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TESTO HAREKETİ DEĞİL; BİZZAT MİLLET İDEOLOJİK 

YAPISIN IN  iL iM LEŞM ESi VE HAREKETLENMESİDİR !

Aklın bildiremediği ve kavrayamadığı bir 
hayat reddolunur. Aklın tesbit edemediği 
girift ihtimaller karşısında, fert aptalla
şır. Akıl, muhterem mevkiini terkedip, 
ilahlaşırsa fert ve cemiyet buhrana düşer. 
Duyulara ve gerçek habere itibar edilmez. 
Akıl, yardımlarından mahrum kaldığı, di
ğer bilgi kaynaklarının yükünü taşıyamaz 
ve sarsılır.

Akıl ilahlaşınca, aklın tesbit edemedi 
ği fSfbe inanç yıkılır Aklın ilâhlığı, ima
nın zaafa uğraması demekdir.

Aynca akıl, çözemediği hâdiseler kar
şısında, kendi kendinden şüphe etmeye 
başlar ve akim buhranı şiddetlenir. Her şe 
yi bildiği vehmedilen akim, en basit kâi
nat ve hayat problemi karşısındaki aczi, 
aklı kendisinden şüpheye düşürür.

Ay m izahatı sezgi ve duygu vasıtala 
nmız için de tekrarlayabiliriz. Fonksiyonu 
nu aşmağa çalışan bilgi kaynağı, kendi ken 
dini tao^peder.

Şu halde; akıl, duyu vasıtalarımız ve 
gerçek haber, birbirini tamamlayan, ayrıl
maz bir vücut hâlinde çalışmalıdır. Aksi 
halde akıl buhrandan kurtulamaz

Duyu vasıtalarımız kâinat ve hayatı 
algılar. Bu ihsaslar şuur tarafından ger
çek haberin prensiplerine göre değerlendi 
rilir. îşte normal bir şuurun çalışması boy 
le olur. Yoksa akıl veya duyu organları gi 
bi hayatın tezâhürlerini ilahlaştınp köle 
olmakla değil. Akıl değerlendirme vasıta
sıdır. kaynağı değil.

İnsan ve cemiyet şahsiyeti madde vs 
ya kâinatın tezâhürlerine bağlanırsa; şah
siyet erir, eşitleşme teşekkül eder.

Sol doktrin inançda, animizm ve tote 
mizmden başlayarak, materyalizme; düşün 
cede, panteizmden başlayarak irrasyona- 
iizme; şahsiyetde ise, egoizmden sadizme 
kadar varan anormallikleri doğurur. Hep
sinin ortak vasfı kâinat veya hayatın tezâ
hürlerini ilahlastırmalandır.

Egoizm; ferdin kendine tapmasıdır. 
Fert ve cemiyet de bu hastalık korkunç 
tahribatın sebebi olur. Tamamen aksi isti 
kâmetde bir anormallik de aşağılık duygu
sudur. Aşağılık duygusu; hayat, sıhhat, 
varlık, şeref gibi varlıklarımızı yaradana 
değil yaradılmışa borçlu hissetmekten do
ğar. Bir borçlunun borcunu ödeyiveren fer
de, hastanın doktora, öküzün kendine ba
kana olan ölçüsüz bağlılığı ferdi köleleşti
rir.

Şahsiyetin devamını yaratanda değil 
yaratılmışta görmek şahsiyet anormallik
lerinin asıl sebebini teşkil eder.

Hayata tapımrcasına bağlı olma fer
din şahsiyetini yıkar, hürriyet kaybolur ve 
esirlik derinleşir Hayat ve onun nimetleri
ne tapma biitün ruh anormalliklerinin ana 
sidir. Cinsî sapıklıklar, hayatı ve onun in
sana verdimi hazzı şahsiyetin merkezi hâli
ne getirmekten doğar.

Her türlü normal veya anormal işti- 
hanın, fert veya cemiyetin sahsiyet merke
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zi hâline gelmesi hayata tapmaktan doğ
maktadır.

Hayata tapınma, fert ve cemiyetde. 
ölüm korkusu ve ümitsizlik doğurmakta
dır. Korkak, teşebbüs kaabiliyetinden mah 
ram, kudret sâhiplerine tapan, egoist za
yıf, kararsız ve tenbel insanlar böyle bir 
vasatın zarûrî mahsulleridir. Bu vasıftaki 
ferdin ve cemiyetin başına en şen’î dikta
törlükler gelir, cemiyet de yaşamak için 
her zulümü şerefsizce kabul eder.

ideolojik yapının diğer bir tezâhürü 
de hareketlerimizdir. Hareketlerde anor
mallikler ise, şöylece hatırlanabilir. Hare
ketler ideolojilerin yaşanış şekilleridir. 
Animistin, totemistin veya panteistin yaşa 
ma şekli ideolojik tezâhürüdür. İnanılan 
Allaha yönelme manâsına ibâdet hareke 
tin en tipik şeklidir.

Totemistin ibâdeti comunion, ar/mis- 
tin ibâdeti ruhla temas, panteistin ibâdeti 
Tann ile birleşme denemeleridir. Bu bir
leşmeyi temin için çeşitli usuller kullanı
lır. Uyuşturucu maddelerin ve müzik âlet 
lerinin yardımı ile, şehvetin her türlü tat* 
mini ile kendinden geçme ve böylece yan
lış suret de tasavvur edilen Allah ile bir
leşme gayretleri görülür. Bu usuller, hatâ 
değişik ölçüler içinde, kullanılmaktadır. 
Birleşmenin gayesi, ferdi ilahlaştırmakdır. 
Sol düşüncelerin büyük bir kısmında bu 
unsur hâkimdir Fert kulluğun icâb ettir
diği mahrûmiyetlerden, bu suretle, kurtul 
duğu kanaatine vasıl olur. Ve ilâh olduğa 
inancı onda yerleşir.

îdeoloiinin kuvvetle tezâhür ettiği ha 
roketlerden olan ibâdetlerde, fert ile Al
lah arasına vasıtacı sokmak ta ferde anor
malliklerin tohumu olur, ibâdetde ruhi li
derlik, kısa bir zaman içinde, ilâhlığa dö
nüşür. Rahipliğin ilâhlığa dönüştüğü gibi 
Ferde, Allaha nasıl ibâdet edeceği öğreti
lir ve fakat Allaha ibâdetinde ferde şerik 
olmak hatalı bir yoldur.

Museviliğin ve Hristiyanlığm ilk de
virlerinden itibâren, Hahamlar ve Rahip 
ler; ibâdet usullerini, emir ve yasakları 
kendilerinden ihdas etme sapıklığına düş
tüler. Bu hal. Haham ve rahip zümresinin 
ilahlaşmasına, insanlığın ise köleleşmesine 
yol açtı.

Aynca, hayat veya maddenin tezâhür 
lerini ilâhlaştıran ideolojiler sapık hare
ket tarzı ve yaşama şekilleri ortaya atar
lar. Panteizmin muhtelif ekollerine göre, 
insan kâinatda mahpusdur Kâinatın ger
çek varlığı olan objektif ben’den (Yani Al
lardan) ayrıdır, insanın fânî varlığından 
ayrı olan varlığı Allahla birleşme Iştiyâ- 
kmdadır. Bu birleşme olmadığı takdir
de, ızdırab devam eder Dünya vekâinat bir 
mahpushanedir. En yüksek iyilik ise bir
leşmedir. Bu fâıri varlıktan kurtulmadır 
Bu kurtulma İsteği miskinlik, dilencilik, 
keşişlik ve hareketsizliği telkin eder. 
Böylece bir kısım insanlar için, iğrenç bir

yaşayış şekli, hayat kanunu hâline gelir. 
Bu garip ve gayr-i İnsanî telâkkiler Hind 
ve Mısır Dinleri ile beraber Hristiyan ta 
rikatlerinin ana düşüncesini teşkil eder.

Şimdi müesseselerde dejenerasyona 
geçebiliriz:

Müessese; bir ideolojinin zarûrî tatbi- 
kât hâline gelmesi demekdir Devlet bir 
müessesedir. Hükümet bir müessedir. Bir 
müessesenin siyasî. İktisadî, İçtimaî görü
nüşü vardır. Devlet hem siyasî, hem İçti
maî, hem İktisadî bir varlıktır.

Müesseseyi kuran fikir liberalizm ola
bilir. Liberalizm ferde mutlak bir hürri- 
yet veren anlayış şeklidir. Bu tarifi ile 
liberalizmin ferdi Allahlaştırdığını söyle- 
yebiliz. Zira fert, kendisinden başka, bir 
otorite tanımamaktadır. Maddî ve gayrî 
maddî hiç bir otoritenin olmadığı yerde 
ise anarşi vardır, inanç sahasındaki akîde 
şahsiyet de egoizm, siyâsetde liberalizm 
şekline gelirse cemiyet hayatı sarsılmaya 
başlar. En yüksek değer, ferdin iştihâlan 
m tatmin hâline gelir. Cemiyette birbirini 
boğmaya hazırlanan sırtlan sürüleri gibi 
insanlar türer. Cemiyet ızdıraba düşer, 
buhran büyür. Son bir asırdan beri Avra- 
panm hayatı bundan ibâretdir.

Müessese yahut hayat nizamı, bir ır
kın isteklerine göre tanzim edilebilir. 
Bu ise cemiyeti bir başka yönden buhrana 
sürükler. Anlaşmak için, ayn ayrı bulu
nan ırklan, birbirlerini yiyen canavarlar 
hâline getirir. Bu hal ırkın ilâhlaşmasıdır.

Bir başka ifrat ise comün’ün ilahlaştı- 
nlmasıdır ki, buna Komünizm diyoruz. Ko 
münizm, gerek kuruluş ve gerekse yerleş 
me devirlerinde döktüğü kanlar yüzünden 
nasıl bir zulüm sistemi olduğunu göster- 
mişdir.

Görülüyor ki; Liberalizm de, Nasyo
nalizm de, Komünizm de insan, ırk veya 
cemiyeti ilahlaştırmakta, netice itibânyle 
insan köleleşmektedir. Böylece, diktatör
lüğün en elçakça ve görünmez olam insan 
lığın tepesine binmiş bulunmaktadır, in
sanlar ve cemiyetleri, firavun rejimlerin
den komünizme kadar, yaratılmışı ilahlaş- 
tıran doktrinlerin kölesi olmuşlardır.

Netice itibâriyle; yaratılmışı Tann 
edinen doktrinler insanın inanç, düşünce, 
his ve hareketlerinde, sonuç olarak şahsi
yetinde tereddinin ve buhranın tek sorum 
lusu olmaktadırlar.

inançda en çirkin şirk çeşitlerinin, 
düşünce ve histe buhranın, şahsiyetde te
reddinin ve anormalliğin gerçek sebebi ya
ratılmışı ilâhlaştıran her çeşit doktrindir.

Su halde; kat’iyetle ifâde edeîiın ki; 
inanç, düşünce, his ve hareketle tezâhür 
eden ideolojik yapının zaruri temeli: ka
inatın yaratıcısı olan Allaha ve O’nun son 
habercisinin tebliğlerine inanmakdır. Bu 
tarz bir inanç doğmadıkça fert en acıklı 
buhranlann ve ızdıraplann tutsağıdır.

insan yapısının incelenmesinden çı
kan kânuniyet budur Devamı Gelecek Sayıda
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TERÖR KİMİN 
SİLAHIDIR?

Birkaç sene öncesinin Türkiye’sindeki zayıf, 
cılız anti - Amerikan hareketleri, bugün şekil 
değigtirmiş olarak devam etmektedir. Bu hare
ketler eskisine nazaran daha gürültücü ve dikkat 
çekici bir hale gelmiş bulunmaktadır. Amerikan 
altıncı filosunun gelişini ölüm aracı gibi pasif 
mukavemet hareketleri ile karşılayan komünist 
güdümlü hareket, bugün daha aktif bir şekle 
bürünmüş ve saldırganlığa dökülmüştür.

Bilindiği gibi komünist hareketleri, kitle sevk 
re idaresinde maharet sahibi bir parti tarafuı- 
ian yönetilir. Komünist enternasyonalde şimdi iki 
merkez ortaya çıkmış bulunmasına rağmen, ko
münist partilerin entemasyonalist ve güdümlü 
mahiyetleri değişmemiştir, i960 ve 1961 tarihle 
rinde toplanan komünist partileri konferansların 
da alman kararlar Moskovanın konferansa iştirak 
eden partilere olan hâkimiyetini kat’i olarak orta 
ya çıkarmıştı. Brejnev’in bundan bir kaç sene 
önce yapılan Sovyet Komünist Partisinin 23. 
kongresinde Türkiye Komünist Partisi sekreteri 
olarak Yakup Demiri selâmlaması Türkiyedeki 
Gizli Komünist Partisinin varlığını bütün cihana 
ilân ediyordu. İşte bu parti, 1960’dan sonra Ana
yasa değişikliğinin getirdiği hürriyetlerden aza
mî derecede istifade ederek, propagandasına ve 
çalışmalarına kanunî teminat kazandırmıştı.

Türkiye komünist faaliyetlerin mihrakı hali
ne gelen TİP. ve benzeri teşekküller önce sosyal 
adalet prensibi, sonra sosyalizm ve Anayasanın 
sosyal ve ilerici prensiplerinin tatbiki zarureti 
gibi taktikleri ile komünist hareketi güçlendir* 
ineğe gayret ettiler. Ancak halkın bu sosyalist 
maskeli komünistlere karşı tepkisi son derece 
sert ve şiddetli oldu. Parlemento çalışmaları, kon
feranslar, açık oturumlar gibi kanunî faaliyetle
rin ardında, bir kızıl ihtilâlin tohumlarını atmak
ta geçikmediler.

Lenin, Stalin ve Mao, legal faaliyetler ile il
legal faaliyetler arasında kurulması gereken doğ
ru münasebetten sık sık bahsetmiştir. Lenin’e gö
re, parlemento çalışmalarına katılmamak ve par- 
lementoyu kominizm namına bir tahrik ocağı ha
line getirmemek ne kadar yanlış ise, sadece par
lemento faaliyetleri ile iktifa edilerek casusluk, 
silâhlanma ve sabotaj faaliyetlerinden uzaklaşıl- 
ması o derece yanlıştır.

Lenin’in mektupları ve komünist partisinin 
1905 den sonraki icraatı, bir taraftan idarenin 
demokratlaştırılmasını isterken ve halka bu he
def gösterilirken, diğer taraftan sabotajlar, kun
daklamalar ve soygunlar en şiddetli haliyle de
vam ediyordu. Nitekim Stalin, namlı bir banka 
soyguncusu haline gelmişti. Rus (!) komünist 
partilerinin bütün elebaşları usta birer gangster, 
hırsız, sabotajcı veya kundaklayıcı idiler. Meselâ 
Stalin tam bir gangster şefi, Macar Kasabı Bella 
Khun bir insan kasabı, Bulgar komünist partisi 
başı Dimitrov mahir bir kundaklayıcı idi.

Komünizmin nihai gayesi, dünya üzerinde 
bir devirler yaşandıklarına inandıkları altın çağa 
dönmekten ibarettir. Bu altın çağın methiyesi es 
ki Yunan şairlerine kadar uzanır. Onlara göre bu 
çağı, gümüş ve demir çağları takip etmiş ve in* 
sanlar, tabiattan uzaklaşarak bugünkü sefalet ve 
izdırap dünyasına düşmüşlerdir. Bu altın çağ da 
insan hür ve mutlu imiş Bütün ihtiyaçlarını dile
diği gibi karşılar ve kendini hiç bir kayda tabi 
görmezmiş. Dilediği giib yer, içer, çiftleşr ve bu 
ihtiyaçlarının tatmininde devlet, ahlak, din, mül

kiyet gibi maddî veya manevî hiç bir kayda tabi 
olmazmış. Bu hayal dünyasının bir an için var 
kabul edilse, bu dünyada yaşayanların insan al 
mayıp, hayvan olduklarını itirak etmemek için 
mutlaka hayvan veya hayvandanda aşağı bir aşa
ğılıkta bulunmak gerekir.

Yeryüzüne ilk insanın ayak basışından iti
baren; din, devlet, ahlâk gibi manevî ve maddî bü
tün otoriteler var olmuştur. Din, devlet ve ahla* 
km varlığı olmadan yeryüzünde cemiyetlerin te
şekkülünü ve dünya tarihinin akışınıizah mümkün 
değildir. Bütün cemiyetler tarih boyunca din, 
devlet ve ahlâk tarzında beliren otoritelere ve 
nizamlara sahip olmuşlardır. En basit kabileden, 
en medenî cemiyetlere kadar, bütün insanlık ta
rihi boyunca cemiyetler; din, devlet ve ahlâk tar
zında beliren kayıtlara tabi olmuşlardır. Bu hal 
din, devlet ve ahlâkın hem zaruriliğini ve hemde 
tabiiliğini ispat eder

İşte komünizm bu zarurete isyan lıalinde o* 
lan mürteeiyane bir hayalin eseridir. Lenin’e gö
re devlet, bir sınıfın, diğerleri üzerindeki tahak
kümün işaretidir. Sınıflar kalkınca devletle kay
bolacaktır. Gûya işçinin hâkimiyeti tesis edilecek 
ve sınıf farkı kaybolunca işçi sınıfı diktatörlüğü 
demek olan sosyalist devlette yok olacaktır. Bun
dan sonrada insan dilediği gibi yaşayan, hiç bir 
kayda tabi olmayan bir mahlûk haline gelecek ve 
gûya mesut olacaktır

Bu hayale inandırılmış Komünistlerin müca
delelerinde iki hedef vardır; ihtilâl ve proleter- 
ya diktatörlüğü İnsanın düşüncelerinin sosyal 
muhitin eseri olarak kabul komünistlere göre di
ne inanan, milliyetine bağlı, devlete tabi, meşru 
kazancını mülkü bilen insanın değişmesi için; 
burjuva sınıfının yok olması gerekir. Burjuva 
sınıfını yok edecek olanda ancak ihtilâldir, dev
letin yıkılmasıdır ve proleterya diktasının kurul
masıdır. Bir sınıfın başka bir sınıfa isyanı isyanı 
olarak tarif ettikleri ihtilâli, yapmak pralete&'a 
diktasını kurmak ve burjuva sınıfı dedikleri züm
releri yok etmek; ancak insafsız, zalim, gaddar 
ve hiç bir ahlakî hudut tanımayan bir terör, cina
yet ve şiddet politikası ile gerçekleşir. 1917 den 
itibaren Rusyada önce subay öğretmen gibi züm
relerden başlayarak işçi ve köylülerden milyon
larca insanı katleden ve 30 milyon insanı ortadan 
kaldırmasına rağmen bitmeyen cinayetler, komü
nizmin mücadele tekniğini göstermeğe yeter açık
lıktadır.

Komünizmin bizzat insan halikındaki telâkki
si ve tarihi göstermiştirki; komünizm en şedid, 
en müsamahasız ve en iğrenç kuvvet kullanma 
tekniğidir. 1917 Rusyasında asker kaçaklarından 
teşekkül eden «Kızıl milisler,» Çinde köylerde 
üslenen Gerilla birliklerinin yanında katil ve sa 
botajlar için eğitilmiş «Kızıl çeteler», Yugosla ih
yada silâhlı birlikler halinde teşkilâtlanan «Par
tizanlar», Macaristan da Bella Kur’un teşkil ettiği 
«Lenin delikanlılar»; İtalyada Subayların apolet
lerini söken ve subay öldüren «Kızıl Birlikler», 
Kûbada, Bolivyada silâhlı çeteler, yahut gerillalar. 
İşte yukarıda ancak bir kısmı sayılmış olan silâh
lı kâtil birlikleri komünizmin bir tek mücadele 
yolu olduğunu gösteriyor. Oda, terördür. Komü
nizmle uğraşılması imkânsız, karşı konması müm 
kün olmayan bir zaruret olarak kabul ettirmek, 
terörün hedefidir. Türkiyede silâhlı mücadelele
rin kimler tarafından tezgâhlandığını görmek is
teyenler bu son fırsattır. Uyuyanlara son 
ihtardır

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE
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S A N C A K L A R I N  
M Ü D A F A A S I

Türkiye’de, Beynelmilel siyonizmin milletimizi, içine düşürdüğü buhranlardan kurtar
ma istidadında olan yegâne teşkilât MÜCADELE BİRLİĞİDİR MÜCADELE BİRLİĞİ za
ten böyle bir zaruretten doğmuştur. O’nun ça Iışması istismara ve bir takım ulvi hislerin is- 
tismariyle elde edilebilecek ticarete dayanm az. O, bu mücadelede sabn ve kararlılığı ih
tiyar etmiştir. MÜCADELE BİRLİĞİ ve onun SANCAKLAR’ı tabelâ teşkilâtı değildir. İn
dirilecek tabelaların yerine daha ihtişamlıları yükseltilir ve yükseltilecektir.

Kapatılma meselesi bilindiği gibi Kayseri hâdiseleri dolayısiyle neşredilen bir bildiri
den dolayı ortaya çıkmıştı. Mahkemede MÜCADELE BİRLİĞİ’nin savunmasını eski Dev 
let ̂ Bakanlarımızdan Sayın Mehmet Altmsoy yapmıştır. Muhterem ağabeyimizin yaptığı 
tarihi savunmayı aşağıya aynen koyuyoruz. İki sayı devam edecek olan müdafaa, bir çok 
gerçekleri ortaya sermektedir.

Tarihî bir vazifeyi deruhte eden MÜCADELE BİRLİĞİ’nin vc onun SANCAKLARI’- 
mm kapatılmaya kalkılması, bütün vatanseverleri üzmüştür.

Deriz İd, üzülmesinler!
Tabelalar iner, mücadele devam eder.

TOPLU BASIN MAHKEMESİ BAŞKAN 
LIĞINA

KONYA

Dosya / Esas: 1969/12 
SANIKLAR: Mücadele Birliği Derne

ği Hükmi Şahsiyeti ile Başkanı Necmettin 
Erişen, Azası Mahmut Yüksel, Mevlut Bal
tacı.

VEKİLLERİ : Ankara Barosu avukat
larından Mehmed Altmsoy

ÖZÜ : Esas hakkındaki savunmamız
dan ibarettir.

MÜDAFAA : Müvekkilim Dernek, ku
ruluşunda tabi olduğu 3512 sayılı kanunun 
9/A ve 23. Maddelerine tevfikan (... Dev
letin Mülk! bütünlüğünü ve siyasî ve Millî 
birliğini bozma amacı...) güttüğü gerekçe
si Ue kapatılmak talebi ile Müvekkillerim, 
Necmettin Erişen, Mahmut Yüksel ve Mev* 
lüt Baltacı da. T.C.K. 155. ve 312. madde
leri ile tecziye edilmek iddiası ile muhte
rem mahkeme huzuruna sevkedilmişlerdir. 
Bu iddiaya mesnet olarak da Mücadele Bir
liği adına neşredilen (Mücadele Birliğinin 
Kayseri’de atılan bomba ile ilgili ikazı) 
başlıklı bildiri muhteviyatı alınmıştır.

İddia makamı bildiri muhteviyatım yu 
kanda arz edilen kanun hükümlerine aykı
rı bulmaktadır. Kanaatma mesnet olarak 
da dosyada mevcut profesör Ayhan önder 
imzalı bilirkişi raporu ile Genel Kurmay 
Başkanlığı Askerî Savcılığından gönderi
len bir iddianame ile bir kararı almakta ve 
bu deliller muvacehesinde şahsî mütalâa
sını dermeyan etmektedir.

Müdafaamız • İddiaya muvazi olarak - 
önce delillerin takdiri mahiyeti, sonra is- 
nad edilen suçun unsurları ve en son ola
rak da iddianın kanuna, hak ve nasfete, a- 
kıl ve mantığa uygunluğu veya aykırılığı 
yönünden olacaktır.

A) İddia makamı istinat ettiği deliller 
yönünden muallaktadır:

Bilirkişi raporu yetkili mahkemeden 
vaki taleple alınmamıştır. İstanbul savcılı 
ğının kendi gayreti eseridir. Muhterem 
mahkemenizin böyle bir rapora ihtiyaç his
setmediği ise 22/12/1969 tarihli karar da 
hükme bağlanmıştır. Müvekkillerin vaki 
talebi üzerine bilirkişi raporunun ciddiye 
alınmayacağım derpiş eden bu ara karan 
olmasa idi. niyeti ve fikrî istikameti malu
mumuz şahsiyeti de Türk ilim hayatı için 
maruf olan bu bilirkişi hakkında ve onun 
sapık fikifleri hakkında söyleyeceğimiz çok

şeyler olacaktı. Ancak ciddî telakki edil
meyen bir fuzuli gayretin mahsulü olan bu 
raporun dosyamıza fuzuli olarak konmak
tan ileri bir kıymeti olmadığı için üzerin
de durmuyoruz. Yani muhterem mahkeme
ce bilirkişi raporuna amel edilmediği ve 
matbu olan bildirinin takdirinin doğrudan 
mahkemeye ait olduğu mütalea edildiği ci
hetle bu bilirkişi hakkında ve onun raporu 
üzerinde -söyleyeceğimiz çok şeyler mev
cut olduğu halde - fazlaca durmak istemi
yoruz.

İddia makamının ikinci delili ise Ge
nel Kurmay Askerî Savcılığının iddianame 
si ve Genel Kur. As. Mahkemesinin karan 
dır Bu karar ve iddianame elbette ciddi 
bir mahkemenin çok ciddî karandır. An
cak bu kararın bu dosyaya derci kanaati- 
mızca gayri ciddidir. Davamızla uzak ya
kın bir ilgisi olmadığı gibi ne maksatla bu 
dosyanın içine girdiği de belli olmayan bu 
karan dosyadan çıkanp davanın selabet ve 
selametini koruması gereken iddia maka
mının bir de bu delile istinatla tecziyemizi 
istemesi doğrusu çok hazindir. Mezkur dos
yada adı geçen (Ali Hakkı Kocabaş davalı

derneğin idarecisi, ne de mensubudur. Da 
vali şahıslarla da uzak yakın bir ilgisi yok 
tur. Tarafı bulunmadığımız bir davada ve 
gıyabımızda yapılan mesnetsiz iddiaların 
aslını ve menşeini öğrenmeyi biz de çok ar 
zu ederdik. Muhterem mahkemece bu hu
sustaki talebimiz is’af edilmediği için, de
lil niteliği taşımayan bu fuzuli evrakın üze 
rinde de fazla durmak istemiyoruz.

İddia makamı dernek mensubu bazı eş 
hasın mahkum ve maznun olmasını da bu 
davada suçluluğa bir delil olarak almıştır 
Bu cümleden olarak derneğin eski başka
nı Mevlüt Faruk İslamoğlu’nun Konya ha 
diselerinden mahkum olmasını ve derne 
ğin İstanbul sancağı üyesi Yavuz Aslan Ar- 
gun’un bir katil suçundan sanık olmasını 
zikretmektedir. Eski Başkan İslamoğlu 23 
Temmuz 1968 tarihli bir suçtan ve 171 sa
yılı kanuna muhalefetten mahkum olmuş
tur. Bu davada suç unsuru telakki edilen 
bildirinin neşir tarihi ise 13/7/1969’dur 
Bir sene evvelki suçun bir sene sonraki 
hareketle irtibatı nedir? T.C.K. 312 nci 
maddesi yönünden bir irtibat aranıyor ise 
bu da abestir. Zira bildiride İslamoğlu’ 
mm hareketi müstakillen ve münferiden 
zikredilmemiştir. Sadece Konya hadiseleri 
mevzuubahis ise neden o hadisede mah
kum̂  olanlardan yalnız İslamoğlu zikredil
miştir? Bu hareketin ve bu mahkumiyetin 
bu davada sanık olanların eylemi ile mün
ferit bir ilgisi yoktur. Yavuz Aslan Argun 
ise sadece bir suçun zanlısıdır. Bu zanlılı- 
ğm müstenidatı da kendi arkadaşlarını vu
ran komünist gençlerin isnat ve iftirasıdır 
Dava derdesti riiiyetdir. Bu hususta birşey 
söylemek bizim için ve bilhassa iddia ma
kamı için çok erken olsa gerektir. Halbuki 
iddia makamı esas hakkındaki iddianamesi
nin 5 inci sayfasında Yavuz Argun’u (Suç 
Faili) olarak tesbit etmiştir. Doğruluk dere 
cesi ifadesinde mündemiç olan bu iddiaya 
muhterem mahkeme elbette ciddî gözüyle 
bakmayacaktır.

Devamı Gelecek Sayıda
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Komünistlerin Düşen Maskesi

Komünizme karşı
Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da bazı 

hadiseler cereyan etti. Bu hadiseler arasına bir 
teğmenin ölümü de karıştı. Gayri milli basın teg* 
menin ölümünü bahane ederek millete, milletin 
imanına, ideolojisine karşı iğrenç bir saldırıya 
geçti. Hadisenin gerçek mahiyeti ise çok daha 
değişikti. Hadiseye karışan insanları, hadisenin 
meydana gelmesinden önceki durumu, cereyan 
ettiği zamanı sağlam bir tahlil metodu ile ince
lersek, beynelmilel komünizmin taktiklerinin 
sırıttığını görürüz.

Bilindiği gibi komünistler uzun zamandan be
ri üniversitede, caddelerde, fabrikalarda çeşitli 
sabotaj ve tahrib hareketleri tertipliyorlardı. Bu 
hareketler onların bütün ihanetlerini ortaya çı
karmıştı. Nihayet son Çapa hadiselerinde gere
ken dersi aldıkları için sinmek mecburiyetinde 
kalmışlardı. Gerek İstanbul’da gerekse Ankara’da 
ses çıkarma imkânını kaybetmişlerdi. Konya’da 
yapılan MİLLİ MÜCADELE MİTİNGİ, miting 
sonrasında komünistlerin Konya’yı terkedip kaç
maları, bütün Türkiye’de komünist hareketin du 
raklamasma sebep olmuştu.

Hadiseleri yeniden başlatabilmek için bir 
takım tertipler yapmak icabediyordu. 31 Mart’ın 
yıldönümü yaklaşıyordu. Bugünlerin hadisesiz 
geçmiş olması, hiç de iyi olmayacaktı. Büyük bir 
fırsat kaybedilmiş olacaktı. «İrtica», «gericilik,» 
*31 Mart», «Menemen» diye senelerce millete 
kan kusturmuşlardı. Milletin ideolojisi lekelen
mek istenmiş, milli uyanış darbelenmişti. Bu se
ne de 31 Mart’m hadisesiz geçmemesi lâzımdı ve 
tertipler hazırlandı

HADİSELERİN BAŞLAMASINDAKİ 
KOMÜNİST TECAVÜZLERİ

Hadiseler tam bir tertip şeklinde hazırlanı 
yor. Önceki hafta komünistler, Site Yurdunu 
basarak br milliyetçiyi gece uyurken tabancalar 
la ağır bir şekilde yaralıyorlar. Arkadaşlarının 
yaralanması üzerine, milliyetçiler Site yurdun
daki komünistleri dövüyorlar. Bu şekildeki ko 
münist tecavüzü ve bu tecavüze karşı milliyetçi 
lerin mukabelesi hafta boyunca devam ediyor. 
Hadiseden bir gün önce komünistler Siyasal Bilgi 
ler Fakültesinde milliyetçiler üzerine yeniden 
saldırıyorlar. Okuldaki Hür Düşünce Kulübünün 
ve Ülkü Ocaklarının panolarını kırıyorlar. Yaka
ladıkları milliyetçiyi halk mahkemesine çekip, 
günlerce işkence ediyorlar. Daha sonra aynı ha
diseler Hukuk Fakültesine de sıçrıyor. Orada da 
milliyetçilerin panolarını parçalıyorlar ve yaka
ladıklarını, elini kolunu bağlayarak her türlü iş
kenceyi yapıyorlar. Yüzlerinde sigara söndürü
yorlar...

Demir çubuklarla döğerek bayıltıyorlar. Ha- 
dişeler böylece birbirini kovalıyor... Bu esnada 
en sakin okul Hacettepe Tıp Fakültesinin Mor
foloji Enstitüsüdür...

Orada herhangi bir karışıklık görünmemek
tedir. Fakat saat 12.20 de buraya sırtlarında ko
münist parkası bulunan 10-15 kişilik bir grup bas 
kın yapar. Tabancalar ateşlenir. Bu arada bir 
teğmen vurulur. Ve hiç bir mütecaviz, bu kadar 
çatışma olmasına rağmen yakalanmaz. Her şey 
olup bittikten sonra, polis, bazı yerlere baskın 
yapar ve milliyetçilerden bazılarını sanık olarak 
yakalar. Hâdisenin bizzat tertipçileri komünist
ler faaliyet halindedirler. Derhal propaganda 
başlar. İstismar alır yürür. Şimdiye kadar her 
an küfrettikleri orduyu müdafaa rolündedirler. 
Teğmeni milliyetçilerin vurduğu haberi yayılır. 
Bütün gayri millî basının manşetleri birbirine 
benzemektedir. Hadise tam 31 Mart’m yıldönü
münde cereyan etmiştir. Dolayısıyla hemen sin
yaller verilir. Bir zaman Amerika’nın çanak ya
layıcılığını yapan, şimdi de Rusya’nın kemikleri
ne kuyruk sallayan bir gazete 31 Mart’m yeniden 
hortlatıldığmdan bahseder. «Sağcılar bir teğme

ni öldürdü», «devrimci gençlik ve ordu hadiseyi 
lânetledi.» «Ordu gençlik elele, Millî Cephede» 
gibi manşetlerle, hazırlanan komplonun meyve
leri toplanmak istenir. Öldürülen teğmen, komü
nist olarak gösterilmek, böylece ölen teğmenin 
kam, beynelmilel komünizmin Türkiye’de yeşer- 
tilmesinde gıda olarak kullanılma yoluna gidilir. 
Halbuki öldürülen teğmen Necdet Güçlü’nün 
kimliği hadiseyi kimin yaptığını ortaya koymak
tadır.

NECDET GÜÇLÜ KOMÜNİZMİN 

DÜŞMANIDIR

Necdet Güçlü yedek subay olarak askerliği* 
ni yapmakta olan bir insandı. Bu güne kadar 
hayatı, temiz bir seyir takip etmişti. Ailesine 
bağlı, milletini seven, milletine hizmet için hiç
bir fedakârlıktan kaçınmayan bir insan olarak 
bilinir, tanınırdı. Ve Necdet Güçlü komünist ol
madığı gibi bilâkis komünizme düşmandı. Komü
nistlerin ne kadar vatan haini, millet düşmanı 
olduğunu bilir ve onlarla mücadele ederdi. İşte 
Necdet Güçlü’nün şahsiyeti bu idi. Onun öldü
rülüşünü bu açıdan değerlendirirsek, cinayet ha
disesinin kimler tarafından, kimin hesabına iş 
lendiğini ve çıkarılan propagandanın mahiyetini 
daha kolayca anlarr

MEHMET SEVİNÇBÜYÜK GİBİ

Aralık ayında Yıldız D.M.M. Akademisinde 
öldürülen Mehmet Sevinçbüyük de aynı ihanetin 
kurbanı olmuştur. Mehmet Sevinçbüyük’ün ar
tık kimliği bilinmektedir. Sevinçbüyük Kırıkka
le Türk Ocağına kayıtlı bir milliyetçidir. Ama 
Mehmet vuruldu ve komünist basının şirretliği

Komünistler dünyanın her yerinde millî ordu 
düşmanıdırlar. Millî Güvenlik Kurulu’nun bildi
risi ve Askerî Mahkemelerin takibatları bunun 
daha açık şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuş
tur.

ile cinayet suçu sağ cepheye yüklenmek istendi. 
Polis, komünistlerin sipariş ettiği tarzda bir sa
nık imaline başladı. Milliyetçileri hapishaneye 
doldurdu. Bu arada üzerinde, Mehmet Sevinçbü- 
yük’ü öldüren tabanca bulunmasına rağmen Tar- 
gan Ülbeyi adındaki ajan hapishaneye girişinin 
hemen akabinde, ne hikmetledir bilinmez, tahli
ye edildi.

Hadiseler aynı tarzda gelişmektedir. Necdet 
Güçlü’yü öldürenler hemen onun istismarına 
başladılar. Gayri millî basın gayet iyi bilmekte
dir ki; bir subayın komünistler tarafından öldü

ordumuz
rülmesi haberi, Türkiye’de komünizmin yok olu 
şunun imha edilişinin habercisi olacaktır. Ama 
ellerindeki bütün imkânları kullandılar, gazete
leriyle, radyosuyla, teşkilâtlarıyla hadiseyi tam 
ters yüz ettiler. Ve Türkiye’deki ordu, münev
ver ve üniversiteliyi Millî Mücadeleye karşı, bir 
ortak cephede birleştirme yolunu tuttular.

BEYNELMİLEL KOMÜNİZM BÜTÜN 
DÜNYADA AYNI METODU UYGULAR

Komünistlerin kurban imal edip bunu milli 
yetçiler yapmış gibi göstermeleri bugün komü
nist olmuş bütün ülkelerde kullanılan bir metod 
dur. Yugoslavya’da Tito’nun askerleri «PARTİ 
ZANLAR» milliyetçi Mihailoviç ile mücadele edi
yorlardı. En çok kullandıkları taktik şu idi. Par
tizanlar, Mihailoviç’in askerleri gibi giyiniyor ve 
Türk köylerine baskın yapıyorlardı. Kadınları, 
çocuktan, ihtiyarlan, önlerine kim geldiyse her
kesi öldürüyor, tepeleyip geçiyorlardı. Hemen 
sonra hemşireleriyle, sağlık ve yardım ekipleriy
le komünist propagandacılar gönderiyorlar, bro
şürler dağıtıyorlardı. Mihailoviç’in askerlerinin 
saldırgan olduğunu, herşeyi yakıp yıktığını, bu 
zulmün durdurulması lâzım geldiğini, Mihailo
viç’in ve askerlerinin katil olduğunu her yerde 
propaganda ediyorlardı. Böylece Yugoslavya’da
ki Türkleri ortak cephelerine almak istiyorlardı

Aynı hadiseler Rusya’da da cereyan etmişti. 
Komünistler küçük küçük çocukları Çar süvari
lerinin atlarının ayaklan altlarına atıyorlar ve 
sonra da propagandaya geçiyorlardı. Çar ordula
rının küçücük çocukları ezdiklerini, tepeledikle
rini, hunharca cinayet işlediklerini yayıyorlardı.

Bir müddetten beri Türkiye’de de aynı me 
todun uygulandığına şahid oluyoruz. Ankara hâ
diseleri bunun en açık misalidir. Sırtlannda par 
ka bulunan bir grup komünist, hadiseler çıkan- 
yor, bu hadiseler milliyetçilere yüklenmeye çalı
şılıyor. Her gün yapılan haince saklınlar netice
sinde, milliyetçilerin yaptığı mukabele şişiriliyor 
ve öylece güya saldırganlann milliyetçiler oldu
ğu hissi verilmek isteniyor. Böylece Millî Müca
delemiz ordunun, münevverin gözünde saldırgan 
olarak nitelendirilmek ve yeni komünist tecavüz
lerine zemin hazırlanmak isteniyor. Ama ordu
muz komünistlerin ne kadar mütecaviz oldukla
rını gayet iyi bilmektedir. Bunun içindir ki Nec
det Güçlü’nün cenaze töreninde yapacaklan ha
diselere fırsat vermemişlerdir. Cenaze töreninde 
hadise çıkarmak isteyen komünistlerle subaylar 
arasında karşılıklı münakaşa başlamış, münaka
şa gittikçe büyümüştür. Bu arada komünistler 
havaya bir kaç el ateş etmişlerdir. Bu durum ha
vayı gerginleştirmiştir. Subaylar komünistlere 
«komünistler, alçaklar, töreni de berbat ettiniz» 
diyerek hakaret etmişlerdir. Töreni sabote ede- 
miyeceklerini anlayan komünistler bazı müesse- 
selere bomba atmışlardır. Hadiseyi istismar et
mek üzere İstanbul’da da tahrip ve tahrikler al
mış yürümüştür. İktidarın üzerine düşen vazife
yi gerektiği gibi yapmaması, komünist tecavüz
lerine karşı samimî bir şekilde milleti müdafaa 
etmemesi neticesinde bu hadiseler gittikçe geli
şecektir. Yıldız hadiseleri esnasında Mücadele 
Birliği yaptığı bir basın toplantısında bunu açık
lamıştı. Komünist hareketlerin artık propagan
da safhasından çıktığını ve milletin hayatına kas
teder hale geldiğini, karşısına çıkabilecek bütün 
kuvvetleri tesirsiz hale getirmek için, her türlü 
metodu uygulayacağını izah etmişti. Türkiye’de 
komünist grupların devamlı silâhlandıklarını, bu 
nun fikir mücadelelerini silahlı çarpışmaya çevi
receğini ve iktidarın bu komünist hareketlerine 
derhal mani olması lâzım geldiğini hatırlatmıştı.

Ama iktidarın köklü bir tedbir almaması ne
ticesinde hadiseler, önceden söylenen tarzda ge
lişmiş ve cinayetler birbirini kovalamıştır. Bu ei-
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ırıstivan dünyası İHANET

P A T R İ Ğ İ  KİM
Son günlerde dünya Ortadoks birliğinde son 

derece önemli (!) hadiseler cereyan etmektedir. 
Bu hadiseleı aynı zamanda Türkiye’nin istiklâl 
ve istikbalini de çok yakından alâkadar etmek 
ledir.

Bilindiği gibi Fener Patriği Athenagoras 
uzun zamandan beri hasta yatmaktadır. Kanser 
den muzdarip olduğu söylenen patrik, şimdi Vi 
yana’da tedavi edilmektedir. Fakat koma halin 
de yatan patriğin artık kurtulma ümidi kalma
mıştır. Şimdi o, en fecî ve en şeytanî entrika 
larla kati ettirdiği milyonlarca müslüman Türk’ 
ün ahi ile çilesini doldurmaktadır.

İşte patriğin kurtulmasından ümidini kesen 
dünya ortadoks birliği, harekete geçerek, Athe 
nagoras’tan boşalacak yere Fener kilisesinin me
şum idealini devam ettirecek bir patrik aramak
tadır

FENER PATRİKHANESİ 
NEYİN İFADESİDİR?

Şerefli ecdadımızın İstanbul’u fethiyle köiı- 
nenıiş Bizans tarihe gömülmüştü. Bizans İmpara
torluğunun ortadan kalkmasına rağmen, Patrik
hanenin de lağvı her an mümkün iken, İslamm 
ulvî müsamahası ile kilise yaşayabildi ve gittik
çe daha güçlü hale geldi. Böylece Fener Patrik
hanesi bütün Ortadoks Hıristiyanlığının lideri, 
Bizans İmparatorluğunun varisi, hıristiyanlık için 
kutsal topraklar olan Anadolunun hukuken sahi
bi olduğu inancını bir an bile unutmayarak, uzun 
vadeli bir mücadele içine girdi. Elenizmi dirilt
me gayesini güden patrikhane, Bizansı hortlat
mak ideali için en şeytanî desiselere ve ahlâksız
lığa hıristiyanî bir damga vurdu. Bir taraftan 
Rumları, Bizans hayalleri ile doldururken diğer 
taraftan Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması için 
bütün imkânlarını seferber etti.

Haşmetli imparatorluğumuzun en parlak de

virlerinde bile, Fenerli Rum beyleri vasıtası üe 
devletin bütün kilit noktalarını ele geçirmeğe 
çalışan Fener Patrikhanesi ajanları, asırlar boyu 
bir papazlar ordusu çalıştı durdu. Osmanlı im- 
paratorluğunun zayıf anları kollandı, İngiltere, 
Fransa ve Rusya gibi zalim devletlerin de aleni 
yardımlarıyla Yunan isyanları ve müslüman kat
liamları plânlandı. Ve hunharca tatbik edildi. 
Bütün bunlar Fener patrikhanesi ve kurduğu giz 
li teşkilâtlar vasıtasıyla icra edildi. Fener Pat
rikhanesi tarafından kurulan ve bir ihtilal teşki
lâtı olarak cinayetlerine devam eden, kurucula
rından bir çoğu mason olan Etnik-i Eterya da iş
te bu asırlarda tarihin sahnesinde gözükür. Bu 
teşkilât, tamamen gizli ve cinaî metodlarla çaıi- 
şıp, 1820’den 1922’lere kadar aralıksız müslü
man Türk katliamına devam etti.

Fener Patrikhanesi, tarih boyunca Yunan 
zulmünün ve beynelmilel hıristiyanîığm kuman
da merkezi olmuştur. Milyonlarca müslüman 
Türk Mora, Teselya, Girit, Trakya ve bütün Bal
kanlarda Yunan zulmü altında en valışiyane iş
kencelerle şehit edildi, katledildi.

İstiklâl harbimizde Yunan hareketini destek
leyen silah, cephane, erzak yardımına merkezlik 
eden hep bu, fesat yuvası olmuştu. Türkiye’deki 
Rumları teşkilâtlayarak Yunanistanla devamlı su 
rette münasebet halinde bulundu.

Mondros mütarekesinin ilânından hemen son 
ra, İstanbul’a girecekleri söylenen yabancı dev
letlerin donanmaları henüz İstanbul surlarından 
görünmeden Patrikhane bir ihanet yuvası oldu
ğunu ortaya koymakta gecikmedi. O gün için ça
resiz denilebilecek milletimizi içeriden vurdu. 
Yunan sürülerine önderlik etti.

İşte Athenagoras’ın patrik olduğu Fener pat 
rikhanesi budur.

PATRİK KİM OLACAK?
Dünya Ortadoks Birliği ve beynelmilel hıris

İçimizdeki fitne, Fener Patrikhanesi. İmparatorluğumuzun başını yiyen ihanet teşkilâtla
rının başında bu bina görülür. 1826 da bir patrikin asılmasından beri bu binanın arka ka
pısı açılmaz. Ancak bir Türk devlet başkanı bu kapıda asılırsa Patrikhanenin arka kapısı 
açılabilirmiş. Uyuyan mesulleri bu gerçeklerde mi uyarmayacak?

tiyanlığın patrik olarak tayin edilmesi için üze
rinde durduğu iki sima var. Bunlardan biri Pa
paz Yakovas diğeri ise Kadıköy Metropoliti Me- 
lithon’dur. Hainlik yönünden biri diğerinden 
farksız olan bu iki papaz üzerinde İsrarla durul 
maktadır.

Bilindiği gibi Yakovas Heybeliada Papaz 
mektebinden mezun olmuş, Dünya Kiliseler Bir
liğinde Athenagoras’ı temsil etmektedir. Şu an 
Amerikan Ortadoks Metropolitidir.

Vatana ihaneti yüzünden ve azılı bir Türk 
düşmanı olduğu için Türkiye’den sınır dışı edil
miştir. Dışarıda, Kıbı.s meselesinde görüldüğü, 
üzere, Türkiye aleyhine en iğrenç faaliyetler gös
terdiği herkes tarafından bilinmektedir. Buna 
rağmen Papaz Yakovas, son senelerde Türkiye 
topraklarına rahatlıkla girebilmiştir. Beynelmi
lel hıristiyanlığm politikasından habersiz devlet 
adamlan maalesef bu Türk düşmanının Türkiye’ 
ye girmesine müsaade etmişlerdir. Hattâ daha ile 
ri giderek beraber aynı sofrada yemek yemek
ten çekinmemişlerdir.

ABD. ve Yunan cuntası Papaz Yakovas’ın 
patrik olması için kararlı gibi görünmektedirler. 
Yakovas şimdi ABD. ile Yunanistan arasında me
kik dokumaktadır. Son olarak Viyana’da Athena- 
gorasla görüştükten sonra tekrar Atina’ya gelmiş
tir. Türkiye’den kovulan Türkiye ve Türklük aley 
hine en alçakça faaliyetleri yapmaktan çekinme
yen Papaz Yakovas, bugün kuzu postuna bürüne
rek sempatik bir tavır takınmak gayretindedir. 
Yunanistan’ın işgali altında bulunan haddizatın
da Türkiye’nin bir vilayeti olan Gümülcine şeh
rinin Fahri Hemşehriliğini bile kabul etmiştir. 
Bu haliyle güya yaptıkları ihanetlerini gizleme
ye çalışmaktadır. Artık şurası katî olarak bilin
melidir ki beynelmilel hıristiyanlık Yakovas’j 
bütün ihanetlerine rağmen masum gösterme gay
retindedir. Beynelmilel hıristiyanlık tarih boyun
ca hep aynı taktiği kullandı, önce yumuşattı son
ra hançerledi. Beynelmilel yahudi ve hıristiyan- 
lığm milletimize karşı sürdürdüğü zalim politi
kayı bilemeyen gafil devlet adamlarımız da bu 
meş’um politikanın kurbanı olarak milletimizi 
bir papaz ve haham emperyalizminin kanlı pen
çesine terk ettiler.

BİR BAŞKA HAİN

Beynelmilel hıristiyanlık ve Fener Patrikha
nesi Yakovas’m patrik olamayışı ihtimalini düşü
nerek, hainlik bakımından ondan geri kalmayan 
bir İkincisini ortaya koymuştur. Bu Kadıköy Met
ropoliti Melithon’dur. Kimdir bu Melithon? At
henagoras, Yakovas gibi Heybeliada Ruhban oku
lundan mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra, 
dışarıya çıkmış, 1949 yılma kadar değişik mem
leketlerde kalmıştır. (İngiltere, Yunanistan vs.) 
Böylece Melithon dışarıda politik çevrelerle te
maslarda bulunduktan ve tam manasıyla yetişti
rildikten sonra beynelmilel hıristiyanlığm bir 
ajanı olarak Türkiye’ye dönmüştü.

İmroz ve Aydm’da ?? ? ? ? ??vazife gördük
ten sonra 1966 senesinde Kadıköy Metropolitliği 
ne getirilmiştir. Papaz Yakovas gibi bunun da 
Türk ve İslam düşmanı olduğu açıkça bilinmesi
ne rağmen, Türk dostu diye gösterilerek Athe- 
nagoras’m yerine vekil yapılmıştır. Melithon’un 
ajanlığı o kadar açık ki, yurt dışına çıkmakla 
meşhur olmuş ve dışarıya çıkar çıkmaz Türkiye 
aleyhine açıkça faaliyetlerde bulunmaktan hiçbir 
zaman çekinmemiştir. Son 4-5 sene içerisinde 15- 
20 defa yurt dışına çıktığı, Türkiye’nin önemli 
sırlarını da beraberinde götürdüğü iddia edilen 
Melithon, son derece tahrikçi, bozguncu bir hain
dir. İmroz Metropoliti iken kanunsuz hareketle
rinden dolayı kaymakam kendisine ikazda bulu
nuyor, bunun üzerine Melithon, küplere binerek
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UVASININ
OLACAK
yaygaraya başlıyor: cDin hürriyetiistiyoruz. Eşit
lik istiyoruz. Hürriyet istiyoruz.» avazeleriyle 
Rumları İmroz sokaklarında günlerce bağırtıyor. 
Ve pankartlarla Rum kopillerini dolaştırıyor. İşi 
daha da ileri götürerek en alçakça iftira ve oyun
larla Kaymakamı vazifesinden aldırmayı da ba
şarabiliyor.

İşte bugün Fener Patrik vekili ve belki yarın 
Patrik olacak adamın durumu...

MESULLER UYANMALIDIRLAR.

Her şeye rağmen Fenere seçilecek patrik 
Türk hükümetinin tasvibinden geçmek mecburi
yetindedir. Kimliğini açıkladığımız iki papazın 
veya aynı gaye ile gelecek bir başkasının patrik 
olarak tayin edilmesi bevnelmilel yahudi ve hı- 
ristıyanlığın politikasına kurban gitmek olacak
tır.

Beynelmilel yahudilik ve hıristiyanlık bu
gün elele milletimizi tarihe gömmek için çalış
maktadırlar. Beynelmilel millet düşmanlarının 
vaadlerine re aldatıcı politikalarına kanılmamalı- 
dır. Patrikhaneye tayin edilecek .patriğin duru 
mu bugün gerçekten milletle, milletin temsilcik 
rinin arasında bir uçurum olup olmadığını orta 
ya koyacaktır. Tayin edilecek patrik Müslüman 
Tiirldüğü imha etmenin sembolü olarak kapatı 
lan Orta Kapıyı açacak mıdır, açmayacak mıdır? 
Bilindiği gibi 1821 yıllarında İmparatorluğumu 
zun başına büyük gaileler açan ve 15 bin müslü 
man Türk’ün insafsızca katledilmesine sebep 
olan papaz Grogorios, patrikhanenin orta kapı
sında idam edilerek cezasını çekmişti. O zaman
dan bu yana bu kapı kapatıldı ta ki aynı kapı
nın önünde bir müslüman din aliminin asılması
na kadar.

Tayin edilecek patriğin samimî olup olmadı
ğı bu kapıyı açıp açmamasıyla anlaşılacaktır.

Acaba siyasî iktidarda bulunanlar, Fener 
hakkında millî bir politika takip etmeyi. düşüne
cekler mi? Bunu zaman gösterecektir

Meşhur bir Türk ve İslâm düşmanı olan 
papaz Yakovas yeni yeni komploların pe
kindedir. Amerika ve Avrupa’da Türkiye 
»leyhine yürütülen hareketlerin altında 
nutlaka onun bir parmağı vardır.

Mücadele Birliği Haysiyet Divanı Başkanı sayın Aykut Edibâli. basın 
metli açıklamalarını yaparken.

toplantısında kıy* 
(Foto: Mücadele)

Mücadele Bîrliği’nm 
Basın Toplantısı

BASIN BİLDİRİSİ
MİLLET HAYATI TEHLİKEDEDİR.
BÜTÜN VATANSEVERLER BİRLESİNİZ 

MİLLİ KARAR MİTİNGİ’NE KATILINIZ.
Üç kıta ve yedi deniz hakimi büyük Türk Milleti bugün içtimai, iktisadi, ahlâki 

ve kültürel bir buhranın içine yuvarlanmış bulunmaktadır. Asırlardan beri bize yol 
gösteren ideallerimiz iki asırdan beri hareketlerle ayak altına alındığı için imparator 
luğumuz dışardan düşmanlarımızın, içerden ise hainlerin darbeleri ile yıkılıp, en
kaz haline gelmiştir. Bu enkaz arasında pek çok uydurma devlet zuhur etmiş ve 
imparatorluğumuz tarihin sayfalarına karışmıştır.

Asırların en hain suıkastıyle imparatorluğunu kaybeden milletimiz bugün beynel 
milel yahudiliğin emperyalizmi altında bo tomaktadır.

Bugün Türkiye’de beynelmilel yahudilik ve yardakçıları ile milletimiz arasında 
ahlâk, kültür, ekonomi sahalarında beliren bir harp bütün şiddetiyle devam etmekte
dir. Türkiye’de millî gelirin %50’si yurt dışına kaçırılmakta, milli ekonomi üzerinde 
yaîıudilerih ve hristiyanlann tesir nisbeti (sayı itibariyle) %70’i geçmektedir.

Hergün gayrı millî basın en tiksindirici şekilde şehveti kamçılayarak fuhuş yol
larını her türlü yayın vasıtası hoyratça ve hayasızca teşvik ederek milletimizin ima
nının muhafızı millî ahlâkı lekelemekte, çamurlara bulamakta ve her geçen gün millî 
ahlâk zaafa uğramaktadır.

Bütün bunlardan ayn olarak, milletimizin hayat ideallerinin ulvi pmarı İslâm, 
hergün sinsice hakarete uğramakta. Dindan( mü’mini alaya almak modalaşmaktadır.

Böyiece, milletimiz düşmanları tarafından ekonomik harple sömürülerek, serveti 
çalınarak, ideolojik propogandalar ile millî idealler, millî ahlâk ve mukaddes Islâm 
Dini her Allah’ın günü alçakça alaya alınarak yok oluşun eşiğine sürüklenmek üzere
dir.

Bütün bunlara ilâve olarak, beynelmilel yahudiliğin milis kuvveti komünizm 
şimdi silahlı mücadeleye girmiş bulunmaktadır.

Vietnam’da, Küba’da, Filistin’de kızıl çetelerin üniversite işgalleri Türkiye de ay 
nen tekrarlanmakta, üniversiteler birer ihtilâl üssü haline getirilmek istenmektedir.

Lâtin Amerika komünist partileri toplantısında alman kararlar ve Küba deneyi 
üniversiteleri nasıl kızıl üsler haline getirilmek istendiğini ortaya koyar.

Bundan dört sene evvel Ankara Siyasal Fakültesi Yurdu’nda ve İ.T.Ü. Talebe 
Yurdunda başlayıp gelişen silahlı komünist terörü fakültelere sıçramış bulunmakta
dır. Komünist tecavüzleri karşısında ise talebeye ya susmak ya da karşı koymak va
zifesi düşmektedir. Ancak silâhlı kızıl çeteler karşısında talebe üniversitede nasıl mü 
cadele edebilir?

Komünist enternasyonelin içimizdeki beşinci kolları, kat’i suret de anlaşılmışta
ki, üniversitelerde terör devrine girmiş bulunmaktadır.

Kızıl teröre karşı milletin varlığım, vatanın bütünlüğünü, devletin birliğini, di
nin devamını yine millet koruyacaktır. Millet ile aramızdaki bütün maniaları bir ka
nara iterek milleti tarihi karara çağırırız.

Vatan parsellenecek tarla değildir.
Millet kurbanlık koyun değildir.
İstiklâl para ile satılan meta değildir.
I *'

Tarihimn en karanlık gününü yaşayan kahraman millet!
Q»n devlet, vatan ve milliyetini hainler ve kızıllar ölüm çukuruna atmadan ev

vel, UYAN, DAVRAN ve «MİLLİ KARAR MİTİNGİ» ne katıl.
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Tabelalar iner, Mil
MÜCADELE BİRLİĞİNİN ı

m m m a—m ım m m  . .

Mücadelemizin mihrakı olan Mücadele Birliklerini 
feshetmek mümkün, ancak Mücadele Birliklerine 
ruh veren idealleri, imam ve mücadeleyi fesih müm
kün değildir. İmanı sağlam olanlar, imkânsızlıklar 
içinde yüz bin imkân imal ederler, işte gemilerini 
dağdan yürüten Fatih.. İşte geçilmez çölleri geçen 
Yavuz...

Milletin din, devlet ve varlığına bağlılığımızı ifade 
eden Sancaklarımız elden ele dolaşıyorsa, milletimi
zi eski şeref ve azametine kavuşturma ümidini hay
kıran marşlarımız kulaklarda uğulduyorsa, millî 
mücadelemizin prensipleri evden eve, komşudan 
komşuya mukaddes bir emanet olarak imanla ümitle 
kinle ve aşkla söyleniyorsa, kiralık aianlar ve hain
ler bi*e bütün ihanetleriyle, alçaklığıyla yüklense 
vız gelir •••

BÜYÜK MİLLETİMİZ!
YOK EDİLMEK ÜZERESİN 
SANA SESLENİYORUZ- 

BİZİ DİNLE!.
Millet felâketler iğine sürüklenmek is

teniyor. Milletlerin yol göstericisi olan asil 
Türk Milleti tarihe gömülmek isteniyor. Şe 
refü ecdadımızın oluk oluk kan dökerek bi
ze emanet ettiği vatan topraklan parçalan
mak isteniyor. Gerçek emperyalistlerin ma

şası Amerika ve Rusya elele vererek, içimiz 
den elde ettikleri ajanlar ve teşkilâtlarla 
milletimizin iman, ahlâk ve kültüründen 
ideolojik yapısını yıkmaya çalışıyorlar.

Amerikanın siyonist politikacıları ve 
sermayedarları askeri ve mal! yardımla Yu 
nanistan’ı Anadolu’ya isga 
dırlar. Papalık ve Fener Patrikhanesi de 
milletimize ve vatanımıza, yeni komplolar 
hazırlamakla meşguldürler. Kızıl emperya
lizmin baş güdücüsü Rusya ise memleketi
mizi bir emniyet bölgesi olarak görmekte 
ve işgal için fırsat kollamaktadır. Küba buh 
ram sırasında komünist idarecilerin mem

leketimiz hakkmdaki kötü niyetlerini orta
ya koyan sözleri ve Rusların sık sık Boğaz
lan istemeleri bunu ispatlamaktadır.

Beynelmilel komünizmin içimizdeki ajan 
yuvalan, maske teşkilâtlan ile önce milleti
mizi parçalamaya, kamplara ayırmaya, son
ra da yutmaya hazırlanıyorlar. Milletimize 
Türkistan’ın ve Çekoslavakya’mn akibeti 
hazırlanıyor.

Diyarbakır’daki sobataj hâdiseleri se
bebiyle alçak plânları iyice belli olan ko
münistler, Türkiye’yi önce anarşiye, sonra 
da ihtilâle götürmek için fırsat anyorlar.

Mason localannm yatırımlan ve sene
lerdir millete kan kusturan politikacıların 
alkışlanyla şımaran komünistler, üniversite 
de sağcı milliyetçi talebelere her türlü iş
kenceyi reva gördüler. Halk mahkemelerin 
de milletine bağlı talebelere hakaret etti
ler. Hayvanlan bile tiksindirecek işkence
ler yaptılar. Kimya laboratuvarlannda, rek 
törlüklerde, anfilerde dinamit ve bomba 
patlatılarak millet malı hunharca tahrip e- 
dildi. Üniversiteler yine bizat bunlar tara
fından tel örgülerle çevrildi, kapılara cere
yan verildi. Ellerinde dürbünlü ve makina- 
lı tüfekler bulunan caniler, üniversite ka
pılarında, sağcı milliyetçi talebeleri okula 
sokmamak İçin nöbet tuttular. Kayıtlı bu- 
lunduklan fakültelere ders takibine giden 
milletine bağlı öğrenciler, mason rektörün 
himayesinde olan komünist militanlar tara
fından kurşun yağmuruna tutuldular. Üni
versite rektörlüğünün önünde beş öğrenci 
kardeşimizin vücutlan komünist kurşunla* 
nyla delik deşik edildi. Rektörlüğün önü 
komünistlerin cinayet merkezi oldu. «Halk
tan yana olduklarını» söyliyen komünistler 
silâh sesleri üzerine meydanda toplanan hal 
ka kurşun sıktılar.

Milletimizi korumakla görevli Mehmet 
çiği «Burjuva Ordusu» diyerek Ankara’da 
Çürük yumurta yağmuruna tuttular. Türk 
Ordusunun şerefli üniformasını taşıyan bir 
generalimizi arabasıyla geçerken İzmir’de 
taşa tuttular. Bir teğmenimizin cenaze töre
ninde Türk subaylanna salyalı ağızlanyla 
ve galiz küfürlerle saldırarak subaylarımızı , 
döğdüler. Beyazıt kulesine, milletin ideal
lerinin ve aziz şehitlerimizin kanlarının 
sembolü bayrağımız indirilerek, yerine kızıl 
paçavra asıldı. Camiler bombalandı. Mille
tin evlâdlan güpegündüz sokak ortasında 
şehit edildi.

Kardeşlerim,
Görüyorsunuz ki, komünistleşen her 

memlekette takip edilen komünist strateji 
memleketimizde de aynen uygulanıyor ve 
Türkiye’de gerçek emperyalistllrin âletleri 
olan mason localan komünistleri koruyor.

Milletin iman, ahlâk kültür ve devletinin 
teminatı olan, millî mücacadelemizin şuur
lu rehberleri, mason komünist işbirliği üe 
ve adîce komplolarla susturulmak isteni
yor.

Millî Mücadelemizin durmayacağını, dur 
durulamıyacağını pek iyi bilen Kızıl Çin ve 
Rusya’ya satılan komünistler millî mücade
lenin rehberi Mücadele Birliği’ne ağızlan- 
mn salyalarını akıtarak iftiraya cür’et et
mişler. Konya’da Tahirpaşa Camnnin du- * 
vanna: «Buraya giren herkes eşek gibi anı 
nr» diye yazı yazarak, kendi vasıflannı ca
mi duvanna yazanlar, halkın galeyanım gö 
rünce Konya’yı terketmek mecburiyetinde 
kaldılar.

/ i  
: Millî Mücadelemiz bütün bir milleti saflarında toplamaya başlamıştır, işte 70 yaşında bem 
İ beyaz sakallı dedelerimizle, yedi sekiz yaşlarındaki yavrularımız aynı mücadelenin safla- 
[rında yürüyor. Sıkılan sağ yumruklan hıncı, ağızlanndan aşkla çıkan sloganlar hedefleri 
r ni ifade ediyor.



adele devam eder
ZİZ MİLLETİMİZE İKAZI

Mücadele Birliği’nin; siyonizmin em
rindeki Rusya ve Amerika’nın milletimiz ve 
memleketimiz üzerindeki plânlarım açıkla
ması üzerine gerçek emperyalizmin kör â- 
letliğini yapan kuklalar kaçtıkları yerden 
Mücadele Birliğine hain niyetleriyle iftira
da bulundular. Şaşkınlık ve paniğe kapı
lan sosyalistler Türkiye’de bulunan bütün 
teşkilâtlarıyla Mücadele Birliği’ne karşı çı
kabilmek için birleştiler. Mahkeme kararıy 
la idarelerinde olmadığı tescil edilen S.E.E 
Talebe Derneğinin ismini de utanmadan 
kullanarak 38 teşkilâtla birlikte neşrettik
leri bildiri ile Mücadele Birliği’ne saldırdı
lar.

Gerçek emperyalizmin emrinde ma
son, komünist, hristiyan güçlerin ve içimiz
deki ajanlarının birleşmesi millî mücadele
mizi durduramaz.

Aziz Millet,
Gerçek emperyalizmin ve maşalarının 

milletimize ölüm çukuru kazma ihanetleri 
karşısında milletin devlet, din ve maddî 
varlığım koruma görevini şerefle ve şuurla 
yürütmekte olan Mücadele Birliği milletin 
gözyaşı, teri ve kanının karışımıdır.

Mücadele Birliği, büyük Türk milleti
nin tarihinden doğmuş, yüce imanından zu 
hur etmiş, milletin duasına karışmış, ızdıra 
bıyla yoğrulmuş, isimsiz şehit Mehmetçikle 
rin hatırasıyla dolmuş ve bütün millete 
mal olmuş bir iman ve fikir hareketidir.

Mücadele Birliği, Kars’taki çobandan, 
îstinye’deki işçiye, Bozkır’da kendi eliyle 
düşmanından hesap soran köylüden, hasta- 
hane köşelerinde kimsesiz yatan biçâre 
hastalara kadar bütün milletin yegâne kur
tuluş ümidi olmuştur.

Mücadele Birliği, yüzbin iftiraya gö
ğüs germiş, en adî işkencelere 20. asrın 
Türkiye’sinde uğramış, bu köhne düzenin 
adî uşakları tarafından ezilmeğe çalışılmış 
ve fakat yılmamış, milletin mücadelesine 
fiilen rehberlik vazifesini yüklenmiş gerçek

Millî Mücadele bir çok vilayetlerimizde Sancaklaşacaktır. Sancaklar elden ele, gönülden 
gönüle mukaddes bir emanet gibi dolaşacak, bu millet. Sancaklarının peşinde ordulaşa- 
çaktır. Ankara, Adana, Erzurum, Bursa, Sivas, Şahinler divan Antep yeniden millî mü 
cadeleye hazır hale geleceklerdir

millet evlâtlarının birliğidir.
Varlığım bu millete adamış, milletin 

ızdırabını yürekten hissetmiş insanların 
birliği olan Mücadele Birliği, milletimizin 
bu günkü perişan halinin mes’ulleri olan 
din, vatan ve millet düşmanı alçakları, ha
inleri verdiği konferanslarla, tertiplediği 
mitinglerle, neşrettiği bildirilerle ifşa et
miş, millet hayatına kurulan tuzakları bir 
bir ortaya çıkarmış ve teşhir etmiştir. Bu

Mücadele Birliğinin Konya’daki muhteşem yürüyüşten sonra açtığı «Millet Düşmanlarım 
Tanıyalım» sergisini binlerce kişi seyretmiştir. Sergi salonu hiç bir sergiye nasib olmaya 
cak kadar alâka toplamıştır. İstanbul’daki sergilerde sinekler uçuşurken, Anadolu Millî Mu 
cadeleye hazırlık îçindedir. Sergi önümüzdeki aylarda İstanbul’da da açılacaktır.

sebepten iğrenç maksatları milletimizce an 
laşılan, tuzaklan parçalanan, çirkin surat
ları maskeleri yırtılarak gösterilen beynel
milel yahudiliğin ve hristiyanlığın uşakları 
masonlar ve komünistler kendilerini gizle
yebilmek, millî iktisadımızı, millî ahlâkı
mızı, millî kültürümüzü rahatça darbeleye 
bilmek için Mücadele Birliği’ni boy hedefi 
olarak seçtiler.

Dört seneden beri faaliyet iıaiinde bu
lunan Mücadele Birliği’nin Türkiye’mizde 
her an katmerleşen İktisadî, siyasî, ahlâkî, 
zulüm ve buhranı devamlı olarak açıklama 
sı ve Türkiye’mizin yarınlarını hazırlaya
cak kadroları teçhiz etmesi milletimizin 
düşmanı beynelmilel yahudiliği ve ajanları
nı telâşa düşürmüştü.

Nihayet Konya, Kayseri, Taksim, A- 
dana, Bursa, Antep hâdiselerim bir bildiri
mizde «Komünist tecavüzü karşısında mil
lî ruhun direnişi» olarak vasıflandırmamız 
üzerine Birliğimiz, Hazreti Muhammede 
«Güze Muhammedi diyen ve Bulgaristan 
komünist partisinden para alan Fakir Bay 
kurt’un başkanlığını yaptığı TOS’ün talebi 
ve komünizm propogandasından takibata 
uğrayan bir savcı yardımcısının hazırladığı 
iddianame ile mahkemeye verilmişti. «Sos
yalistliği şuyu bulduğu» gerekçesiyle red 
talebinde bulunduğumuz Kemaleddin Bay
kan’ın da katıldığı Toplu Basın Mahkeme
since Mücadele Birliği’nin kapanmasına 
karar verilmiştir.

Mücadelemizin mihrakı olan Mücade
le Birliklerini feshetmek mümkün, ancak

(Devamı 14. Sayfada)

MÜCADELE BİRLİĞİ 
GENEL MERKEZİ



Mücadele Birliği Milleti uyarma faaliyetlerinden olarak miting ve konferanslarına İstanbul’da da 
başlayacaktır. Tehir edilen mitingin ilânlan Süleyman DemirePin polisleri tarafından duvarlar 
dan kazıtılmıştır. Demirel’i Amerikan köpekliğiy le suçlayan afiş ve dövizler sokaklarda asılı du 
rurken Mücadele Birliği’nin mecmuamızın kapağında görülen miting ilânlarının verilen emirle 
kanttınlması manidardır. Ve bu Türkiye’de ilk defa görülen bir haldir.

lUücadele Birliği’nin 
lüilli karar mitingi 

SSBmS  tehir
AZİZ MİLLET EVLADI!
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!
Komünist hareket Türkiye de propo- 

ganda safhasını aşmış ve silahlı terör saf
hasına girmiş bulunmaktadır. Mao’nun ge
rilla taktikleri, Guavera’mn garilla notları 
Ho Şi Minh’in gerilla savaşına ait kızıl me- 
todları özetleyen «Halk Savaşı» kitabı, Le- 
nin’in devletin nasıl yok edileceğini plân
layan «Devlet ve İhtilâl» inin, Alberto Ba- 
yo’nun «Gerilla Nedir?» adlı kitablannı, 
hıyanate varan bir gaflet vasatında satıldı
ğı, okutulduğu ve komünist kadroların eği
timinin bu esaslara göre haince icra edildi
ği bir memlekette yaşıyoruz.

Üniversiteleri Latin Amerika kızıl 
merkezleri gibi, komünist üssü haline getir 
mek için girişilen komünist hareketleri üni 
versiielerimizdc tam bir tehdiş kurmak ü- 
zeredir.

Bu eğitim görmüş kızıl çetelerin terö
rüne karşı, halkımızı devlet, millet, vatan 
ve dinin müdafasına çağırmıştık. Yapaca
ğımız büyük miting ile halkımızın iradesini 
düşmanlarına karşı kararını haykıracaktık.

Ancak. muhalefetinin gittikçe art
ması, «MİLLÎ KARAR MİTİNGİ» nin tehi
rine sebep olmuştur. Miting ilânlarını se
vinçle haber alan ve bizi candan destekle
yerek bağrına basan müslöman halkımıza 
şükranlarımızı bildiririz. Zafer yolunda, 
milletimizin desteği tek dayanığım¡z ol
muştur.

Devlet, millet ve vatanın korunması 
kararımız sönmeyen ve bitmeyen bir ateş 
olacak ve millet düşmanlarını kahrcdecek- 
tir.

edildi
Milli mücadelemiz bütün maniaları yı

kacak ve milletimiz eski şevket ve azameti- : 
ne yeniden kavuşacaktır.

Bu arada miting ilânlarımızı kazıtmak 
için bir polis ordusunu seferber eden siya
sî iktidara ve mason şeflerine ihtar ediyo
ruz. Hükümetin mesul başı olan şahsın «A- 
merikan uşağı» nidaları arasında Ameri
kan kıyafetli kuklası, «Yaşasın Halk Savaşı 
haykırışları arasında yakılırken, milletin 
din, devlet ve ahlâkı alçakça darbelenir- 
ken siyasi iktidar ve valisi kiminle uğraş
maktadır?

Sunu iyice hatırlatalım ki, komünist
ler karşısında milliyetçileri ezme gayreti 
hiçbir iktidara fayda sağlamamıştır. Ya biz 
zat milletin iradesine ram olmak, emrine 
girmek ya da himaye ettikleri komünist çe 
telerin kurşunu ile kurşunlanmak akibet- 
leridir.

Biz ise Türkiye’nin ne Çin, ne Rusya 
ne Vietnam değil Türkiye olduğunu haykı
rıyoruz. Burası Türkiye’dir. Şehidlerin ka
nı ile sulanan vatanımızı, mübarek dinimi
zi ve ıılu devletimizi kanımızın son damlası 
na kadar korumaya bütün bir millet olarak 
yemin etmiş bulunuyoruz.

Milli Mücadelemiz, konferans mitin?, 
yüryas hareketleri ile devam edecektir.

ZAFER HAKKIN VE HAKKA İNA
NANLARINDIR.

MÜCADELE BİRLİĞİ 

İSTANBUL SANCAĞI

ve
Orta Doğu’da gelişen hareketler, sionizmin 

yeni oyunlar peşinde olduğunu göstermektedir. 
Sionizm, bu oyunda dama taşı olarak komünizmi 
kullanmaktadır.

Beynelmilel yahudiliğin Orta Doğuda takip 
ettiği temel strateji «Nilden Fırata* parolasını 
gerçekleştirmek olmuştur. Bu strateji muharref 
tevratm çarpık cümleleri arasından çıkartılmış
tır. Ve Tevratta şöylece şekillenmiştir. «Nilden 
Fırat’a kadar bütün topraklan sana verdim.»

Yüce Kur’anımızda lanetlenmiş bir millet 
olarak zikredilen yahudı kavmi her devirde ve 
her yerde istenmeyen, hilekâr, sahtekâr ve boz
guncu bir millet olarak tanınmıştır. İşte bu boz
guncu kavim haham zümresinin tezgâhından zul
mün bir işareti olarak çıkan yukarıdaki strate-

Komünistler bütün dünyada aynı sloganla
rı kullanırlar. Filistinli müslümanlann mü
cadelesini deienere eden El-Fetih teşkilâtı
na ait bir afiş görülüyor. Bu afişler İstan
bul sokaklarına Türkiyeli solcular tarafın
dan vamstmhmstır.

için çeşitli taktikler uygulamış, fesat hareketle
ri planlamıştır.

YAHU DİLER FİLİSTİN'İ İŞGAL EDİYOR

İsviçre’deki Bazel kongresinden sonra birçok 
devlet adamlarım kiralamış bu arada hıristiyan- 
lığı ve hıristiyan devletlerini de yedeğine ala
rak gerçek emperyalizmin beynini teşkil etmiş
tir. Nihayet II. Abdülhamid’in adice tahttan in- 
dirilişinden sonra, açıkça Fildin topraklarına 
y^rk^tirilmiş ve orta-doğu’yu fesada ve

Birinci Cihan He e
İngiltere'nin himayesinde bütün dünyadan Filis
tin topraklarına yahudi göçü başlamıştır. Bu ara
da yahudiliğin kontrolü altında bulunan beynel
milel diplomasi, Filistin topraklarını parçalamış 
ve taksime tabi tutmuştur. Beynelmilel 
yahudi diplomasisi yahudiyi Filistin’e resmen 
yerleşmiştir. Hem de yurtlarından kovulmuş, ev
leri ve mallan gasbedilmiş yetim, dul ve çaresiz 
Filistin’iilere rağmen. Ve yine bu Filis’tinlilere 
rağmen Arap halkının başına da satılık ruhlu 
ajanlar getirilmiştir. Yahudinin zulmüne, fesadı
na karşı mücadele verecek olan Arap milletini 
bu ajanlar uyutmakla, oyalamakla vazifelendiril- 
¿niştir,....................
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' Müslümanları bekleyen tehlike

Arafat'ın Düşen Maskesi
ARAP İDARECİLERİNİN İHANETLERİ 

VE YENİ HAİNLER

Arap halkı yahudı işgalini kabul etmemiş ve 

bir gün gasbedilmiş vatanlarına yeniden kavuşa 

cakları ümidini kaybetmemişlerdir. Bu inançla 

Filistin halkı yahııdinin işgaliyle beraber haki) 

bir mücadeleye girişmiştir. Hele 1949 da İsrail 

devletinin resmen teşekkülünden sonra bütün 

Arap milleti yek vücut olmuştur. İşte bu arada 

Arapların başına geçen hainlerin ihaneti kendini 

göstermiştir. Ürdün Kralı Abdullah 3 Nisan 1949 

da masa başında İsrail devletinin resmiyetini ka 

bul etmiştir. Beynelmilel diplomasi Kral Abdul 

lah’a bu anlaşmayla Kudüs'ü vermiş ve fakat 

yahudi devletini de resmen kabul ettirmiştir.

Kudüs’ün Kral Abdullah’a verilmesinin ar 
kasında yatan ihanet ilk anda Arap halkı tara 
fmdan bilinememiştir. Fakat yahudilerin gün 
geçtikçe durumlarını kuvvetlendirmeleri Arap 
halkını endişelendirmiştir. Bu endişeler Arapla 
rı daha da kamçılamıştır. Asırlık yurtlarından 
hile ve cebirle uzaklaştırılan Filistin mültecileri 
eli kolu bağlı durmamışlar, milli kurtuluş müca
delesine girişmişlerdir. Yedisinden yetmişine ka
dınlı erkekli bütün Filistinliler yahudiler tara 
fından gasb edilen yurtlarına yeniden yerleşmek 
için yemin etmişlerdir. Çünkü baştaki idareciler
den bekledikleri birşey kalmamıştır. Amerika, İn 
giltere ve Rusya’ya satılık kukla idareciler neti
ce itibariyle siyonizmin kontrolüne girmişlerdi. 
Bir taraftan Amerika'nın Orta-Doğu politikasını 
tenkit eden, öte yandan pilotlarına ABD de eği
tim yaptıran Ürdün Kralı Hüseyin'in ihanetleri 
artık gizlenemiyordu. Nasır'm prestiji ise altı 
gün savaşından sonra bir hayli sarsılmıştı. Rus
larla omuz omuza olduklarını söyleyen Nasır’ın 
tutumunu Mısır yöneticileri baştan beri tasvip 
etmemişlerdi. Arap halkının idareciler hakkın- 
daki endigeleri açık bir duruma geldi Mutlaka 
millî bir politikanın takibi gerektiği zihinlere 
yerleşmeye başladı. İşte bu sırada beynelmilel 
Siyonizm öteden beri yetiştirdiği liderleri ortaya 
çıkardı. Bu hususta komünizmi ustalıkla orta-do- 
ğuya yerleştirdi. Bu liderler komünizmin taktik* 
leri ve sloganları ile işe başladılar. Filistin müs- 
lümanlarmm millî mücadelesi, sınıflar arası har* 
be dönüştürmek suretiyle davayı yine dejenere 
ettiler. İşte Yasir Arafat'lar, Georges Habbaslar 
bu ihanet hareketinin liderleridir.

Mecmuamızın üçüncü sayısında Yasir Arafat’ 
ın teşkilâtı ve kendisi hakkında müdellel malu 
mat vermiştik. Ancak el-fetih komandolarının 
Türkiye'mizde sempati ile takdim edilmesi onun 
Filistin davasında tek kurtarıcı olarak gösteril
mesi, el-fethih Yasir Arafat gibi bir komünist 
kontrolünde, İslam âlemindeki neticesiz mücade
lesi gibi sona ereceği hakkındaki haber ve yoru
mumuz hayretle karşılanmıştı. Ancak Arafat'ın 
düşen maskesi tahminleri doğrulamaktadır.

YAHUDİLİK, KOMANDOLARI 

KONTROL EDİYOR

Filistin mukavemet teşkilâtı, komünistlerin 
«Birleşik Cephe» taktiği ile hareket ederek Fi
listin için çarpışan bütün güçleri bir merkeze 
bağlamıştır. Yahudi çocuğu (1) Yassir Arafat’ın 
teşkilâtı olan El-Fetih bu cephenin içinde güç
lendirilmiştir. İlerde Yassir Arafat'ın tek geril
la lideri olarak takdiminin yatırımları yapılmış

tır. Böylece İsrail’e karşı yürütülen faaliyetler 

kontrol altına alınmıştır

Filistin mukavemet teşkilâtının tarihçesi 

1950’lere dayanmaktadır. Ancak Nasır ve Hüse 
yin gibi ajanlara istediğini yaptıran beynelmilel 
Siyonizm bu teşkilâtı o senelerde komünist na 
zariyeleri ile eğitmekle meşgul olmuştur. Ne za 
man ki kukla idareciler itibarlarını yitirmişler 
işte o zaman Arap gerillaları tek kurtarıcı ola 
rak takdim edilmeye başlanmıştır. Böylece siyo 
nizm, bir maşa emperyalizm olan komünizm va 
sıtasiyle Orta-Doğu’daki faaliyetlerine bir istika 
met vermek istemiştir. Orta-Doğu’da başlayan an 
ti-emperyalist, anti-siyonist, anti-kapitalist, İslam* 
ve millî mücadeleyi bir komünist hareketi hali
ne getirmek için var gücüyle savaşmaktadır. İşte 
Türkiyemize de atlayan silahlı gerilla serpinti!e 
ri bu menhus kaynak tarafından beslenmektedir 
Filistin mültecilerinin haklı olarak, başlattıkları 
millî kurtuluş mücadelesi komünizm lehine sev 
kedilip mücadele, «sınıflar arası mücadele» ha 
üne getirilmek istenmektedir

Filistin halk kurtuluş cephesinin piyon lide 
ri olan Georges Habbaş bu yöndeki beyanları ile 
ajanlığını isbat etmektedir. Bir hıristiyan olan 
bu hain Marksist-Leninist bir doktrinle koman
dolarını doyurmakta, Rusya ve Çin'e büyük dost 
gözü ile bakmaktadır. (2)

EL FETİH TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR

Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için el
li sene evvel İngiltere'ye satılan ajanlarla, bugün 
Rusya’ya ve Çin’e satılan Arafat'lar, Habbaşlar 
arasında hiçbir fark yoktur. Orta-Doğu’yu fesa
da vermek gayesiyle sabotajcı yetiştiren bu mas
keli ihanet şebekeleri Türkiye, İran, gibi Orta- 
Doğu ülkelerindeki komünist hareketlerin eğitim 
merkezleri olmuştur. Siyonizm en mühim yer ola 
rak komünist eğitim için Filistin'i seçmiştir. Tür 
klyemizdeki komünist hareketlerde büyük rolle
ri olan Orta-Doğu Teknik Üniversitesindeki ko
münistler, işte bu ihtilâl mektebinde eğitilmişler 
dir. Nitekim El-Fetih ve diğer gerilla teşkilâtla
rında Türkiye’den giden komünistlerin faaliyet 
ieri artık açığa çıkmış bir vakıadır. Filistin mu
kavemet teşkilâtının yayınlarından olan bir bro 
şürde El-Fetih’deki Türk’lerin komünist ve TİP’e 
mensup oldukları kaydedilmektedir. (3)

Aynı broşürde komandoların ellerinden Mao. 
Kastro, Guevera ve Giap’m kitaplarının hiç düş 
mediği ifade edilmektedir. Öte yandan gerillala 
rııı kullandıkları Klaşinikof silahlarının Sovyet 
modeli ve Çin yapısı olduğu bilinmektedir. Iieı 
şeyi ile komünist olduklarını isbat eden ve Orta 
Doğu ülkelerinden eğitim için Filistin'e getirilen 
militanlar, 22 tane kızıl Çijıli öğretmenden mü 
teşekkil eğitim kadrosu önünde başarı gösterdik 
leri nisbette, ihtisas kurslarına gönderilmektedir 
ihtisas merkezleri ise Kızıl Çin. Vietnam ve Ce
zayir olarak tesbit edilmfcHv

Komünizmin Orta Uoguuaki du laalıyetlen 
göstermektedir ki, dünya komünist hakimiyetj 
Orta Doğu'dan geçmektedir. Bunu Lenin şöyle 
ifade etmektedir: «Moskova'dan Paris'e giden en 
kısa yol Pekin ve Orta-Doğu'dan geçer.» Yahudi 
uşağı i,eninin çizmiş olduğu bu strateji beyne! 
milel yahudiliğin dünya diktatörlüğünü tesis ede 
çektir. Bunun için Komünizm, Türkiyemizi de 
odak noktası içine almıştır. El-Fetihte yetişen 
komünist eşkiyalarm Diyarbakır'da ‘attıktan 
sabotaj hareketleri, İstanbul ve Ankar 41 bj şe 
türlerimizde yayılmak istenmiştir. Böylece dev
letimizi yıkmak, dinimizi yok etmek için, «halk 
savaşı» gibi bir iç harbin yazırlıklarına girişil
miştir. Çin’de ve Latin Amer# a ülkelerindeki 
komünist usuller Türkye'de de tatbikat sahasına 
çıkarılmıştır. Erle. Subay, Askerle sivil, talebe 
ile halk, köylü ile şehirli karşı karşıya getirilip 
Halk Savaşının kurbanları hazırlanmaktadır.

Ancak, Türkiye şerefli öir maziye sahiptir 
Milletimiz Tarihin şerefini omuzlarında taşımak
tadır. Tarihi yıkan, tarihimizi inkâr eden her 
türlü fesat hareketi geriye tepecektir. Türkiye’ 
yi Filistin’den tehdit etmeye başlayan El-Fetib 
hareketi bütün ajanlarıyla beraber yurdumuzdan 
kovulacak ve yine Filistin’de boğulacaktır. Tari
hî akış bu vazifeyi milletimize emanet etmiştir. 
Milletimizin başlattığı anti-komünist, anti-kapita- 
list, anti-sionist vasıflı, millî mücadele bütün Or- 
ta-Doğu ülkelerine önderlik edecekir. Milletimiz 
bu şerefi kazanmaya hazırlanmaktadır.

(1) Jewis Cronicle Sayfa 20, 20.2.1970
Epoca: 25 Ocak 1970

(2) Der Spigel 16 Şubat 1970 Sh. 84
(3) Filistin mukavemet Teşkilâtı, Gerard

Chailand: Sh. 3

1) «El-Fetih komandoları Siyonizme karşıdır» (ANT. 17 Şubat 1970)
2) Arafat: «Yahudi toplumuna karşı herhangi bir kinimiz yoktur.» (L’ orient mecmuası, 

31 Aralık 1969)

MÜCADELE, 21 NİSAN 1970 SAYFA: 11



e

Milletten gizlenen ihanet

31 MART
Abdülhamid’in ve Osmanlı İmparator» 

luğumın düşmanlarım —daha öncede be
lirttiğimiz gibi — Mason locaları bir araya 
getirip birleştiriyordu. Hele Selânikteki 
mason locası bu işi maharetle yapıyordu. 
Selânikteki gizli teşkilâtın kurucuları ara
sında Posta • Tegraf kâtibi Tal’at Paşa, 
Askeri rüşdiye Müdürü Tahir, Fransızca 
öğretmeni Naki gibi kimseler vardı. De
mek ki; Yahudi, Ermeni ve Fransız men- 
şe’li millet aleyhtarı hareket artık orduda 
iyice yayılmış, asker! mektep müdürleri 
bile bu teşkilâtlarda aktif vazife almışlar
dı. Selânik teşkilâtının üyeleri 1904 ten 
sonra mason localarında kesif bir propo- 
ganda ile rejim ve Abdülhamid alehtarlı* 
ğma başladılar. Bu gizli cemiyet üyelerinin 
1906 da Selânikte «Osmanlı Hürriyet Ce
miyeti» ni kurdukları ve Fransada icra-i 
faaliyet eden «İttihatçılarla sıkı bir tema
sa geçtikleri bilinir. Hatırat-ı Niyazi’ye gö
re Selânikle Paris arasındaki irtibatın ku
rulmasını Ordu müşirliği hususi kâtipliği
ni yapan Mecdüddin Efendi sağlamıştır. 
Sonunda Selânik ve Paris teşekküleri «Os
manlI İttihat ve Terakki Cemiyeti» ismi 
altında birleşmişlerdir.

Daha sonra Ordu zabıtlarının ve hükü
met memurlarının elde edilmesine çalışıl
dı. öyle bir an geldi ki; hakimi, savcısı, 
kaymakamı, öğretmeni, kâtibi ve diğer 
memurlarının çoğu mason olan Mekadon- 
ya - Selânik, Manastır, Kasova - devlet 
içinde avn bir devlet manzan arzetti.

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1906 yı
lında İngiltere. Fransa, Rusya Amerika gi
bi zalim devletlerin konsolosluklarına bi
rer muhtıra göndererek adı geçen devletle
rin Osmanlı İmparatorluğuna müdahalele
rini istedi. Bu ihanetin ve bu derece alça
lışın ifadesinde ilk cümle şöyle başlar 
«Istibdad-ı hâzır-ı yıkmak, hiirriyet’e ve 
aydınlığa çıkmak için bize bi-t-te’sir yar
dım ediniz!» İttihatçılar Osmanlı İmpara
torluğunu yıkmcaya kadar talebettikleri 
yardımın azamisini görmüşlerdir. Meşruti
yetin ilânından sonra devlet idaresini bey
nelmilel millet düşmanlan ile paylaşan It- 
tihadcılar kısa zamanda bocalamış ve vatan 
parçalarının teker teker ayrıldığını, gör
müşlerdir. İttihatçıları satmalıp pohpohla
yan Beynelmilel Yahudilik 10 yılda şerefli 
bir imparatorluğun tarihe kanşmasını sağ
lamışlardır. Bundaki vebalin hepsi uşak 
ruhlu, satılık, vatan haînî ittihatçılarındır.

<908 DE OSMANLI
İMPARATORLUĞU

«1908 de az bir mübalağa ile III. Or
dunun hemen bütün genç ve küçük rütbeli 
subaylannın ittihatçı olduğu söylenebilir» 
III. Ordunun subaylannın rejime karşı 
oluşlannı yalnız maaşlannı muntazam ala
mayışları ile açıklayanlar en az III. Ordu
daki İttihatçılar kadar büyük bir hataya 
düşerler. Şurası iyice bilinmeli ki; hiçbir 
vatan sever muntazam maaş alamıyor diye 
vatanını satmaya kalkışmaz. III. Ordudaki 
rejim alehtarhğımn sebebi beynelmilel 
millet düşmanlarının faaliyetiyle ittihatçı- 
lann şuurlarının ve ideolojilerinin değiş
miş olmasındandır. Bu gerçeği öğrendik
ten sonra meşrutiyetin ilânı için yapılan 
son tertip ve tuzaklara geçebiliriz.

MAKEDONYA İHTİLAL HAREKETİ

Ittihad ve Terakkinin meşrutiyetin ilâm 
için Balkan komitacılan ile birlikte giriş
tiği bu hareket suikastlarla başladı. İtti
hat ve Terakkinin millet için felâket ol
duğunu anlayan, bunun için onlara karşı 
olan vatan sever subaylan, generalleri or
tadan, kaldırmak gerekiyordu. İttihatçılar 
bu işi başardılar.

ilk suikaste kurban gidenler arasında 
Selânik Merkez Kumandanı Nâzım Bey, 
Manastır Polis Müfettişi Sami Bey, Topçu 
alayı İmamı Mustafa Efendi vardı. En 
önemli suikastlardan biri, Ittihatçılann 
amansız düşmam olan Orgeneral Semsi Pa
şanın 7 Temmuz 1908 de Ittihadcı Atıf 
Efendi tarafından öldürülmesidir. Görülü
yor ki çete harbini bir hayli ilerleten ce
miyet, kendilerine muhalif olan bötün va
tanseverleri ortadan kaldırmakla meşgul.

Ve Şemsi Paşanın yerine getirilen Mü
şir Osman Fevzi Paşa da Meşrutiyetin ilâ
nından bir gün evvel 2000 kişilik Tatar 
Osman çetesiyle dağa kaldınldı. Bu çete
nin reislerinden olan Niyazi Efendi. Ar
navutlukta Osmanlı İmparatorluğuna isyan 
eden Toksa ihtilâl reisi Circis’le de elbirli
ği ettiğinden bahsederek ihânetini kendi 
ağzı ile ifade etmekten çekinmediğini gös
termektedir ki; bu. onun şuurlu bir vatan 
haini oluşundandır.

Meşrutiyetin ilânına tesir eden sebep
lerden biri de 6000 civarında Arnavudun, 
Frizovik denen yerde toplanıp meşrutiye
ti ilân etmesi için, Padişaha tehdid telgrafı 
göndermeleridir. Bu da Balkan komitacı
ları tarafından tertiblenmiş bir hadisedir 
Padişahta; ençok güvendiği yerlerde bile 
istenmediği kanaatini hasıl edebilmek için 
tertiplenen Firizovik vakasının oadişahı 
fazlasiyle etkilediği söylenir.

9-10 Haziran 1908 de Rusya ile İn- 
tiltere Almanlara karşı tedbir olmak için 
«Reval mulâkatı» denen, ve mahiyeti o za
man için gizli tutulan bir anlaşma yapmış
lardı. İttihatçılar bu mulâkatm, Türkiyenin 
paylaşılması için yapıldığını, rejimi devi
rip meşrutiyeti ilân etmekten başka hiçbir 
çarenin bu paylaşmaya mani olamıyacağını 
propoganda etmeye başladılar. Bu propo- 
gandaya inananlar çok oldu.
66 yaşındaki 32 yıllık padişah artık her ta
raftan meşrutiyeti ilân etmesi için tehdit 
telgrafları almaktadır. Abdülhamid bu ka
dar zorlamalar karşısında daha fazla da
yanamadı ve 13 Aralık 1876 da ilân edi
len, 13 Şubat 1878 de hukuken olmasa bile 
fiilen sona eren 1. Meşrutiyet devresinden 
30 yıl 5 ay 9 gün sonra 23 Temmuz 1908 
de II. Meşrutiyeti ilân etti.

Meşrutiyet; senelerden beri Yahudi, 
Ermeni, Rum. Bulgar, Arnavut komutacı- 
lan ve zalim devletler tarafından beklenen 
ve istenen şeydi. İttihat ve Terakki denen 
fesat ocağı bütiin bu saydığımız komuta- 
cılarla birlikte bu isteğin gerçekleşmesi he
define yürüdüler.

İttihatçı Cemal Paşa hatıratının bir 
yerinde Bulgar komitacılanndan şöyle 
bahseder: «Biz Osmanlılık esâsâtından bah
sederken, Bulgar ihtilâlcileri Makedonya’ 
nın muhtariyeti fikrinden bir zerresini b’.le 
feda etmek istemiyorlardı. Talat Beyle be
raber icrasına memur olduğumuz bu müza-

kerat esnasında çektiklerimizi bir Allah bi 
lir bir de biz... Maanaza «ntılâ. komiteleri 
arasında en ziyade anlaşabildiğimiz gene 
bunlardı. En ziyade anlaştıklan komitacıla 
rm isteği bu olduğuna göre diğerlerinin fi
kir ve isteklerini düşünürsek II. Meşruti
yetin ne kadar gayri millî bir hareket ol
duğunu anlarız, ittihatçılar böyle gayri mil 
1! bir hareketi başarabilmek için bütün fe
sat şebekeleriyle elele, başbaşa verdikleri
ne göre bunlann çoğunun hain bir kısmı
nın da tam gafil olduğu ortaya çıkar.

Abdülhamid Han her şeye rağmen zoı 
kullanıp bu hareketin önüne geçer ve meş
rutiyeti ilân etmeyebilirdi Ne vazık ki kan 
dökmek istemeyişi onu bu affedilmesi im
kânsız olan hatava düşürdü. En kritik za
manında devletin başına böyle bir çuvahn 
geçirilmesi ne acı bir tecellirir. Buna rağ
men tanı zıddına hareket edip Abdülha- 
mid’i «Kızıl Sultan» «zalim diktatör» diye 
ithaf edenler utansınlar

MEŞRUTİYETİN İLANINDAN HEMEN 

SONRA NELER OLDU?

Her tarat şakşakçılarla doldu. Köşeler
deki insanlar, caddelerdeki kalabalıklar, 
gazetelerdeki yazarlar, hep bir ağızdan ya
şasın hürriyet!. Yaşasın meşrutiyet!. Yaşa
sın adalet, müsavat, uhuvvet! Diye bağır
maya başladılar. Fransız ihtilâlinde etrafı 
çınlatan mason sloganları 1908 den sonra 
Türkiye’yi çınlatıyorlardı. Osmanlı İmpara
torluğunun bu günlerdeki manzarasını, is
tiklâl marşı şairimiz Mehmed Akif Saf:ı- 
hat’ında şöyle anlatır:
Bir de İstanbul’a geldim ki: bütiin çarşı, 
pazar,
Nâradan çalkanıyor’ öyle ya.. Hürriyet var! 
Galeyan geldi mi, mantık susarmış.. Doğru: 
Vardı aklından o gün her kimi gördümse 
zoru,
Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının; 
Kafalar tütsülü hülya ile. gözler kızgın. 
Sanki zincirdekiler hen boşanıp zincirden, 
Yıkı vermiş de tımarhaneyi çıkmış birde«' 
Zurnalar şehrin ahâlisini takmış peşine; 
Yedisinden tutarak tâ davanın yetmişine* 
Eli bayraklı alaylar yürilvor dört köseli;
En aihr başlısının bir zili eksik, belli! 
Otiivor her tasın üstünde birer dilli di5d«k. 
D*nlivor kanlamış etrafını vi»*Woe hödük! 
K«m ne sövlerse, hemen el vurup 
alkışlanacak...

Yaşasın!

— Kim vasasın?

- ömrü olan.

—  Ssk’ ««k' «ak!

Türlü adlarla çıkan nâ-mütenâlıi gazete. 
Aynlık tohumunu bol bol atıyor 
memlekete.
İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit, 
Bularak, fuhş ekiyor salma gezen bir 
sürii it!
Yürüyor dine beş on maskara, alkışlanıyor. 
Nesl-i hâzır bunu hürrivet-i vicdan
sanıyor! Devamı Gelecek Sayıda
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Emperyalizmin Beyni

SIONIZMDIR
Polonya, Çekoslovakya Ma

caristan, Almanya ve diğer komünistleşen 
memleketler de kukla komünist hükümet 
ler, Kmlordu vasıtasiyle muhaliflerini tas
fiye ettiler. Ve kızıl bir diktatörlüğü yer 
leştirdiler.

Avrupa’nın büyük bir kısmının Rus 
kuvvetlerine peşkeş çekilmesini ileride a- 
çıklayacağız. Alman milletinin toptan, kı- 
zılordu ve onun sionist güdücüleri tarafın 
dan ihması için, yapılan sionist komplo 
cidden tüyler ürperticidir. Yalnız şu kada 
nnı açıklıyalım ki, Kızılordunun Alman* 
ya’yı baştan başa istilâsı ve halkı katlet
mesi için pek çok yerde Amerikan ordula
rı kasten yavaşlatılmıştır. Amerikan ordu
sunu işgal eden sionist şebeke, zavallı A- 
merikan askerim cinayetlerine ortak yap
maya çalışmıştır. Çörçil yayınlanan hatı
ralarında çıkarmanın Adriyatik sahillerin 
den yapılmasını istediğini ve fakat buna 
Avrupanın Rus orduları tarafından işgali 
ni kolaylaştırmak için, müsaade edilmedi 
ğini yazar. Mason Eisenhover’in Genel Kur 
may Başkanlığını yapmış, Amerikan mil
liyetçisi General Patton ise Avrupa çıkart 
masının kasten çok yavaş yanıldığım ve 
bu halin Rus istilâsını hızlandırdığını ifşa 
etmiştir. (6) Görülüyor ki Amerikan hal
kı ile Amerikanın başına musallat olan Si 
onist güdücüler arasında tam bir çarpış
ma vardır. Ve sionizm Amerikan halkının 
parasını, silâhını, zekâsını ve kuvvetini 
kendi namına kullanmaktadır. Bu kor
kunç istismar esnasında, Amerikanın yıkı
lışı da hazırlanmaktadır. Ve Sionizm Dün 
yayı korkunç bir vahşetle gelecek komü
nizm cellâdına teslim edilmek üzere hazır 
lamaktadır.

II. Cihan Harbini müteakip Avrupa 
da görülen hiyanetler, Asyada da aynı el 
tarafından idare ediliyordu.

Japonların istilâsından kurtulan Ko
re yeni istilâcılar ile karşılaştı. Rusya ve 
Amerika Koreyi işgal ettiler. Rusyanm iş 
gal ettiği bölgede bir komünist hükümet 
kuruldu. Amerikanın işgal bölgesinde de 
bir Amerika taraftan hükümet iş başına 
geçti.

Komünizm mücadele doktrini devam 
lı ve sınırsız bir harpten ibarettir. Ve he
def. Dünyayı istilâ etmektir. Bu maksatla 
Komünizm Korede tecavüzlerini arttırdı.

Ve komünist kuvvetler Güney Kore’ye 
sarkmaya başladılar.

Amerika, Güney Kore ve Amerikan 
ittifakındaki diğer milletler bu saldırıyı 
karşılamak üzere hareket ettiler. Bizim 
bu savaşa iştirakimizi gerektiren şartların 
incelenmesi bu yazının mevzuu haricinde
dir. Fakat şurası kesindir ki, Kore harbi
ne iştirakte hiç bir menfaati olmayan Tür 
kiye’nin iştiraki sadece abes kelimesi ile 
ifade edilebilir.

Bu savaşta, binlerce Mehmetçik vefat 
etti. Pekçok Amerikalı öldü. Ancak bu ö- 
lenlerin kanı, Kore harplerinin kaderini 
değiştirmedi. Bu harpte müttefik orduları 
başkomutanı Mac Arthur’un teklifleri A. 
B.D. Hariciye Vekili Dulles tarafından 
reddediliyordu. Mac Arthur, kendisine de 
rinden tesir eden bu harbin iç yüzünü an
latıyor. «Müttefik ordusunun bütün çalış
maları gizli bir el tarafından durdurulun 
yordu. Verilen emirlere göre bozguna uğ
rattığımız düşmanı takip edemiyorduk. Bu 
düşmanın yeniden toplanmasına imkân ve 
riyordu. Teklif ettiğimiz, ikmal hatlarını 
bombalama teklifleri reddediliyor harp uza 
tılıyordu. Ve komünistlere karşı yapaca
ğımız harekâtın plânları F.Dulles tarafın
dan Londra’ya Ingiliz masonlarına gönde
riliyor ve oradan da Cinlilerin eline geçi
yordu. Böylece bütün plânlar Çinliler ta
rafından öğreniliyor, harbi neticelendir
memiz mümkün olmuyordu. (7) Kore Har 
binin bitmeyişi ve ölen binlerce insanın 
katlinin mesuliyeti F.Dulles ve bütün dün 
ya masonluğuna aittir.

Bir harbi idare eden başkumandanın 
çok kıymetli ifşaat ve mütalâaları bunlar 
dır. Kore harbinin bir türlü neticelenme
mesi müttefik ordularının boş yere kan
larının akmasından kimler faydalandı? 
Vietnam harbinde aynen göreceğimiz hiya 
netler, kime kâr, servet ve iktidar getir
mektedir. Milletlerin canavarca boğuştu- 
rulrasmdan kimler mesuldür? Kora har
binde kazançlı olan sadece Beynelmilel sio 
nizmdir. Zira, Amerikan ordusununu silâh 
cephane ve bütün harp malzemelerinin 
imali ve satışı zenginleşen sadece Amerika 
daki YAHUDİ şirketleri olmuştur. Diğîr 
taraftan Yahudiliğin canavar âleti komü
nizmin nüfuz, iktidar kazanması imkânı

Emperyalizmin Beyni Siyonizmdir.

artmış, tecrübesiz bir millet (Amerikan 
halkı) emperyalizmle damgalanmış ve iti 
bannı yitirmekte bulunmuştur.
VİETNAM VE GERÇEK EMPERYALİZM 

Kuzey Vietnam’dan gelen, Moskova 
ve Pekinden idare edilen saldırılara karşı 
Güney Vietnam ve Amerika kuvvetleri
nin devam ettirdiği harbin gerçek yüzü, bu 
harbin hangi ideoloji namına ve menfaati 
ne yapıldığını ortaya koymakla açıklana
bilir.

önce harbi kimler devam ettirmek 
istiyor omı tetkik edelim:

Newyork Times gazetesinde, Vietnam 
da harbin devamını isteyen 45 imzalı bir 
ilân çıktı. Bu ilânda kimler vardı? Bu 45 
imza içinde 31 tanesini bankacı ve sanayi 
çiler teşkil ediyor, geri kalanım da bu 
bankacılara bağlı sektör ve gazeteciler reş 
kil ediyordu. Bu imzalar üç sermaye gru
bunu temsil edivordu.

1. Grup — D. Rokfoller grubu.
Arthur H. Dean, Sullian ve Gomwel hu 

kuk danımşa şirket ortağı. Chase Mannat- 
han Bank, D. Rokfeller, Lewis F. Powel 
Williamsburg kumpanyası şefi (Rokfollere 
bağlı.)

2. Grup — Morgan grubu 
Başkan Thomas S. Gates, Müdür Ro

bert, D. Morphy ve diğerleri.
3. Grup — Savaş sanayi liderlerinden 

Lazard firması grubu:
Andre Mayer, Savunma Bakanlığı eski 

bakan yardımcısı Roswelt Gilpatriç, Dela
ware Üniversitesi Rektörü John A. Per
kins, elektronik cephane yapımcısı Dav’.t 
Packart ve diğerleri. (8)

Görüldüğü gibi Vietnam savaşının 
devamım isteyenler ve devamını mümkün 
kılanlar bir sermaye gruplarıdır. Ve bu 
sermaye grupları dikkat edilirse, Beynel
milel Yahudi sermayesinin mümessilleri
dir. (9)

(6) Amerikan ordnsunuıt belli ba$lı rüknü 
olan iki general, II. Cihan Harbinin son senele 
rinde, batılı müttefikler ile Sovyetler arasında 
varılan «gizli anlaşma» neticesinde umulmadık 
bir durumla karşılaşıldı Sim ve Avrupa’nın kal
binde, bağrına sokulan bir mızrak gibi komünist 
tehlikesinin insanlığı tehdit ettiğini belirtmişler
dir.

Amerikan generalleri Hobart Gay ve Mark 
Clark tarafından açıklanan duruma göre; 7. Ame
rikan ordusunun İtalya’dan Sardunya, Korsika 
tarikiyle güney Fransa’ya çıkması Avusturya ve 
Çekoslovakya’yı tamamiyle Rus ordularının eli
ne bırakmak demekti. Kuzeye doğru ilerleyen 
Amerikan kuvvetlerinin Çekoslovakya hudutla
rında durmalarım general Hobart Gay şöyle izah 
ediyor:

General Patton’un kurmay Başkam idim. Çe
koslovakya hudutlarına geldiğimiz zaman bir 
hafta ile on gün beklememiz emredildi. Halbuki 
süratle ilerleyebilir ve istediğimiz anda Çek baş
kentini işgal edebilirdik. Yüksek Komuta heye
tinin emrine uymak mecburiyeti bizi Çekoslovak 
topraklarının dışında bıraktı. Prag’ın zaptı müm
künken bizi menettiler...»

İtalya’daki 5. Amerikan ordusu generalle
rinden Mark Clark da Rusların Avrupa İçlerine 
sarkmalarına mani olmak için bir askeri kole) 
talebesinin bile bilgisinin kifayet edeceğini söy
lemiştir.

Yeni Sabah Gazetesi, 9 Temmuz 1959, shf: S. 
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Yetliden Millî Mücadele 
Okuyucularının Dikkatine

■ Mecmuamızın gelecek sayılarından itibaren bir 
çok yazar, devlet adamı ve gizli diplomatın itirafı, fo
toğraf ve kendi vesikalarıyla «DOĞU MESELESİ» ni 
okuyacaksınız.

■ Komünistler Doğu’yu niçin istismar ediyor?

■ Komünist Gazi’yi Ruslar niçin öldürttü?
■ Sevr antlaşmasıyla neleri kabullenmiştik?
■ Moskova Diller Akademisinde 11 yıl eğitim gören 

kim?
■ Amerika Barzanî’nin isteğini neden reddetmişti?
■ Bu soruların cevaplarını gelecek sayımızdan iti

baren neşredeceğimiz «DOĞU MESELESİ» isimli ince
lememizde okuyacaksınız.

Gene mecmuamızın gelecek sayılarında «İslâm Alimlerine Göre Akıl» adlı bir in
celeme bulacaksınız. Ehli Sünnet dışındaki bozuk mezheblerin yalan ve kasıtlı gö
rüşleri bu hususta nedir. Felsefecilerin ihtilâflı görüşlerini ve gerçek İslâm Alimleri
nin sağlam ifadelerini bu yazıda okuyacaksınız.

MÜCADELE BİRLİĞİNİN DAVETİ
Mücadele Birliği İstanbul Sancağı tertiplediği mitinge milliyetçi - mukaddesatçı 

bütün teşekküllere aşağıdaki dâvetiye ile çağrıda bulunmuştur.
SAYIN ......... . DERNEĞİ BAŞKA NLIĞI’NA
Son yıllarda; millet hayatımızı tehdit etmeye başlayan komünist terörüne karşı 

yürütülecek mücadelenin hayatî ehemmiyeti daha iyi anlaşılmıştır. Bu mücadelenin 
esası bizzat milletin teşkilâtlandırılmasıdır. Millî Cephemizin terörle yıldırılmaya ça
lışıldığı bu günlerde, daha gür ve daha imânla, milet düşmanlarına karşı cephemizin 
gücünü ve aziz milletin kararım duyurmamızın zamanı gelmiştir.

Aylardır cevapsız kalan komünist saldırılara da, toplu bir cevap olmak üzere Mü
cadele Birliği olarak «MİLLİ KARAR MİTİNGİ»ni tertiplemiş bulunuyoruz.

Bütün milliyetçi teşekküllerden meydana gelen «MİLLÎ CEPHE»nin sesinin, da
ha kuvvetle duyulması için tertiplediğimiz mitinge, milliyetçi mukaddesatçı bütün kar
deş teşkilâtlan davet ettik.

Sizlerin de mitinge iştirâkiniz bizi memnun edecektir.
ADRES : MÜCADELE BİRLİĞİ
VİLAYET HAN EN ÜST KAT İSTANBUL SANCAĞI ADINA BAŞKAN
TEL : 27 73 10 YILMAZ KARAOĞLU

h r  mm vm mm
Mecmuamıza üç aylık abone olan okuyucularımızın 
abone müddeti önümüzdeki sayı dolacaktır. Sayın 
okuyucularımızın abonelerini yenilemelerini bildiri
riz. 4

Mücadele devam eder
(Baştarafı 8. Sayfada)

Mücadele Birliklerine ruh veren ideallen 
imanı ve mücadeleyi fesih mümkün değil
dir. İmanı sağlam olanlar, imkânsızlıklar 
içinde yüzbin imkân imal edebilirler. İşte 
gemilerini dağdan yürüten Fatih... İşte ge
çilmez çölleri geçen büyük Yavuz.

Fatih, Bizans elçisine «Benim mukte
dir olduğum şeye, senin İmparatorunun hs 
yali dahi yetişemez» demişti. Biz de deriz 
ki: Millî Mücadelemize kurulan her tuzak 
bozulacak, milletin din, devlet ve varlığına 
karşı var olan bütün ihanet bataklıkları ku 
rutulacak ve düşmana onun hayal edemi- 
yeceği silâhlarla mukabele edilecektir.

Milletin mücadelesine rehberlik eden, 
gönüllerde taht kuran sancaklar düşmeye
cek ve sancaklar elden ele mukaddes bir 
emanet olarak intikal edecektir. Sancakla
rın ruhu bütün bir milleti saracak, ve mil
let düşmanlarına karşı yenilmez bir ordu 
haline getirecektir. Ve bugünler uzak de
ğildir.

Milletin din, devlet ve varlığına bağlı
lığımızı ifade eden sancaklarımız elden ele 
dolaşıyorsa, milletimizi eski şeref ve aza
metine kavuşturma ümidini haykıran marş 
larımız kulaklarda uğulduyorsa, millî müca 
delemizin prensipleri evden eve, komşu
dan komşuya mukades bir emanet olarak 
imanla, ümitle, kinle ve aşkla söyleniyorsa 
kiralık ajanlar ve hainler bize bütün iha
netiyle alçaklığıyla yüklense vız gelir.

Millet imanının rehberliğinde yapılan 
millî mücadele, Türkiye’de komünist, ya- 
hudi ve hristiyan hekimiyeti lcalmaymcaya 
bütün millet düşmanlarının ajanları ve be- 
zirgânları yok oluncaya kaadr devam ede
cektir.

Selâm bütün millî mücadelecilere
Selâm bütün millete.
Yaşasın Millet
Yaşasın millî mücadele
Yaşasın Millet
Kahrolsun Millet Düşmanları.

KOMÜNİZME KARŞI

(Baştarafı 5. Sayfada) 
riayetler karşısında devletin var olup olmadığın 
dan sual edilir hale gelmiştir. Caniler âlenen so 
kaklarda kol gezmeye başlamıştır. Yeniden üni 
versite bombalanmaya, işgal edilmeye, milliyet 
çi talebeler okula alınmamaya, okula geldiyse ya 
kalanıp bir yerde «nezaret altına alınmaya» halk 
mahkemesine çekilmeye başlanmıştır. Bunlar 
karşısında milliyetçi öğrencilerin ne yapması lâ 
zımdır? Onlar da komünistlerin işgali altında bu 
lunan üniversiteye devam etmek istediklerinde 
hadise çıkarılmakta, derse devam etmek için 
gelen milliyetçilerin hareketi gayri millî basın 
tarafından «baskın» diye nitelendirilmekte ve 
kurbanlar imal edilmekte, imal edilen kurban 
lara katil olarak da bir milliyetçi hemen nam 
zet gösterilmektedir. Komünistlerin ihbarı polis 
şefleri veya savcılar tarafından delil kabul edil
mekte ve bütün deliller bu ana hedefe varmak 
için tanzim edilmektedir. Hattâ öyle ki mason 
polis şefleri, polisin her şeye rağmen yakalayıp 
getirdiği sabotajcıları hemen salıvermekte ve 
aynı caniler tekrar toplum polisinin karşısına 
çıkmaktadırlar.

Artık Türkiye’de bu mason oyununa son ver
menin zamanı geçmek üzeredir. Millete hizmet 
etmesi gereken iktidarlar, mason localarının di 
rektiflerinden kurtulup milletin ideolojisine ku 
lak vermelidirler. Her gün kardeş kavgasını kö
rükleyen, kendi menfaatini, milletin evlâdını bir
birine kırdırmakta bulan mason hakimiyetine 
son verilmelidir Aksi halde bu şekildeki cina
yetlerin önü alınmayacak ve millet evlâtları bir
birini kırmakta devam edecektir. Milletin sabn 
taşmaktadır. Millet, hayatı çekilmez hale getiren 
komünist tecavüzlerine, bunlara ses çıkarmayan 
mason iktidarlara karşı milli kuvvetlerin etra
fında teşkilâtlanmaktadır. Millet kendi ideolojisi
ne bağlı iktidarları aramaktadır. Ya milletin ız- 
dırabını dindirirsiniz, komünist tecavüzlerini ön 
lersiniz; ya da çekilir gidersiniz.
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Bu, ilk önce dayanılacak zümrenin tes- 
biti meselesidir. Komünist nazariyesi, ce
miyet içinde gayr-i memnun zümrenin işçi 
ve köylü olduğunu düşünerek, mevcud 
nizamı yıkmak için en müessir vasıta te
lakki etmiş ve işçiyi inkılâbın öncüsü ola
rak teşkilâtlandırmayı düşünmüşdür. Zira 
tatminsizlik hali, her türlü tahrike ferdi 
müsait kılar.

Alman Nasyonal Sosyalist hareketi de 
aynı şekilde davranmış ve işçileri öncü 
olarak kabullenmiştir.

Zamammızda Güney Amerika’daki ih
tilâl ve inkılâb hareketlerinde işçi ve mü
nevverlerin inkılâb hareketlerine öncülük 
ettiğini görürüz.

Bir dereceye kadar 27 Mayıs ihtilâlin 
de muayyen partilerin ideolojisi ve siyasi 
ihtiraslarıyla doldurulmuş olan üniversite 
öğrencilerinin öncülük ettiği söylenebilir

İslâm İnkılâbcı Hareketinde öncü kit
le; cemiyetin buhranını şiddetle hisseden 
şuurla ve imanlı mü’minlerdir. İslâm İn
kılâba Hareketinde mü’minler öncü kitle
dir. İnkılâb, ashabın yanında büyük bir 
güçle müdafaa etmişlerdir. Mekke’de as
hab içerisinde büyük tüccardan insanlar 
olduğu gibi, kölelikten yeni kurtulmuş in
sanlar; Mekke aristokrasisine mensub me
murlar, o zamanki devlet iktidarına iştirak 
etmiş bir takım büyükler de vardı. Mekke’ 
de H.z. Muhammed (S.A.S.) in hareketi ne 
bir işçi hareketidir, ne de bir aristokrat 
hareketi. Hz. Muhammed (S.A.S.) in hare
keti bir zümre hareketi değildir. İslâm İn
kılâba Hareketi bu yönden benzerlerinden 
ayrılır. İslâm İnkılâbcı Hareketinin öncü 
kitlesi fakir, zengin, münevver, ümmî, köy
lü, işçi, şehirli gibi değişik vasıflan olan 
ve fakat cemiyetin buhranı ve sebeplerini 
hisseden, bilen, İslâm siyasi liderliğinin 
öncülüğünde hareket eden, ideolojiyi be
nimseyen ve mücadelesini yapan insanlar 
dır. Bu insanlar buhranı derinden hisse
den, tazyikini duyan insanlardır.

Cemiyetin ızdırabmdan mesul olanlar, 
refahlarını bozuk bir düzenin varlığına 
borçlu olanlar, hırsızlar, soyguncular, kor
kaklar, menfaatperestler müsbet bir inkı
lâp hareketinin öncüsü olamazlar. Bunlar 
o hareketin can düşmanı olurlar.

Netice; İslâm İnkılâbcı Hareketleri
nin öncüsü ve dayandığı kitle, cemiyetin 
buhranını hisseden, sebeplerini bilen müz
minlerdir.

İNKİLABC1 HAREKETLERDE 
DAYANILACAK KİTLE MESELESİ

İnkılâbcı hareketler, öncü kitlenin li
derliğinde, kendisini destekleyen bir kitle
ye dayanmayı düşünürler.

Komünist hareketi, kendi nazariyesi- 
ne uygun olarak, halkı iki zümreye bölmüş 
olup; birincisi «ezilenler», diğeri de «ezen
ler» olduğundan o, ezilenler olarak isim
lendirdiği işçi-köylü ve buna bağlı züm- 
relerharicindeki bütün zümreleri yok et
meği düşünür. Dolayısıyla onun dayanaca
ğı kitle isçi ve köylü kitlesidir Öncü kitle 
olarak işçiyi, dayanılacak kitle olarak da 
kövlü sınıfını kabul eder. Bu kabuldeki 
taktik sebep, işçi ve köylünün muayyen 
tahrik noktalan bulunmak kayd ve şartıy
la kolayca hareket ettirilebileceği ve şartlar 
müsait bulunduğu taktirde kolay tahrike 
gelebileceği düşüncesidir. İşçi ve köylü, 
açlığın meydana getirdiği ızdırap ve elem-
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le, kötü halinin baş sorumlusu addettiği 
zümrelere karşı hareket ederek onları in
safsızca yere serecektir. Aynca işçi ve köy 
lünün her memlekette zengin bir fiilî kuv
vet deposu olduğu unutulmamalıdır. Köy
lü ve işçi, bir fikrin emrinde teşkilâtlan- 
dırılırsa en büyük ve müthiş bir kudret 
olur.

Nazi hareketinde de köylü sınıfma 
dayanma düşünülmüştür. Nazizmde de iıı- 
kılâb esas itibariyle işçi ve köylü ittifakına 
dayanmaktadır.

Halkın çoğunluğuna dayanmayan ih
lâller olabilir. Bu ihtilâller memletefelE-ya- 
bancı bir ideolojinin hakimiyetini tesis et
mek kasdıyla yapılırlar. Yabancıların ha 
kimiyetlerini o memleketde tesis ve temin 
için yapılan ihtilâller, kurulan iktidarla« 
gerçek temelden mahrum olup, paranın rol 
oynadığı, devletin cebir vasıtalanna - me
mur, polis ve ordu- dayanır. Bu takdirde 
bunlann dayanacağı kitle mecburen kü
çük bir kitledir. Cebir ve memleket üze
rinde bir hakimiyet kurmağa çalışırlar. 
Umumiyetle düşman iktidarlarının İslâm 
memleketlerindeki durumu böyledir. On
lar tutulmuş askerlerden müteşekkil bir 
istilâ ordusu halinde İslâm memleketlerin
de bulunurlar.

İslâm hareketlerinin dayanacağı kitle 
ise; ashabı takip eden ve bütün müslüman- 
lardır. Mekke İslâm İnkılâbında kitleleş- 
meye müsait olmadığını gösterdi, öncü 
kitle ashab, Medine’deki ziraatle geçinen 
insan zümrelerini kitleleştirdi. Bu müslü- 
manlara dayandı. Burada bir zümreleniş 
görülemez.

öncü kitle iman, düşünce, his ve 
menfaat beraberliği kurduğu - yakın ve 
uzak - müslümanlara dayanır. Ashabın Me- 
dine’li müslümanlara dayanışı gibi.

Ashab ile aynı tarzda düşünen, aym 
his ve heyecan üe hareket eden, mefaatle- 
ri onunla birlikte bulunan ve İslâmî kabul 
etmiş olan bir insan yığını, insan zümrele
ri -ki buna ümmet denir- aktif ve faal 
olan öncülere yardım ettiler. Bu Mekke’li 
ashaba «Muhacirin» ve Medine’deki asha
ba «Ensaf» denmesinden anlaşılabilir. E- 
sas faaliyette bulunan. inkMâDİn muayyen 
bir müddet sürücülüğünü ve öncülüğünü 
yapmış olan zümre İslâm İnkılâbını evve
lâ benimsemiş bulunan Mekke’lilerdi. Mek- 
kede bulunan, ticaretle uğraşan aristokrat 
tüccar ve bir kaç köleden meydana gelen
ler «Liderler zümresi» bunlara yardım 
edenler «Ensâr» oldu. Bu yardım ile bir
likte bütün Medine’de İslâm iktidar ve nü
fuzu temin edilmiş oldu.

İslâm inkilâbı Hareketlerinde dayanı
lan kitle müslümanlann bütünüdür. Asha
bın ve şuurlu mü’minlerin arkasında ce- 
miyetlesen kitle bütün müslümanlardır.

HAREKETLERİN BİRLESMESİ
MESELESİ
Aynı gayeyi takib eden hareketlerin 

birleşmesi iki şekilde tecelli eder Ya teş
kilatlar birleşir, bir teşkilat haline gelir. 
Ya da teşkilatlar müstakil kalmakla bera
ber hareket bir ittifak gurubu vasıtasıyla 
yürür.

Aynı gayeyi takib eden teşkilâtların 
birleşmesi akidesi, kültürü, gaye ve meto
du aynı olan şahısların teşkilâtlanışı de

mektir. Binaenaleyh birleşme teşkilâtlanı- 
şm kaidelerine tabidir. Birleşme keyfiyeti 
teşkilâtlanış şeklinde değilse bir ittifak ha
li var demektir. Zahirî ittifak ve kaynaşma 
ğa rağmen ayn teşkilâtların varlığı kaynaş 
manın vuku bulmadığım gösterir.

Teşkilatlann akide, kültür, gaye ve 
metodları aynı olmasına rağmen kaynaş
manın vuku bulmayışı hased duygusundan 
dır.

Endülüste müslüman kuvvetlerin, düş
man kudreti karşısında tek tek kalmaları
nın sebeplerinden biri de bu duygudur. Bu 
da ideolojiye imanın gevşemesinden do
ğar.

Gayenin tahakkuku kuvvetle gerçek 
leşir. Kuvvetin esası ise akide, kültür, ide 
oloji ve aksiyon birliğinden doğan disiplin 
dir.

İslâm inkılâbcı hareketinde, muayyen- 
gurupların teşkilat olarak değil, inkılâbcı 
fertler olarakteşkilatlandıklan görülür. Zi 
rateşkilatlanma; fertleri teker teker inkı 
lâb ideolojisinin akide, kültür ve aksiyonu 
ile meşbû kılmak demektir. Akide, kültür 
ve aksiyon anlayışı değiştirilmemiş grupla
rın kabulü teşkilât içinde anarşinin tohum 
1arını ekmek demekdir.

Bir teşkilata guruplarla iltihak edilse 
bile, tekilata ve ideolojisine temessül şah
sidir.

Bütün inkılâbcı hareketlerde teşkilât 
birleşmesi meselesi aynı tarzda mütâlaa 
edilmişdir.

İslâm İnkılâbında, harekete iltihak et
mek isteyen guruplar, İslâm İdeolojisini 
istismar etmek istedikleri fark edildiği için 
reddedildiler. H.Z. Muhammed /S.A.S./ e, 
istikbaldeki liderliklerinin kabulü şartıyla, 
yardım etmek isteyen bir kabilenin bu is
teğinin reddi bir misaldir.

Aynı durum diğer teşkilatlarda da gö
rülür.

Bir hedefe vasıl olmak için, muhtelif 
teşkilatlar faaliyetlerini aynı hedefe yönel
tirler ki, bu halde ittifaklar kurulmuş olur.

İttifakların yürüttüğü hareketin muaf- 
fak olabilmesi için bazı şartlar vardır. Ek
seriya bu şartlar gerçekleşmediğinden, it
tifaklar netice elde edemez.

H.z. Muhammed /S.A.S./ in kurmuş 
olduğu büyük İslâm devletini ortadan kal
dırmak ve Islâmiveti yok etmek için gelen 
Mekke’li müşriklerin ittifak ordusu Hen
dek’te küçük bir müslüman gurubu tarafın
dan püskürtülmüstür. Müttefiklerin arala
rındaki kıskançlıklar; otorite, eğitim ve 
anlayış farklıkları: beraberce hareket ede
bilmeye, hareket disiplinine mâlik olma
yışları ittifak ordusunun yıkımına sebep 
oldu.

Alman Nazi hareketi karşısında muh
telif partilerin ittifakı da aynı şekilde yıkıl 
dı.

İTTİFAK
İttifak; müşterek bir düşmana karşı, 

müşterek neticeler elde etmek gayesiyla 
-teşkilatlann- kuvvetlerin faaliyetlerini 
muavverr ölçüde birlestirfreArı r:

İttifaklar, bir düşmam kendi kuvvet
leri ile tasfiye etmek imkansız, zor ve7a 
fazla kuvvet sarfını icabettirdiğinde. düş
man kudretin dışındaki kuvvetlerle yapı
lır.

(Devamı gelecek sayıda)
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