korku içinde, dost bildiği Rusya'ya sığmdr".

(10 Aralrk 1964 'E.30 yorrımu, Bizlm Radyo")

"Nezım Hikmet'in Rusya'ya kaçması hikdyesine gelince : Onun şiir-
lerini sevenler bu olaya pek üzülüyorlar. Söylendiğine göre, NAzım Hik-
met kaçmasaydr, onu öldüreceklerdi".

(ilhan Selçuk, 18 Aralrk 1964, Cıımhuriyet)

"Türkiye'de polis; hükümetin polisi olmaktan çrkmış, Amerikan çı-
karlarrnı ve personelini korumaya memur bir müessese haline gelmiş-
tir. Bilhassa Gizli Servisleri Amerika'lrlarrn emrine terkedilmiştir".

(5 Nisa^ıı 1965, Bizim Radyo, Saat : 7.30)

-24-

-

/



l

"Tiirkiye'de Mtlli Emniyet Amerika'lılarla, aklı başında vataııdaş-
ları endişeye düşürecek ölçüde yakınlıklar içindedir. Amerikan Gizli Teş-
kilitınrn Tiirkiye'deki devamı gibi çalışan bir Milli Emniyetten Türki-
ye'ye hayır geleceği düşünülemez".

(ilhan §elçuk, 9 Nisan 1965, Cumhuriyet)

"BiZiM RAI)YO":
"Türkiye'de bir takrm aşrrr sollar, komünistler, Marksist, Leninist-

ler varmış; bunlar bir geniş cephe taktiği uyguluyorlarmlş!.. Kompra-
dorlara, mütegallibelere ve işbirlikçilerine karşr bir direnç yaratmaya
çalışıyorlarmış. Vietnam'da Ho-ŞiMin bu yoldan zafere ulaşmış. Sa-
tılmışlara ve emperyalistlere karşı, tüm milli güçleri köylüyü, zaıaat-
k6n, memuru, asker'i, öğretmeni, küçük toprak saiıibini, milli burju-
vayl, işçiyi, avukatr, doktoru, mühendisi, bekçiyi küçük dükkAn sahi-
bini ve benzerlerini kurtuluş savaşına çağırmrşlar... Ortak düşmana kar-
şı, ortak cephe kuralım demişler".

19 Nisan 1969, "Geniş Cephe Stratejisi"

CUMIIURİYET:
"Türkiye'de birtakım aşrrı sollar, komünistler, Marksist, Leninistler

varmış, bunlar bir geniş cephe taktiği uyguluyorlarmış. Kompradorlara,
mütegallibelere ve işbirlikçilerine karşı bir direnç yaratmaya çalışryor-
larınış. Satılmrşlara ve emperyalistlere karşı, tüm milli güçleri, köylüyü,
zarlaatkerl memuru, askeri, öğretmeni, küçük toprak sahibini, milli bur-
juvayı, işçiyi, avukatı, doktoru, mühendisi bekçiyi küçük dükkdn sahi-
bini ve benzerlerini kurtuluş savaşrna çatsrmlşlar... Ortak düşmana kar-
şı, ortak cephe kuralım demişler."

15 Nisan L969, "Gazi Mustafa Kemal'in
Geniş Cephe Stratejisi" §. 2. ilhan Setçuk

"BIZINI RAI)YO":
"Bizim Radyo"nun 7 lJaziran 1969 tarihindeki yorumu:
"Dünya Komünist ve işçi Partilerinin toplantısr ve arap halklarının

kurtuluş savaşı"dır.

CUMİİURİYET:
7 Iİazirarı 1969 tarihli "Cumhuriyet"te ilhan Selçuk "Kum saati;

sömürgeciler aleyhinde çalışmaktadlr" başlıklı fıkrasr ile Arap memle-
ketlerinin kurtuluşu konusunu işlemiştir.
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"BIZ.ILVI RADYO" :

"Milli Kurtuluş Mücadelesi ve Bağımsrzlık Savaşı, BayraS altrnda
toplanan herkese açrktrr. Bu saflara katılmayıp da katrlanları halkın
gözünde çürütmeye çalışanların CIA yararına iş gördükleri su götür-
rnez" .

19 Nisan 1969

CUMIİURİYET:

"Milli Kurtuluş Mücadelesi ve Bağlmsızlrk Savaşı, Bayrağrn altın-
da toplanan herkese açıktrr. Bu saflara katrlmayıp da katılanları Marlk-
sisttir, komünisttir diye halkın gözünde çürütmeye çalışanlarrn yararı-
na iş gördükleri su götürmez".

15 Nisan 1969, ilhan §elçuk

"B.IZINI RADYO":

"Türkiye'de polis, hükümetin polisi olmaktan çıkmış, Amerikan çı-
karlannr ve personelini korumaya memur bir müessese haline gelmiştir.
Bilhassa Gizli Servisleri Amerika'lrların emrine terkedilmiştir".

5 Nisan 1965

CI]MHÜRİYET

"Türkiye'de Milli Emniyet; Amerika'lılarla, aklr başında vatandaş-
larr endişeye düşürecek ölçüde yakınlıklar içindedir. Amerikan Gizli
Teşkildtının Türkiye'de devamr gibi çalışan Milli Emniyetten Türkiye'ye
hayrr geleceği düşünülemez".

9 Nisan 1965, ilhan Selçuk

"BlZIlV| RADYO" :

"öyle ise, Türkiye'de milli kurtuluş cephesi yaratmaya, yabancı gü-
dümüne karşı, milll güçleri uyanrk ve beraber bulundurmaya çalrşan-
lara ölümmüş"|

19 Nisan 1969, "Geniş Cephe Stratejisi"

CUMHURİYET:

"öyle ise, Türkiye'de milli kurtuluş cephesi yaratmaya, yabancı gü-
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dümüne karşı, milli güçleri uyanık ve beraber bulundurmaya çalışanlara
ölüm''..

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in
Geniş Cephe Stratejisi" ilhan Selçuk

"BI7ZI\ıI RADYO":
"Yukarrya aldığımız düşünceler, Türkiye'de CIA'nrn geliştirdiği pro-

pagandadan başka bir şey değitdir. Olaylar geliştikçe gizli veya açık
Amerikan satılmışlrğrnda hizrnet gören kalemler de maskelerini indiri-
yorlar. Gayri Milli Kuwetlere karşı, milll bilinç keskinleştikçe, kompra-
dor, mütegalllbe ve işbirlikçilerine karşr milli güçler birleştikçe CIA
hizmetlisi kalemler vasrtasiyle Dürrüzade'lerin, Damat F'erit'lerin - Kad-
ri'lerin figan ettikleri feryada başlıyor.... Ey ahali, milli kurtuluş diyen-
lere, milli baSmsızlık diyenlere inanmayrn, bütün bunlar komünist tak-
tiğidir diyorlar".

19 Nisan 1969, "Geniş Cephe Stratejisi'

CUMİIURİYET:
"Yukarıya çizilen düşünceler, Türkiye'de CIA'nrn geliştirdiği pro-

pagandadaıı başka bir şey değildir. olaylar geliştikçe gizl.i ve açrk Ame-
rikan satılmrşlrğnda hizmet gören kalemler de maskelerini indiriyorlar.
Gayri Milli kuwetlere karşı, milli bilinç keskinleştikçe, komprador, mü-
tegallibe ve işbirlikçilerine karşr milli güçler birleştikçe CIA hizmetlisi
kalemler vaktiyle Dürrüzadeler, Damat Ferit'lerin, Osmanlr Kadri'lerin
figan ettikleri feryada başlryorlar... Ey ahali, milli kurtuluş diyenlere,
milli bağlmsrzlrk diyenlere inanmayrn bütün bunlar komünist taktiği-
dir".

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in
Geniş Cephe Stratejisi" ilhan Selçuk

"BtZiM RAI)YO":
"Bizler içinde, Güney Amerika halklarrnrn savaşınl yakrndan izle-

mek ve bu savaşlardan gereken dersleri almak gerekmektedir".
4 Haziran 1969

CUMHI]RİYDT:

"Peru'nun hikdyesi Amerikan güdümü altındaki bütün ülkelerde
aydınlarr ve sol partileri düşündürmelidir".

3 Haziran 1969, "Peru Nere? Türkiye Nere?" ilhan Selçuk
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gB.lzl]ü\ BADYO":
..Ekvator emekçileri de Rockfoller,e gerekli şamarı indirdiklerin_

den, petiol kralr ne yapacağını. şaşırdı. çünkü peru Hükümeti kendisi_

ni daha evvelden istenmeyen adam ilan etmiş"!.
4 rra-ziran 1969

CUMIIURİYET:
,,Amerikan Hava _ Kara _ Deniz askeri kurullarrnın ülkeden çrkarıl_

maslnı isteyen peru Hükümeti Başbakan Nikson,un özel temsilcisi ola-

ralt Latin Amerika ülkelerine gönderdiği New york valisi Rockfoller,i
kabul etmemiştir".

3 Haziran 1969, "Peru Nere? Tiirkiye Nere?" ilhan §elçuk

'BlZ,lDtr RADYO":

"Adrna ister "Milli Kurtuluş Cephesi" deyin, ister "ortak cephe"

deyin, ister "Geniş Cephe" deyin, bu strateji Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün de uyguladığr bir taktikdir".

19 Nisan 1969

CUMIrURİYET:
..Adrnaister.,MiuıKurtuluşCephesi,,deyin,ister..ortaJ<cephe,,

deyin, ister "Geniş Cephe" deyin, bu strateji Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün icadıdır".

15 Nisan 1969, "Gazi Mustafa Kemal'in
Geniş Cephe Stratejisi" ilhan Selçuk

"BIZ,İ,NI RADYO" :

..ölülerebilesaygıgösterilmeyenbirortamda,canlılarınfikirlerine
saygı kesinlikle beklenemez ve fikirlere sayglnın mevcut olmadığ1 bir

*e*ıeı.ette de parla.mentarizmin şartlarına göre seçim yapiamaz",

6 Mayıs 1969, "Bu Saldrnlar Nereye Varacak" ?

CUMHURİYET:

"Kara mürteci, T .C. Devleti Yargıtay Başkanrnı musalla taşrnda

tekfir etmek üzere devletin başkentinde ayaklanryor", Paflamento bu
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olayr haznıederse, rejimin de seçimin de geleceği konusunda iyimser o1_

mayanlar, umutlarrnr büsbütün yitlreceklerdir",
6 Malıs 1969, "1969'un 31 Mart...

Ve rejimin geleceği." §. 2, ilhan Selçuk

-Bİ;Z.l]0tr BADYO":

.,Şeriat devleti,kurmayı amaç edinmiş dünya İslöm Birliğinin Mek_

ke,de yapılan toplJntısına başta Ap,li Diyanet işleri Başkan yardımcı-

larından yaşar T\_ınagür ve daha birçok gerici din adamı katılmıştır".
? lllayıs 1969, «Gerlcileıin yeni sıt'lrnlarına ka,fşı tepkller"'

ı

CUMIilIRİYET:
..ŞeriatdevletikurmayramaçedinenTürkler,RabİtatülAlemülts-

l6,m örgütünde buluşuyorlar... Bu kurumun Mekke'de yapılan genel ku-

rultoplantısınabaştaDiyanetİşleriBaşkanlYardrmcrsrYaşarTunagür
olmak üzere birçok din görevlisinin katıldığr haber veriliyor",

2 Mayıs 1969, "Aramco'nun tlestokleüği
Rabiltatiiıl Alemiil işlöm" ilhan selçuk

"BlZ,l\lI RADYO" :

..Atalankadınlarrmerhametistemiyoruz.Hakkrmızristiyoruz,Top-
nak dahil her meseleyi biz halledeceğiz diyorlar",

1 Mart 1969, "Ağalann iktitları yoksul
köytüye baskr ve teröre ilevam ediyor",

CUMIIURİYET:

,,Ataıan ve Göllüce,de, köylüler ağaların elindeki hazine toprakla_

rını işgal etmişlerdi, ne oldu sonra".
9 Mart 1969, "Biliyor musun?" ilhan §elçuk

uBlZ,LI$, BADYO" :

..BaşbakanDemirel,inAssociatedPressAJansınaverdiğidemecin
üzerindepekdurulmadı.Gerçiiktidarıelegeçirmedendekimliğitanr-
nan bu kişinin iktidar koltuğuna geçeliberi"",

5 Mart 1969, "Haysiyetsizliğin ve Satümışlr$n bu kadan'ı,
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CUMEUBİYDT:

"Aslında Bay Demirel durumunu iyice niteliyor, biliyor. Amerikan
Associated Press Ajansına verdiği demeç, bu bakımdan ilgi çekicidir.
(Amerikan taraflısı Başbakan) Beyaz Saray çevrelerine"...

6 Mart 1969, "§üle5rman Beyin Sinirleri" ilhan §elçuk

Bu misalleri daha da arttrrabiliıdik. O za,man daha iyi görecektiniz
ki, "Bizim Radyo" ne söylemiş§e ilhan Selçuk, çok değil, 5 _ 10 gün son-
ra aynr şeyi tekrar etmiştir. Veya ilhan Selçuk'un söylediklerini 3 _ 5
gün sonra "Bizim Radyo" tekrarlamıştır.

Moskova NATO aleyhtarı mıdrr, ilhaıı Selçuk NATO'ya ateş pü§-
kürmektedir. Moskova, Tiirkiye'de halkın Amerika'lılar tarafından sö-
mürüldüğünü mü söylemektedir. ilhan §elçuk, üç ay krallar gibi gezip
binlerce dolar harcadığ1 Amerika'nın bir numaralr düşmanı olmuştur.

Moşkova veya "Bizim Radyo", ağaların, zenginlerin, fabrikatörlerin
işgilerimizi sömürdüğünü mü söylemiştir... ilhan Selçuk, iki mebus maa-
şrna rağmen zengin düşmanlığ;ınr en ödi şekilde körükleyecektir.

Moskova, toprak reformu mu demiştir. ilhan Selçuk köylüyü gayri
meşru toprak işgallerine sevkedecektir.

Bir kelime ile Moskova veya Bizim Radyo'yu dinlemeyen Türk halkı,
onun Türkiye'deki hoparlörü durumuna gelen tlhan Selçuk vasıtasıyle
alçakca aldatılİhakta, tahrik edilmektedir.

ilhan Selçuk bu tahriklerinin bedelini her halde çok pahalı ödeye-
cektir. Göreceğiz....

İLIIAN §ELÇUK'LA BiE KONUŞMA:

"- ilhan bey, özellikle üç büyük gazetenin kızrllar karargdhı ha-
line geldiği söylenir ne dersiniz ?

- Vallahi, bir kanaat edinmek için önce yazarlarrnın rengine bak-
mak gerekir.

_ §|zin görüşünüz nedir?

- Bende renk hastahğı var... Kızılı hiç farkedemem.
_ Çetin'e bakrp (Akşam) a luprozıI üyorlar, tloğru mu?

- Oysa, benim bildiğim Çetin esmer bir gençtir.

,
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