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Fakat maalesef: kanun hîi 
kümlerine; nizamnamelere, 
içtihatlara, resmi belgelere, 
raporlara, ikrar ve ifadelere 
▼e nihayet dosya münderecatı 
na göre, kesin olarak yapıldı
ğını ispat ettiğimiz (KANUN 
SUZLUKLARA) rağmen bu 
hadise bir (MEMLEKET ME- 
SELESİ) ve bir (MİLLÎ DA- 
VA) olarak ilgili mercilerden 
hiç birisi ve hiç kimse tarafın 
dan esaslı olarak elp alınma 
di... Neden?...

Bu mübarek Vatan’m, se
nelerden beri ekmeğini yiyen, 
havasını teneffüs eden ye yi
ne bu çilekeş ASİL MİLLE
TİN alın terini çeşitli yollarla 
ve tam olarak karşılığını ver 
meden sömüren ve bunun neti 
cesi yurdumuzun en iyi yerle 
rinde ve en büyük imkânlarla 
saltanat süren (Gomel-Zigna) 
şirketi sanıkları (Moiz Gomel- 
ler, Nesim Neonlar, Moiz Azik 
riler...) Ve onlarla birlikte ha 
reket eden işbirlikçileri KA 
NUNLAR YÖNÜNDEN ve 
MİLLÎ VİCDAN yönünden 
mutlak surette suçludurlar.. 
Bunu kesin olarak iddia edi
yorum Her zaman ve her yer 
de ispata muktedirim.

Ve işte bu sebeplerle ve bü 
tün HAKSEVERLERE sesle- 
nerek diyorum ki:

1 — Bu kadar açık ve ke
sin delillere ve inkân gayri 
kabil seklide suçüstü yakalan 
mış olmalarına rağmen (Go- 
mel - Zigna) şirketi sanıklan

. Yahudi Soygunculara 
dur diyecek ses yok mu

«Ve yine bu güzel vatanımızı ve büyük Türk mil
letini her bakımdan kötü durumlara düşürmek iste
yenlerin ve onların bu hareketlerine her hangi bir şe
kilde iştirak edenlerin bu kanunsuz davranışlarına ar
tık (DUR) diyecek bir makam bir merci bir şahıs yok 
mudur?»

«Aşağıda İzmir’in ve bütün Türkiye’nin milliyetçi ha
kimlerinden sayın Vedat Altuna’nın zeytinyağı davası ile il
gili bize gönderdikleri önemli açıklamayı okuyacaksınız. Şu
nu iyice bilelim ki, milletin gözü önünde korsanlık yapma
ya çıkan Yahudi soygunculara karşı hiç bir mes’ul makamdan 
(DUR) diyecek ses yükselmiyor. Bu memleket yahudi salta
natına beşiklik edecek toprak değildir.

nasıl beraat edebilirler?..
2 — Nasıl olur da Sulh Ce

za Mahkemesi vazifesine gir
mediği bir dâvayı kanuna ay 
kırı olarak kabul edip baka 
bilir?

3 — Ve nasıl olur da kanu 
na aykırı olarak baktığı dâva 
sonunda (beraat) ve (500) 
tonluk zehirli yağları çeşitli 
yollarla ve belediye vasıta ya 
pılarak yine Gomellere (iade
sine) karar verilebilir?

4 — Ve nasıl olur da bu ka 
dar kanuna açık muhalefetler 
varken, C. Savcısı bu kararı 
(Temyiz) etmez?

5 — Ve yine nasıl olur da 
Ağır Ceza Mahkemesi hilâf-ı

Kurtuluş Sevinci
DUşmanıındıı* devamlı siyonlukla kızıllık;
Ne ayrılık bilirim, ne de kovu ırkçılık.
Mücadele farzoldu, gel kardeşim benimle; 
Gerekirse ölelim. Hak yolunda seninle.
Yanıma gelmezsen de gene darılmam sana; 
eiinkü. kardeş eyledi seni halikım bana.
Dilerim, kurşunlama düşmandan evvel beni 
sanma ki, yaşatacaklar, benden sonra seni.
Yetmez mi bize artık, bunca zamandır yatmak? 
mümine varaşır mı kardeşi yaralamak.
Kuyu kazma kardeşine hakyolunda, heyhat, 
seni istersen kalkma da senelerce uyu. yat.
Sen yerinde rahat kal, ben yolumda gideyim; 
mukadderse bu yolda, şerefimle öleyim.
Durmaz bu yola giren, durdurulmaz bu gidiş; 
hesaplandı, her geçilecek yokuş ve iniş.
İman kuvvet, ilim ışık; üeri arkadaş;
isterse çöksün üstümüze, bütün dağ ve taş.
İleri, daima ileri; sapma Hakyolundan, 
bak. şehidler seyre dalmış; bizi, asmandan
Kızacak utançtan bazı imanlı yüzler; 
kol kola girecek zaferle, bütün gaziler.
Sehidlerin alkışı inleyecek göklerde, 
kurtuluşun sevinci coşacak yüreklerde.

Kırklareii Mücadelecileri

hakikat esbab-ı mucibeler ya
zarak karar düzenler?

6 — Ve yine nasıl olur da 
bu hilâf-ı hakikat esbab-ı mu- 
cibelere istinaden iki satırlık 
kararla (Gomel-Zigna) şirketi 
sanıklarının beraatına karar 
verilebilir?

7 — Ve yine nasıl olur da 
raporlara göre (göz körlüğü
ne, gelişme bozukluğuna, ka
namalara, zaturreye, kansere., 
ve nihayet ÖLÜMLERE dahi 
sebebiyet veren ve bu bakım
dan bir jenosit hadisesi olan 
bu dâvadaki suç mevzuu 500 
tonluk yağları yine Sulh Ce
za Mahkemesi gibi ve onun ka
nunsuz kararına istinaden çe
şitli yollarla Gomellere iadesi 
ni sağlar?

8 — Ve nasıl olur da bu ka 
dar hilâf-ı hakikat ve kanuna 
aykırı kararı C. Savcısı (TEM 
YİZ) etmez?

9 — Ve yine nasıl olur da
(Gomel-Zigna) şirketi sanık 
farının İtalya’ya Türk İktisadı 
yatını baltalamak iiçn kasten 
sevkettikleri % 4 parafin - li
kit karışımlı yağlardan başka 
depolarında daha birkaç ton 
değil en az (350) ton kadar 
% 7, % 18, % 22, % 34,
% 40, % 44 nispetlerinde pa* 
rafin - likit karışımlı yağlar 
bulunduğu halde ve bu husus* 
lan kararımızda zikrettiğimiz 
halde bunlar hakkında bir mua 
mele yapılmaz ve BU YAĞ
LARIN NE OLDUĞU sorul 
maz?

10 — Ve yine nasıl olur da 
bu sanıkların yüzlerce ve hat
ta binlerce kilo ve ton para
fin likit! NEREDEN TEMİN 
ETTİKLERİ veya nereden GE 
TİRDİKLERİ Millî Emniyeti
miz, İhtisadiyatımız ve sağla
dığımız yönünden araştırıl
maz?

11 — Ve yine nasıl olur da 
sanıklar suç mevzuu bu 500 
tonluk şehirli yağlan; kanun, 
nizamname ve tamimlere gö
re alınması icabeden asit de- 
deeesini vesair husustan g5s 
terîr (RESMİ RAPORU) dahi 
almadan Yunan gemisinin ha
reketini saklayarak Türkiye- 
den çıkabilir?.. Nasıl?

12 — Ve nihayet nasıl olur

da bu kadar *cık kanunsuz* 
luklan yaptığı sabit olan (Go- 
mel - Zigna) ve vazifelerini 
ihmâl yönün ten  hakimler, sav 
eılar... v.s. haklannda herhan 
gi bir merci tarafından esas
lı olarak muamele yapılmaz?.

Yukandan beri sayılan ka
nunsuzluktan emek vererek, 
zaman harcayarak, maddi ve 
manevi yorularak ve özet ola
rak 35 sahife içine sığdırabil- 
dik.

Bizim kanunlara dayanan bu 
seslenişimize esaslı olarak 
(yani ciddî olarak) kulak ve
recek bir merci yok mudur? 
Bu hususta yakın Ugilerinizi 
bekliyoruz.

Ve yine bu güzel vatanımı
zı ve büyük TÜRK milletini 
her bakımdan kötü durumla
ra düşürmek isteyenlerin ve 
onlann bu hareketlerine her
hangi bir şekilde iştirak eden 
lerin bu kanunsuz davranışla 
rma artık (DUR) diyecek her 
hangi bir makam, bir merci, 
bir şahıs yok mudur? Bu hu 
susta da yakın ilgilerinizi ü- 
mit ediyor ve bekliyoruz.

Bu kanunsuz işlemleri ya
pan kim olursa olsun (Moh 
Gomeller, Nesim Neonlar, 
Moiz Azikriler... Hâkimler, 
Savcılar, Avukatlar, fakirler, 
zenginler... v.s.) kanunlar na
zarında eşit değil midirler?

Bu açık kanunsuzluklara da 
ha ne zamana kadar millet na 
zarında, halk nazarında (ikti
darı ile, muhalefeti ile ve çe
şitli kuruluşları ile ve hattâ 
bir kısım basını ile) GÖZ YU 
MULUYOR... intibaı verilecek 
tir?

Ve bu durum daha ne zama 
na kadar devam edecektir?

Herkes, bu hususlarda gere 
ken tedbiri aldıktan sonra tah 
kikatlara başlansa bunun kıy 
meti ne olacakır?

Bü vatanın aziz evlâdı siz 
kıymetli büyüklerime ve va

tansever kardeşlerime, bütün 
ilgililere, iktidar, muhalefet, 
sağ, sol... Tefriki yapmaksı
zın bütün parlâmenterlere 
gazetelere, yazarlara, bütün 
dernekler mensuplanna, hu
kukçulara ve nihayet her mes 
lekteki bütün HAKSEVERLE 
RE bir vatandaş olarak sesle
niyorum ve diyorum ki:

1 — Yalnız dağ eşkiyalan 
ile değil ve fakat şehir ve ka 
sabalarda büyük imkânlan 
yüksek mevkilerdeki arkadaş
tan ve dostları jyıarifetiyle 
herkese her bakımdan hâkim 
olabileceklerini zannedip dü
rüst insanlara çeşitli kötülük
ler yapmak isteyen ve her ba 
kımdan kanunsuzluklara te
vessül eden şehir eşkiyalan 
ile de lütfen meşgul olunuz.

2 — Ve yine ayrıca onlann 
her bakımdan her meslekteki 
kanunsuz işler yapan iştirakçi 
leri ile de bu güzel vatanımı 
zm ve asil milletimizin istikba 
li, namusu, hayatı ve sıhhati 
için lütfen meşgul olunuz.

3 — Ve nihayet kanunların 
zengin, fakir herkese eşit tat 
bik edilmesini sağlayabilmek 
için ve bu suretle hak ve ada
letin, Allah’ın ve adil kanun
ların gösterdiği şekilde tatbi
kini temin için her bakım
dan millî olan zeytinyağı skan 
dalı dâvası ile de her yön
den lütfen meşgûl olunuz.

Bu hususları sîzlerden vata 
nını, milletini, hak ve adaleti 
ve nihayet vazifesini her şey
den çok seven bir vatandaş o- 
larak bir daha rica eder, esas 
lı alâka ve neticenin tarafımı 
za da maneviyatımızı ve hak 
mücadelesindeki cesaretimizi 
arttırmak için zahmet olmaz
sa bildirilmesini istirham e- 
der. bilvesile saygılarımı su-
po^ım

1/7/1970 
. VEDAT ALTUNA 

(İzmir 1. Sorgu Hâkimi)
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HANGİ REFORM 
TASARISI

I
I

Üniversitelerde başlatılan

I komünizan hareketleri kamuf 
le için bir isim bulunmuştu. 
«Üniversite Reform Tasarısı»

■ ...Türkiyede öğretim üyesi tas 
lağı Markist profesörler, si
lâhlı çatışmalann «reform ta- 
sansının gerçekleştirilmeyişi» 
yüzünden vuku bulduğunu İs
rarla iddia ederken, birçok 
zavallı da, «reform tasansmın 
gerçekleştirilmesi için» hare-

I kete geçiyorlardı. Oysa ki «re
form tasarısının ne mânâya 
geldiğinden haberleri bile yok

I tu. Silâhlı çatışmaların £ir 
üniversite reformu yüzünden

■ vukuu bulduğu zannedenle
rin sayısı, hayli azalmış olsa

I  gerek. Mamafi biz yine de «re 
form tasansmın içyüzü» nü 
daha müşahas gösterebilmek 

— için bir örnek verelim.
g  Diyalektik mantık, ders prog 

ramlarında muhakkak yer al-

İ malıdır. (Zinde Kip, İ.D.M.M. 
A. reform tasansı —Yıldız-

■ tektik sayı 27 Ağustos 1969) 
Yukandaki yazının bir öğ

retim üyesine ait oluşu, üni-

I versitelerde neden silâhlı çatış 
malann çıktığının güzel bir mi 
sal! değil mi? Komünistlerin

I bu nevi öğretim üyelerinin 
önderliğinde hareket ettikleri

ni anlatacak daha güzel bir 
örnek verilemez. Kip, hiç bir 
endişe duymadan, gayet rahat 
iıkla komünizmin ders müfre
datlarına alınmasını istemek
tedir. Hem de bir teknik okul 
da... İşte bunun «reform tasa 
rısı» budur

Kip ve Kip giib düşünenle
re şunu hatırlatmak isteriz: 
Bu millet kendi ideolojisi du
rurken, Fransız kütüphanele
rinde yosun tutmuş diyalekti
ği ders programlarına koydurt 
mamaya kararlıdır Akademik 
kariyeri ne olursa olsun, Mark 
sist felsefenin okullarımızda 
okutulmasını istiyenleri mil
letin topyekûn arzusu olan 
millet ideolojisi mason loca
larına, rotarien kulüplere rağ 
men süpürecektir Ta ki müba 
rek toprâklanmızı terkedince- 
ye kadar. Madem Marksist fel 
sefenin okutulmasına pek âşık 
siniz, şu halde Leningrad Üni 
versitesine gidiniz Orada bu 
felsefe okutulmaktadır. Tah
min ederiz bir öğretim üyesi 
olarak epey revaç görürsünüz. 
Zira Moskova «köle uydu» avı 
na çoktan çıkmıştır. Şayet de 
ğeriniz bir müddet sonra dü
şüş gösterirse, Mao’nun ülke 
sinde nasibini arayınız.
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Milletin ¡inan, ahlâk, kül 
tür. tarih ve menfaatine 
bağlı haftalık siyasî MİLLÎ

DÂVA MECMUASI 

Yıl: 1 — Sayı 26 

*

SAHİBİ 
Ömer Ziva Belviranlı 

MESUL MÜDÜR
SELİM ARKOÇ 

*

Devamlı Yazı Kadroma/ 
AYKUT EDtBALl 

YILMAZ KARAOGLl 
Necmeddin TÜRtNAV 
SABAHADDİN ERİŞ

*

İDARE VERİ

Babıâli Cad. No: 50 ' 4 

Cagatogla -  tSlANBI L

Telefon: 27 73 1

*

Dîzgl •
SEN AL MATBAASI 

*  
Baskı :

GÜNEŞ MATBAACILIK 

T.A.S. CaSaloglo • lal.

*

Abone Sartlarıc 
Bir senelik: 70 (İra 
f  Avtıte m  U d .  

3 Avtıfc 18 Lir®,

Fiatı t ISO tanıt.
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« O R T A K  P A Z A R »  
BİR KÖLELİK ZİNCİRİDİR

Türkiye «Ortak Pazar»a giriyormuş. Meğer
se Türkiye Ortak Pazar’a girme hazırlığını bitir* 
miş. Ortak Pazar'a geçiş safhasına gelmiş, dayan 
mış Türkiye'nin birkaç asırdan beri, en hayat! 
meselelerim emrivaki haline getirerek, millete 
kabul ettirmek, moda olmuştur. Osmanlı İmpara* 
torluğu'nun 1. Cihan Harbi'ne girişi felâketini 
hazırlayan oldu-bittilerden ders almak ve bu iğ
renç alışkanlıkların revaçta olup olmadığını bil 
mek bugün de bir zarurettir.

Hatırlanacağı gibi Osmanlı İmparatorluğu
nun yıkılması ile neticelenen 1. Cihan Harbi'ne 
iştirâkimiz, pek çok kuvvetin baskısı neticesin 
de mümkün olabilmişti. Kâzım Karabekir Paşa 1, 
Cihan Harbi'ne giriş sebeblerini inceleyen kita
bında, bu kuvvetleri belirtir. Bu kuvvetler, Bey 
nelmilel Yahudilik, Beynelmilel Hristiyanlık (Mis 
yoner teşkilâtları), Alman politikası ve Mason 
Locaları idi. 1897 senesinde BaseFde toplanan 
«Dünya Sionistleri Kongresi» Osmanlı tmpara* 
torluğumun parçalanmasını, müstakil bir Yahudi 
Devletinin kurulmasını karar altına alıyordu Ger 
çekten İngiltere mesul bakanlarından Lord Bal 
four 1917'de Filistin’de müstakil bir Yahudi Dev 
letinin kuruluşunu müjdeliyordu. Ortodoksluğun 
19. asırdaki temsilcisi Rus Çarlığı, Cermenliğin 
kuvvetli devleti Almanya, İslâm milletlerinin li 
deri ve Dünya Türklerinin başı Osmanlı İmpara
torluğu, Beynelmilel Yahudiliğin gayelerine mâ 
ni kuvvetlerdi. İşte 1897'den 1. Cihan Harbi'nin 
sonuna kadar, bu menhus gayenin doğması için 
Yahudi liderleri çalıştılar.

Bir kara Devleti olan Almanya'nın insiyatL 
fine tâbi olmak mânâsına gelen Almanya ittifa
kı ile: İngiltere, Fransa ve Rusya gibi kuvvetli 
devletlere karşı vaziyet almış bulunuyordu. Böy* 
lece, Sultan Abdülhamid devrinde teessüs etmiş 
tecrit edilmekten sakınmak, uyduluktan şiddetle 
çekinmek ve hükümranlık haklannı titizlikle ko* 
ramakla, özetlenebilecek politika ananesine, sırt 
çevrilmiş oluyordu.

Almanya'nın uydusu olmaya doğru süratle 
giden, Türkiye'nin mesul idarecileri ittihatçılar* 
di. İşte bu İttihatçılar, Türkiye'nin harbe girip 
girmemesini münakaşaya fırsat vermeden, ha
zırlıksız bir orduyu ve muzdarip bir milleti, 1. 
Cihan Harbinin yangınlarına attılar tki zırhlının 
Sivastopol'ü bombalamasıyla mason üstadlarınm 
elinde oyuncak olan İttihat ve Terakki Hüküme
ti Türkiye’yi harbe sokuvermişti. Ve zavallı par
lamentoya, harb kararını tasdik ve muzdarip mil* 
lete, kan borcunu ödemek düşmüştü.

Son birkaç asırdır sonu felâketle biten itti* 
faklar, anlaşmalar ve teşebbüsler daima: oldu bit 
tiye getirilip, derinîeşilmesine imkân verilmeyen 
konular olmuştur. 1839 Tanzimatım, 1878 Birinci 
Meşrutiyetini ve 1908 îkinci Meşrutiyetini ve ben 
zerlerini, bu hareketlere katılan masum ve gafil 
lerin sayısı ne olursa olsun, tahripkâr neticeleri 
daima düşmanlarımızın plânlan neticesinde doğ 
muş hareketler olarak kabul etmek bugün tari 
hin zarûreti olmuştur.

Tarih, eğer kendisinden gerekli dersler, çı
karmak için okunursa faydalıdır. Ne yazık ki, bir 
kaç asırdan beri münevverlerimiz bu itiyadı 
kaybetmiştir.

Eğer tarihin tarafsız tetkiki bize ışık göster
miş olsaydı, kapitülâsyonların en iğrenç bir de
vamı olan Ortak Pazar anlaşmasını müdafa ede
cek, bir tek idrak sahibi çıkmıyacaktı Kırk ku- 
sûr seneden beri Osmanlı İmparatorluğunun eko
nomi politikası kapütilasyonlar sebebiyle, en acı 
tenkitlere mevzu olmuştur Kaldı İd. kapitülâsyon 
lar belli devletlere verilen müsaade ve imtiyaz 
mânâsında idi Ancak, imtiyaz tanınan memleket 
de aynı şartlan Türk tüçcar ve nakliyecilerine 
bahşedecekti tmtiyaz verebilecek azamet ve kud 
ret! gittikçe zayıflığa dönüşen İmparatorluğumuz 
da, başlangıcında zara? verici hiçbir mahiyeti bu

lunmayan müsaade ve -imtiyazlar, zamanla ekono 
mik bünyemizi kurutan birer ur haline gelmişti.

Onaltmcı, Onyedinci ve onsekizinci asırların 
en zengin devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, 
elbette Türkiye'mizin şimdiki ekonomik zavailılığî 
ile kıyas dahi edilemezdi. Ancak, bu hudutsuz 
zenginlik, bugün yerini fakirliğe terketmiştir. Se 
bep, kapitülâsyonlar değildir, şüphesiz.

Kapitülâsyonlar, devlet bünyemize giren ve 
devlet ile milletin arasını açan gayri millî kültür 
tahribatını hızlandıran âmillerin başında gelmiş 
tir. Milli ideallerin, İslâm anlayışının yavaş ya
vaş devlet idaresinde kaybolan tesirleri; yerine 
gayri milli anlayış ve politikaların hâkim olması* 
na imkân verdi. Böylece Onyedinci asrın, tarım, 
hayvancılık, sanayi ve ticaret alânmda üstün dev 
leti Osmanlı İmparatorluğu; ideolojik çöküşü, as 
keri politik ve ekonomik yıkılışların takip ettiği 
mağlubiyet uçurumuna yuvarlanmaya başlamıştı

İdeolojik çöküş, Fatih, Yavuz ve Kanuni de
virlerinde şekillenen millî politikadan inhirafı do
ğurdu. Politika gayri millî hale geldi. Millî biî 
poitikanın baş kaygusu hariçte milî istiklâli te 
min ve dahilde milletin serbestçe inkişaf zemini 
ni hazırlamaktır. Bu bakımdan millî politika, eko 
nominin her şeyden önce millî halde tutulmasını 
temin eder. Millî ekonominin gerçekten millî o- 
lup olmadığını kontrol edecek yegâne ölçü ise, 
bütün ekonominin milletin harici bir müdahale 
anında, varlığını koruyacak bütün vlsıtalan te 
min edip etmediğidir.

Bir devlet, vatanını korumak için askerleri 
nin kullanacağı silâhlan dışarıdan almak zorun \ 
da ise, elinde bulunan altın, para ve benzeri vasi 
taların miktar itibariyle çokluğu, mânâ ifade et 
mez. Kendini koruyacak silâhı olan, yaşayabilir.
Bir milletin hayatını korumak için tesis edilen 
ekonomi, millî olabilir Bugün millî ekonomi; 
millî müdafa için gerekli bütün vasıtalan dahil* 
den elde etmesi, dahilde imal etmesi ve bütün 
zenginliği önce milletin hayatını muhafaza gaye 
sine göre teşkilâtlamasıyla yeryüzünde mevcut 
olabilir. Millî ekonomi; hasis para hesaplannm. 
gerçeğin sathî ifadesi olan istatistiklerin değil; 
milletin hayatını milletin kendisini müdafa ede 
bildeceği gerçeği üzerinde şekillenebilir

Ortak Pazar anlaşması, ancak tarihin bu şe 
dit dersi şâviyesinden bakılınca gerçek hüviye 
tiyle görünür Ortak pazar anlaşması kimlerin 
hazırladığı anlaşmadır? Ortak Pazar anlaşması; 
Fransa, Almanya, İtalya vs. nin ittifakıdır. Ve bu 
ittifak Türkiye ve benzer memleketleri sadece 
sömürmeye yarayacaktır Ortak Pazar meselesi» 
ni yakından takip edenler bilirler ki, Fransa dâ  
ima İngiltere’nin Ortak Pazar’a üye olmasına mu* 
balif kalmıştır. İngiltere’nin girmek hususunda» 
ki isran, Fransa’nın şiddetli tepkisini davet e t  
miş idi. Aynı şekilde: Fransa; İtalya ve Almanya 
dan daha kuvvetli bir ekonominin Ortak Pazar'a 
iltihâkı kabul edilmiyecektir. Netice olarak Or* 
tak Pazarın politikası, Avrupa’ya yeni sömürge- | 
!er aramaktır. bu sömürgelerden . birisi de 
Türkiye’dir, Acaba İngiltere’nin iltihâkına isyan 
eden Fransa, Türkive’nin Ortak Pazar’a katılma
sını neden tasvip ediyor? j

Kuvvetli ekonominin, politik tedbirler alın 
madıkca. zayıf bir ekonomiyi yutması, bir kanun« 
dur Öyleyse sanayii çocukluk çağında olan bir 
milletin dev sanayi memleketleriyle hiçbir hi 
maye unsuru kabul etmeksizin karşı karşıya gel 
mesi. tam bir felâket olacaktır

En azından Osmanlı İmparatorluğu’nun mü 
lî sanayiini silip süpüren kapitülâsyonlann vıkıa 
lığı gibi: Ortak Pazar da. Türk Milletinin bütün 
maddî ve mânevî direnç imkânlannı silip atacak 
tır Bütün vatanseverleri, Türk Milletini Avrupa 
mn azat kabul etmez kölesi haline getirecek Of 
tak Pazar’a girme hareketi karşısında mücadele 
ye davet ederiz.
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Mücadele çizgisinden

ORTAK PAZAR OYUNU
Geçtiğimiz hafta milletin geleceğini 

pek yalandan alâkadar eden Türkiye Or
tak Pazar münasebetleri yeni bir safhaya 
girmiştir. Geçen yılın Aralık ayından beri 
Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
veya Ortak Pazar geçiş devresine girmesi 
yolunda yapüan çalışmalar, Ortak Pazar 
üyeleri Bakanlar Konseyi’nin oturumunda
Çarşamba günü sonuçlanmıştır. Yapılan 
yeni anlaşmaya göre Türkiye hazırlık dev 
resini tamamlamış, gümrük birliğine ge
çiş dönemine girmiştir. 22 senelik bir dev 
reden sonra da tamamiyle Ortak Pazar ü- 
yesi haline gelmiş olacaktır.

Son Brüksel görüşmeleri meseleyi ak
tüel hale getirdi. Fakat Türkiye tarihinin 
dönüm noktalarından birini teşkil eden bu 
görüşmeler ve Ortak Pazar meselesine ge
rekli ehemmiyet verilmemiştir. Münevver
lerimiz ve halkımız memleketimizi en az 
Sevr Muahedesi, Lozan Anlaşması, Nato 
Anlaşması kadar alâkadar eden bu anlaş
maya vabancı kaldı.

Nedir Ortak Pazar? Türkiye’ye ne ge
tirecektir ve Türkiye’den ne götürecektir? 
Bir esaret tuzağı mıdır, yoksa bazılarının 
söylediği gibi İktisadî bir merhale midir? 
Ortak Pazar İktisadî bir birlik midir, yok-

1

sa siyasî bir birleşmenin ilk adımı mıdır? 
Anlaşma maddelerindeki parlak hedeflerin 
arkasında hangi temel istek ve niyetler 
yatmaktadır?

Tarihçesi
II. Dünya harbinden sonra Avrupalı 

devletlerin müşterek iktisadi meselelerini 
ele alan teşkilâtlar kurulmuştur. «Avrupa 
Kömür ve Çelik Birliği», «Avrupa İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtı» bunlardan sadece ikisi
dir.

25 Mart 1957 tarihinde de Avrupa Kö 
mür ve Çelik Birliği’ne mensup 6 devlet 
tarafından «Avrupa Ekonomik Topluluğu» 
veya Ortak Pazar anlaşması imzalandı ve
1 Ocak 1958’de yürürlüğe girdi. Belçika, 
Hollanda, Batı Almanya, Fransa. İtalya ve 
Lüksemburg arasında yapılan anlaşmada 
teşekkül eden ORTAK PAZAR’ın zahirî ga
yesi anlaşmada şöyle belirtilmektedir:

«Bir ORTAK PAZAR tesisi ve üye 
devletlerin İktisadî politikalarının tedri
cen birbirlerine yaklaştırılması yolu ile 
camianın bütünü içinde İktisadî faaliyetle
rin ahenkli şekilde gelişmesini, devamlı ve

muvazeneli bir inkişafı, gittikçe artan bir 
istikran, hayat seviyesinin sür’atle yüksel- 
meşini ve üyeler arasında sıkı münasebet
ler tesisini teşvik etmektedir.»

Ortak Pazar’ın bu gayelerini tahakkuk 
ettirmek için yapacağı işler de anlaşma 
metninden şöyiece özetlenebilir:

1— Gümrük resimlerinin, malların it
hal ve ihracına konan miktar tahditlerinin, 
keza aynı tesirleri haiz diğer bilcümle ted
birlerin üye devletler arasından kaldırıl
ması.

2— Üçüncü devletlere karşı müşterek 
bir gümrük tarifesiyle müşterek bir ticaret 
politikasının ihdası.

3— Şahısların, hizmetlerin ve serma
yelerin hareket serbestisini önleyen mani
lerin üye devletler arasında ilgası.

4— Ziraat sahasında müşterek bir poli
tikanın ihdası.

5— Nakliyat sahasında müşterek bir 
politikanın ihdası.

6— Ortak Pazar dahilinde rekabetin 
ihlâl edilmediği bir rejimin kurulması.

7— Üye devletlerin iktisad politikala
rının koordinasyonunu ve tediye bilançola
rındaki muvazenesizlikleri önlemeyi sağla
yacak tedbirlerin ittihazı.

Brüksel’de bütün bir semte Avrupa Toplu lukları’nm kurulmasına ön ayak olan Ya hudi ROBERT SCHUMAN’ın ismi veril* 
miştir. Halen Ortak Pazar «Robert Schu man Meydanı» denilen bu meydanda inşa edilen büyük bir binada faaliyet göster
mektedir. Yukarıda Avrupa’daki Beynelmi lel Yahudi ve Vatikan Mâliyesinin karargâ hı görülmektedir.
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8— Ortak Pazar’ın işlemesi için lüzum 
lu olan hudutlar dahilinde kalmak şartıy
la millî mevzuatların birbirlerine yaklaştı- 
olması

9— işçilerin istihdam imkânlarım İs
lah ve hayat seviyelerini yükseltmek mak 
şadıyla Avrupa Sosyal Fonu kurulması.

10— Yeni kaynaklar yaratılması yok 
ise. camianın İktisadî inkişafım kolaylaştır 
maya matuf bir Avrupa Yatırım Bankası 
kurulması.

11— Mübadeleleri artırmak, İktisadî 
ve İçtimaî gelişme gayretini müşterek ta
hakkuk ettirmek için denizaşırı memleket
lerin camiaya iltihakı.»

Bu gayelerin tahakkuku ve yapılacak 
işlerin yürütülmesi için Ortak Pazann ay
rıca bir takım organları vardır Brüksel’
deki merkezinde, binlerce personeliyle 
devletler arası bir devlet hüviyetiyle ça- 
'ısmaktadır

\NLAŞMANIN PERDE ARKASI

Roma Anlaşmasının yukarıdaki hedet- 
ieri İktisadîdir ve daha çok. Ortak Pazar’ 
ın, üye devletlerin İktisadî menfaatlerini 
korumak maksadiyle kurulduğu zannını 
vermektedir. Oysa bu hedefler nihaî he* 
defler değildir. Bu anlaşmayla varılmak is
tenen asıl hedef, Avrupa Birliği’dir. Ortak 
Pazar bu Avrupa Birliği’nin veya AVRU
PA DEVLETİ fikrinin çekirdeğidir. Bu an 
taşma ile temin edilecek olan İktisadî bir
lik. daha sonra sivasî bir bütünlük haline 
gelecektir

Bu ilk bakışta hristiyan devlet adam
larının bir teşebbüsü gibi görülmekle bera
ber perdeler arkasında Sionizmin gizli dün 
ya imparatorluğuna haince yaklaşma gay

retleri yatmaktadır. Bu türlü para oyunla
rında, İktisadî ve diplomatik mücadeleler
de yahudinin çehresini görmek mümkün 
olmayabilir. Bugün mason diplomatlar, pa 
raya ve şöhrete zaafı olan devlet adamla
rı vasıtasıyla Beynelmilel Yahudilik hris
tiyan dünyasında güçlü bir İktisadî ve si
yasî hakimiyet kurmuştur. Meselâ Fransa’ 
da Roçfldler asırlardan beri Fransa’nın ka 
derinde söz söyler Politikaya Fransız mil
letinin menfaatlerini hakim kılmaya çalı
şan, zaman zaman gizli diplomasivi güç du
rumda bırakan De Gaulle Bevnelmilel Sio- 
nizm’in basm, para, mason locaları ve di
ğer vasıtaları ve imkânları ile düşürüldü 
S*mdi Fransa’da Başbakanlık vapan Pom- 
pidou, Roçild ismindeki yahudi sülâlesi
nin bankalarında çalışmış bir memurdur. 
Kabinesindeki 3 kıymetli bakanlık koltu
ğunda 3 yahudi bulunmaktadır. Cherbourg 
gemi kaçırma hadisesi Mirage uçaklarının 
plânlarım kaçırma hadisesi Fransa’daki bu 
gizli hakimiyeti en güzel şekilde ispatla
mıştır. Almanya, Belçika, Hollanda, İtal
ya ve diğer Avrupa ülkelerinde de durum 
Fransa’dan farklı değildir.

VAHUDİLİK • VATİKAN DOSTLUĞU

Uzun zamandan beri yahudilikle mü
cadele eden Roma Katolik Kilisesi son pa
palık seçiminden sonra diinva vahudiüŞi 
üe ittifakı politikasının aslı olarak kabul 
etmiştir. Bu sebepten dolayı hristivanlığın 
temel inancı olan Hz. İsa’nın vahudiler ta
rafından öldürüldüğü sözünden vaz geç
miş yahudilerin suçunu affetmiş bulunu
yor. Mason kardinallerin kontrolü altına 
geçmiş bulunan papalık, tnüslüman ülkele
rin soyulmasında ve milletlerin ezilmesin
de yahudilikle İşbirliği halinde çalışmakta
dır. Vatikan mâliyesi ve Beynelmilel Yahu 
di Mâliyesi bugün son derece içli-dışlı ha
le gelmişlerdir. Ve halen dünyaya dalbu-

dak salmış Vatikan Mâliyesi, yahudi asıl
lı maliyecilerin eline terkedilmiştir. Bu 
hususta bir isim verilmesi gerekirse Vati
kan Maliye politikası kendisi emanet edil
miş bulunan Roçildler’i söyleyebiliriz.

Dünya üzerinde hiçbir hadise kendili
ğinden, tesadüflerle meydana gelmiyor. II. 
Cihan Harbini müteakip Avrupa’daki bir
leşme hareketleri bir hedefe giden zinci
rin halkalarından ibarettir. Hele Ortak Pa 
zar korkunç bir plânın tatbikatıdır.

Dünva vahudiliğinin hedefi en güzel 
şekliyle Tevrat’ta belirir. 3000 vıldan beri 
yahudilerin dünya üzerinde su kadar yay
gın bir halde varlığım devam ettirmesi de 
bu ideallere bağlılıkında göriilür.

Bu ideallerin özü dünya hakimiyetidir. 
«Öyle bir gün gelecek kİ, yahudilerin ka
dınlan ve erkekleri insanları idare ve on
lara hükmedeceklerdir. Millivet ve din ay
rılıktan ortadan kalkacak, bütün insanlar, 
valnız insanlık altında birleşecekler.» Tcv- 
rat.

«Milletler dillerini ve dinlerini, milli
yetlerini, düşüncelerini bırakacaklar, si* 
lâhtannı ziraat aleti vanacaklar harbi unu
tacaklar. yahudPere isoi ve köle olacaklar, 
VAhııHH^r b u  İço1ot*f»ı»irl«»n 
devlet ve saltanat sahibi olarak yaşayacak*
Iar, dünva ilk günahtan evvelki cennet ha
line gelecek ..» —Tevrat—

Sionizm, bütün dünya milletlerinin kö 
ielestiği ve ancak yahudilerin efendi oldu
ğu bir cihanşümul inkılâb için savaşmakta
dır. Ve bu savasta hiçbir ahlâkî tahdit ka
bul etmemektedir Romalılann Filistin’i İs 
tilâsmdan sonra dünvava darılan vahudi
ler, kısa zamanda haham teşkilâtı ve Ki* 
tab-ı Mukaddesle bağlılıktan sayesinde ve- 
nlden toparlandılar. Milletlerin düşünce, 
inanç, kültür, siyaset ve serveti üzerinde 
gittikçe artan bir hakîmivet kurdular Bun 
tan temin ederken her türlü vasıtavı kul
landılar. Harnler. istilâlar, kargaşalıklar, 
kardeş kavgalan bevnelmilel vahudiliğfn 
ihtira«™ hlr türlü tatmin etmedi.

Bugün bu cihan haklmiveti Idn yürüt 
tüğü mücadelevl daha cok kuvvetli bulun* 
duğu flrf?<sadî sahava kavdırmıştır.

Yahudi protokollerinin şu iki cümlesi 
mücadelenin bıı^ün iktisadi sahaya kaydığı 
nı göstermektedir.

«İktisadî harnl^r, yah"«W üstünlüğü
nün esası ve temelidir.» —Fasıl 2—

«Harbleri İktisadî alana İntikâl ettir
meliyiz.» —Fasıl 2—

II. Dünya Harbinden sonra Avrupa* 
daki kurutan teşkilâtlar, hıristivan Avruna -  
milletlerini İktisadî bütünleşmeye götür
müş ve Avruna Birliği fikri gerçekleşme
ye vüz tutmuştur. Bövlece vahudi mâliye
si. karsısında rakip tanımadan, hristiyan 
mâliyesinin de İttifakıyla bütün millî poîi- 
tikalan. millî ekonomileri yıkmaktadır. Bu 
nun vara basında milletlerin millî kültür 
ve idealleri, dinî inanç, ahlâklan örf ve a* 
detleri tahrip edilmektedir.

İşte Ortak Pazar böyle iğrenç bir plâ
nın tatbikinden başka bir şey değildir. Bu 
senarvonun bir sahnesinden ibarettir.

Ortak Pazar, kotnünlrm kadar tehli
keli. milletlerin servetlerini ve millî ekono 
railerini tedricen eriterek, millet olma va* 
sıflannı yıkacak ve milletleri assimfle ede
cek (eritecek) bir felâkettir. Bu tehlike da« 
ha çok geri bırakılmış milletleri ve müslü 
man milletleri tehdit edecek ve onlar için 
tahripkâr olacaktır.

GELECEK SAYI t

Ortak Pazar ve Türkiye
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Ortak Pazar üyesi olan devletler..

MÜCADELE 28 TEMMUZ 1978 SAYFA? $



Esir Milletler Haftası

20 Asrın yüz karası 
100 Milyon Türk Esir

Tarih 17.1.1926 15.1.1939 15.1.1959 1.1.1968
Oran Bin kişi % Bin kişi % Bin kişi % Bin kişi %
Bütün nüfus 13 729 100 16 624 100 22 977 100 31538 100
Yerli nüfus 10 670 78 11200 68 13 650 59 17 000 53
Yabancı nüfus 3 059 22 5424 32 9 327 41 14 538 47
Rus istatistiklerine göre 926 • 1968 yıllan arasında Türkistan’da nüfus hareketleri 
(Cetvelin izahı geçen sayıda yapılmıştı.)

edilmesini istemişlerdi. Lenin, Çarlık idaresi dev 
rildikten sonra Rusya'daki bütün esir milletlerin 
istiklâllerine kavuşacaklarını, müstakilen birer 
devlet kurabileceklerini vadetti. Esir milletler, 
özellikle Türker bu sahte vaadere kandılar Rus 
ya’daki esir insanlar Çarlığın yıkılması ve ko- 

\ münistlerin işbaşına gelmeleri için canla başla
çalışmaya başladılar Nihayet gün oldu ki, ekim 
1917 ihtilâli ile komünistler devleti ele geçirdi
ler. İşbaşına gelen komünistler ihtilâlin ilk yıl
larında millî kıpırdanışları hoş karşılar görün- 

|  düler. İlk yıllarda bazı hanlıklar istiklâllerini ilân
v ettiler 1917 de Türkistan, 1918 de Azerbaycan, Er

nin gaflet ile ihanet arasındaki tutumları neti 
ler» teşkilâtından mülhemdir.

Esir milletlerin sevinci uzun sürmedi 1917 
den ve hele 1920 den sonra istiklâle kavuşan 
milletler Kızıl Ordu birlikleri tarafından yeniden 
işgâî edilmeye başlandı Öyle ki. Kızıl Ordunun 
zulmü Çarlık ordusunun baskısını bile unuttur
du. 1917 de Ruslar Buhara Emirliğini işgâı ede«

* mediler. Ancak 1917 den sonra Türkistan’a Kızıl 
Ordu birlikleri yerleştirildi Türkistan yeni re
jime tamamen karşı idi Kızıl Ordunun vazifesi 
komünizme karşı olan Türkistanlıları yola getir 
mekti Kızıl Ordunun baskı ve propagandası göç 
men Rusların tesiri ve bir kısım Türk liderleri
nin gaflet ile ihanet arasındaki tutumları neti
cesinde yeni re.iime hayran olan kimseler türedi. 

I 1919 da Moskova’da Türkistan Komisyonu
kuruldu. Bakanlar Kuruluna bağlı olarak kuru
lan ve azılı komünistlerden teşekkül eden bu ku 
nıl Türkistan’a gönderildi Besbelli ki, komisyon 
Türkistanı komünistlestîrmekle vazifeli îdi.

Bu yıllarda komünistler Hiyve Hanlığı ve 
Buhara Emirliği üzerinde çok durdular Buhara 
da, «Genç Buharalılar», Hiyve’de «Genç Hiyve- 
liler» adıyla anılan gruplar teşekkül ettirildi Bu 
gruplan gören yerli ve göçmen halka komünizm 
sevdirildi.

Dikkat edilirse Türkistanın komünistleştiri] 
mesi için kullanılan «Genç Buharalılar» ve «Genç 
Hiyveliler* 1919*lardan çok önce Avrupalılann 
Osmanlı imparatorluğunu yıkmak için teşkilât- 
layıp destekledikleri «Jön Türkler» «Genç Türk 
?ers> teşkilâtından mülhemdir?

Genç Türkler millî kültürü yıkmak, yerine 
Avrupa kültürünü dikmek istiyorlardı. Türkis 
tandakiler de Millî kültür yerine komünizmi ge* 
tirmek hevesindeydiler 1920 de Hiyve komünist 
ler tarafından işgâî edildi Hiyve Hanlığı orta* 
dan kaldmlarak verine Horezm Halk Sovyet 
Cumhuriyeti kuruldu Hiyve Hanlığı ile birlikte 
Buhara Emirliği de komünistlestirildi Buhara 
mn komünistlesmesinde Lenin’in uşaklığını ya- 
panlann başında Feyzuîlah Hocayev vardı.

Türkistanın komünistîeşmesi için çalışanlar 
ilk yıllarda komünist partisine alındılar. Fakat 
bunîann parti üyelikleri uzun sürmedi Komü
nistler kısa bir süre sonra merdiven vapıp vük 
seldikleri însanlan teker teker temizlediler Müs*

? lüman Türklere ihanet ederek komünistlerle iş
birliği yapan hanlar ve yardımcıîan 1920*1924 

\ yıllan arasında teker teker kurşuna dizildiler.
] Komünist olduklan halde bu insanlar niçin kur-

şuna diziliyorlardı?
Lenin’in vaadlerine kanan ve ona yardımcı 

olan insanlar gene Lenin’in emriyle öldürüldü, 
ler Buhara’nm komünistlesmesini sağlayan Feyzul 
lah Hocavev de bu akibetten kurtulamadı 1937 
de Stalin’in emriyle kurşuna dizilerek komünist 

j îere vardım etmenin cezasını çekti
KOMÜNİSTLER BATİ TÜRKİSTANI
BEŞ PARÇAYA BÖLDÜLER.
1917 den sonra Türkistan’da komünîstleştir-

me faaliyetleri devam etti. Önce dini dili ve tö
resi aynı olan insanların yurdu Türkistan, kabi
le esaslarına göre beş ayrı Sovyet Cumhuriyetine 
ayrıldı. Bu beş Cumhuriyetten her birine diğe
rinden tamamen ayrı bir millet olduğunu kabul 
ettirmek için uğraştılar. Bugün Batı Türkistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızis 
tan, Özbekistan diye beş parçaya ayrılmıştır 
Türkmenistanın başkenti Aşkabad, Tacikistama 
Düşenbe, Kazakistanm Alma-Ata, Kırgızistan’ın 
Frunze, Özbekistan’ın ise nüfusu bir buçuk mil 
yona varan Taşkent’tir.

Ruslar, bu beş ülkenin birbirleriyle veya 
her birinin Türkiye ile kültürel münasebet kur
malarını önlemek için her türlü baskıyı ve en
gellemeyi denemişlerdir. Rusçanın resmî lisan 
haline getirilmesi ve bu beş ülkenin her birine 
ayrı bir ana dil uydurulmak istenmesi onlann 
millî kültüre dönmelerini önlemek içindir.

Türkiye'de Arap harfleriyle eğitim yapıl
dığı yıllarda komünistler Batı Türkistan’da Arap 
harflerini kaldırarak yerine lâtin harflerini ge
tirdiler Cumhuriyet devrinde. Türkiye lâtin harf 
lerini kabul edince, Türkistan'da kullanılan lâ
tin alfabesi kaldırılarak yerine Rus Kiril alfa
besi kabul ettirildi. Yeryüzünde hiç bir millete

Türkistan’ı Ruslaştırmak için imâl edilen 
Karma aile sistemi adi verilen bu iğrenç metod- 
la bugün bile Batı Türkistan Ruslaştmlmak ve 
tamamen komünistleştirilmek istenmektedir.

Ruslaştırma faaliyeti Türkistanda açılan Rus 
okulları vasıtasiyla da devam ettirildi Rus okul- 
lannda okuma mecburiyetinde bırakılan Türkis 
tanlılara bu okullarda komünist Rus kültürü öğ
retildi. Böylece millî kültür unutturulmak İsten 
di.

Türkisyanı Ruslaştırmak için imâl edilen 
diğer bir metod da karma aileler sistemidir Ko
münizm ailenin kutsiyetini yıktıktan başka Rus 
kadınlarının Türk erkekle, Türk kadmlannın da 
Rus erkeklerle münasebet kurmalannı öngördü. 
Karma aile tamamen komünistleştirilmek isten
mektedir.

Beş Türkistan Cumhuriyetinin her biri, gö
rünüşte Cumhuriyettir Gerçekte Rusya’daki 
Türk Cumhuriyetlerine Bulgaristan, Romanya. 
Macaristan Sovyet Cumhuriyetlerine tanınan hak 
lar tanınmamaktadır Bulgaristan. Macaristan Ro
manya ve diğer Türk olmayan Sovyet Cumhuri
yetleri Birleşmiş Milletlere dahil olduklar hal
de, Türk Cumhuriyetlerine bu hak verilmemiş
tir Birleşmiş Milletlerde temsil hakkı şöyle dur 
sun, 1944’te yurtlanndan sürülen yüzbinl^ree Ki- 
nmlı yurtlanna dönme isteğinde bulundukları 
için sırf bu isteklerini Moskova’ya duyurdukları 
için suçlu sayılmışlar ve tevkif edilmişlerdir.

Bugün Türkistan’da doğan gürültüleri işit
miyorsak, bu Türkİstanlılann Komünistleştikle- 
rinden veya teslim olduklanndan değil, demir 
perdenin ses geçirmezliğinden ve Türk illerinde 
ki kızıl ordunun baskısmdandır.

Asırlar boyu ateşle ve kanla sürdüdülen bas 
kı, Türkistan’da millî hislerin bilenmesinden 
başka hiç bir işe yaramadı Elli milyon esir Türk 
Rusya iiçn hâlâ en büyük iç tehlikedir tnsan 
yaradılışının kanunlanna uymayan komünizmin 
ve komünizmi bütün dünyada maşa olarak kul
lanan gerçek emperyalizmin vıkılışı yakındır.

Birgün demir perdeler parçalanacak baskı 
bitecek, insanlığın kurtuluş ışığı vurtlanna dön
mek için çırpman Kınmlı Müslüman Türklerin 
Moskova’yı yeniden ateşlemeleriyle parlayacak* 
tır.

GABON’DA 
Fransız Emperyalizmi
6—8 Haziran tarihinde Afrikamn küçük ve fa

kat mühim tabiî zenginliklere sahip bir memle
ketinin (Gabon) Cumhurreisi, Fransa’yı resmen 
ziyaret etti. Fransız basını habere geniş yer ver 
di. Bizi pek alâkadar etmez gibi görünen bu va
kıayı biraz daha etraflı ve derinlemesine bir tet 
kikle pek önemli sonuçlara ulaşabiliriz.

Gabon, Afrika’nın Atlas Okyanusunda kıyısı 
olan bir Ekvator ülkesidir Yüzölçümü, 272.000 
kilometrekare ve nüfusu 620.000 kişidir Kilomet 
rekareye 2,35 kişi düşmektedir Başşehri, 100.000 
nüfuslu Librövil’dir Toprağının % 85’i ormanla 
kaplıdır. Bu gayet sık ormanlarda okume (ince 
marangozlukta kullanılan ve kendisinden kon 
trplâk elde edilen bir ağaç) akaju, ozigo v.s. gi
bi ağaçlar yetişmektedir Senelik okume istihsali 
1.000.000 tonu bulmaktadır. Ayrıca Gabon, pek 
zengin çeşitli maden filizlerine de sahiptir YU 
da 5.000 000 ton taşyağı, 1.3000.000 ton manga 
nez, 21000 metreküp tabiî gaz, 1.400 ton uran 
yum, 400 kg. altın ve mühim miktarda demir el 
de edilmektedir. Bunlardan başka kakao, kahve 
palmiye yağı, araşid ve az olmayan önemde üre
tilmekte ve ihraç edilmektedir Bütün bunların 
yanında burada sayılması lüzumsuz bulunan di 
ğer zenginlikler de Gabon’u dünyanın pek zengin 
kaynakları olan bir memleket haline getirmekte 
dir.

Peki bu kadar mühim bir servete sahip bir 
memleketten ne beklenir? Bittabiî ki, insanların 
da müreffeh, zengin olması ve yeryüzünde şerei 
le büyük Afrika harsını (maalesef bu husus bi
zim memleketimizde pek bilinmez. Oysa Afrika 
pek eski devirlerden beri büyük harsî faaliyet 
lere sahne olmuş bir ülkedir, 
temsil etmesi. Ama ne yazık ki, durum bunun 
tamamen aksidir Adam başına senede sadece 
430 dolar düşer 6000 kişi için sadece bir tane 
doktor vardır Bunun ötesinde Gabon garb har
sının hâkimiyet! altındadır Mekteplerde Garb 
harsı tedris edilir Halk millî kıvafetini değil de 
Avrupa! kıyafeti taşır Siyasî nizam millî değil 
de Avrupa usulü bir ek fırkalı düzendir. San’at 
sergileri, sinemalar, tiyatrolar, radyo, televizyon 
garb fikrlvatlannı vayma vasıtalandır. Nedendir 
bütün bunlar? Gabonlu halk, madem İd yabana 
harsını, kovduğu (daha doğrusu savaştığı) İnsa
nın hayat tarzını kabul edivordu da peki ne İçin 
İstiklâl harbine girdi? tşte bu soru bugün kan
la» canla istiklâlini elde etmiş ve fakat silâhla 
yendiği sömürgecilere harsen yenilmiş, üçüncü 
dünya insanının temel meselesini teşkil eder. Ü 
çüncü dünya adamı, bu suali gereğince cevapla 
yıp. meselenin özüne nüfuz ettiği zaman aylar» 
bir düsüneevle «bağımsız sömürge» olmaktan 
kurtulup «Tam hür» olma sımna vakıf olacak 
tır. tşte bu sorunun cevabını Gabon’u inceleye
rek vermek mümkündür/

Sene 1839 Emperyalist Fransızlar. Gabon’a 
ayak basıyor ve üç yıl sonra da kat’i olarak mem 
leketi hâkimiyetleri altına alıyorlar. Ve böylece 
başlıyor sömürü düzeni Daha önce köle olarak 
satılan Gabonluların çilesi henüz bitmemiştir 
Yalnız özbeöz vatanlan olan memleketin zengin
likleri talan edilmeyecek ve fakat kendileri de 
her türlü zillete dûcar olarak hor görülecek, zil 
lete ve hayvanca muameleye maruz «alacaklardı 
Ve nihayet gün gelecek halkın sabn taşacak, ta
hakküm tepkisi olan isyanı tevlid edecekti V* 
o zaman empervalizm yeni bir usule bas vuracak 
tır fKi bu usûl emperyalistler tarafından bütün 
sömürgelerde avnen uygulanmıştır.) Halka ken 
dişinin hür olduğu İntihamı vermek ve fakat İk 
tidara kendi harsına malojmuş insanlan getir 
mek ve böylece bir taraftan ticaret, kalkınma, sa 
nayilesme yaftalarım bahane ederek servetim 
elinden almak ve diğer taraftan da ona kendi 
harsına dönme imkânını kaybettirip öz benliğin 
den uzaklaştırmak, ecnebi harsını maletmek kö 
ie enmüzeçli bir insan mevdana getirmek tste 
bu kurna? düşünce İle Gabon’a 1? Şubat 19#51 
tarihînde güva istiklâli verilir İktidar Leon Mba 
denilen bir Fransız bavranı,na devredilmiştir. An 
cak Gabonlu milliyetçiler buna uzun müddet ta 
hammül edemez ve 1984 Şubatında bir darbel 
hükümete tesehbüs ederler tste o anda sırtlan 
emnervalizm iSrene dişlerini gösterir, hırlar., ve 
Fransız paraşütçüleri müdahale »derler tsvan

(Devamı 14.de)
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XX. Kurultay ve 
CfifP’nm yeni çatısı

«cGüya memleket soranlarına, elindeki iğreti ortanın solu dürbünü ile 
bakarak bir takım moda fikirler yaratma sevdasına kapılan Ecevit, aslın* 
da İsmet Paşa’ya karşı açtığı liderlik savaşında, Damat bey, yahut Metin 
Toker’in önceki tahminleri hilâfına, şahsî hedefine iyice yaklaşmış oldu» 
İşte ortanın solu kurultayının Ecevit namına kaydettiği en önemli başan 
budur. Gerisi lâftan ibarettir.»

İsmet Paşa, bilinen ortanın solu kurultayı
nın perdesini açış konuşmasında, «Kırk yıldır 
ortanın solanda olduğuna, memleketin demok
ratik reçim içinde yirmi yıllık tecrübesi olduğu« 
na» işaret ettikten sonra bugün toplumumuzda 
görülen huzursuzlukların yaratıcısı ve hatta teş
vikçisinin AP olduğunu ve böylece «1970 yılında 
memleketimizin iç politikası, huzur manzarası 
göstermediğini «uzun uzun izaha çalışmıştır.

Bilindiği gibi, bu ortanın solu kurultayı 
renkli perdesini, âdeta bir nizamname veya be 
yanname ciddiyet ve hüviyetinde bulunan tabir 
caiz ise, pek sade desenli üç ayrı tip «bildirge» 
ile, kapamıştır. Bu meşhur bildirgeler üzerinde 
gerçekten durulmaya ve istikamet tayini itiba
riyle ciddî surette düşünülmeye değer ki, bu hu
sus ayrı bir konu teşkil ettiğinden başka bir ya 
zımızda tahliline girişeceğiz.

İşte 1970 yılının CHP. OSK. ortanın solu 
kurultayında ağır ve tehlikeli basınçlar yapma 
ya muvaffak olan Ecevit CHP’nin herkesin bildi
ği eski've muhafazakâr kılıklı çatısını göçürmüş 
ve elindeki özel fikir malzemeleriyle yeni bir ça 
tı kurmaya teşebbüs ederek, İsmet Paşanın da 
desteği altında kavga dövüş ede ede başarmıştır 
Tabiî buna sadece İnönü - Ecevit güç birliğinin 
eseri demek belki hatalı hatta yanlış olur. Bu 
aslında Ecevizmin zaferidir. Yani Ecevistlerin 
solist kurultay öncesi, devamlı, sistemli ve me* 
todlu çalışmalarının büyük kazanç payıdır dene
bilir.

Geri İsmet Paşa, Ecevit lehine destekçilik 
yapmıştır. Fakat onun bu gayreti, Ecevitin çö
kerttiği eski CHP çatısının solunda kurulan «ye 
ni» CHP çatı direğine tek bir çivi çakmaktan ile 
ri gitmemiştir. Meselâ: Yeni CHP Parti Meclisi 
üyelerinin kurultayca seçimleri yapılmazdan ön
ceki konuşmasında İsmet Paşa bir * taraftan 
—Benim parti meclisi üyeleri hakkında bir tek
lifim ve listem yoktur, mevcut iki adet seçim 
listesi vardır ve bunların hiçbirisini de destek
lemiyorum, hiç bir listenin de bana yakından ve 
ya uzaktan bağlanmasına irin vermedim, kurul* 
tayın bunu açıkça bilmesini isterim falan— der
ken diğer taraftan buna tamamen zıt düşecek 
tarzda — Tabiî Genel Sekreter gene Bülent Ece
vit arkadaşımız olacaktır. Onunla birlikte çalışa
cağız. — demek mecburiyetinde kalmıştır. İşte 
yukarıda işaret ettiğimiz İsmet Paşanın çivisi bu 
dur.

Zaten CHP’de mevcut bulunan bünye çatla 
masını artıran bu sözlerden sonra, haricen fede
ratif bir devlet parlamento toplantısını andıran 
CHP’nin ortanın solu kurultayında yapılan se
çimlerin sonucu malûm. CHP’nin İsmet Paşa — 
Ecevit «diliminin» kesin ve de keskin zaferine 
mukabil, Satır - Erim «dilimi» ise hezimete uğ
ratılmıştır. Malûm ya bütün bu olup bitenler ve 
bundan sonra olacak ve biteceklerin hepsi, artık, 
iç ve dış Ecevizm politikasına bağlanmış olacak 
demektir. Çünkü sayısız nimet ve bereket vaad 
eden ve memleketin insanından tutun ansına, 
karıncasına kadar topyekûn belli bir «alt yapı» 
ekonomik ve sosyal plânı içinde rriütalea etmeye 
azimli bulunan Ecevizm, devrimcilik ve devran* 
cılık demektir. Bu yeni CHP’nin ilerici, yönetici 
ve çevirici «İZM» nin iki azametli ilkesinden bi
risi «ortanın solu Muhammedin yolu» diğeri de, 
«toprak işleyenin, su ise kullananın» dır..

Gerçekten hasımları ne derse desin, bu yeni 
CHP çatısı kurmak Ecevistler için o kadar kolay 
olmamıştır. Bir kere Ecevizmin tek ayağı yani 
ortanın solu ilkesinin, gözden geçirilen bilhassa

teknik ve ekonomik materyalinin asla kâfi gele
meyeceğinin anlaşılması üzerinedir ki, ikinci 
ayak yani toprak - su ilkesi yere basmış ve yeni 
CHP’nin çatı teşkilinde önemli bir etken rolünü 
oynamıştır. Bu bakımdan da denebilir ki, ortanın 
solu 20. ci kurultayı, zahire çıkan şekliyle CHP 
tarihinde hakikaten bir «dönüm» değil, «bizce 
dönüşüm» noktası olma karakterini ortaya koya 
bilmiştir. Çünkü CHP’nin 1960’dan sonra yaka
landığı «ilke» hastalığının arazlarını da açıkça 
belirtmek gerekmiştir.

İsmet Paşa bundan sonra istediği kadar «Biz 
CHP’yiz, biz bir sosyalist parti değiliz, sosyalist 
parti olmayacağız, bizim dışımızda kurulacak bir 
sosyalist partiyi Anayasa hükümlerine aykın bu) 
muyoruz filân falan..» desin. Fakat akan zamanın 
silinmez bant’larma geçen bu sözler, belki de kı
sa bir müddet sonra, Ecevizmin «ikili ilkeleriy 
le» şiddetli bir çatışma haline gelecek... Ve bu 
nun sonunda ise, destinin destiye çarpması ka 
bilinden, birisi kmlırsa diğeri de mutlaka derin 
den çatlayacaktır. Ve artık İsmet Paşa için ken
di çaktıği meşhur çivisini sökme zamanı çoktan
geçmiş olacaktır.

Bilindiği üzere, CHP tüzüğüne göre kurul 
tay, partinin en yüksek mercii ve genel kongre
sidir. 1968 yılında yapılan değişiklikle, kurulta
yın, olağan toplantısının iki yılda bir icra etme
si kararlaştırılmıştır. Bu sebeple kurultay, CHP 
nin tüm hayatı demektir. Parti Meclisi ise, CHP’ 
nin merkezî karar organı olup, parti işlerinin 
yürütülmesini ve partinin umumî politikasını ta 
yin ve tespit eder. Bu Meclis, kurultayca seçilen
40 üye, bir genel başkan, kadın kolundan bir tem 
silci ve bir gençlik kolu temsilcisinden kurulur 
Tabiatiyle genel başkanı da kurultay seçer. Par
ti Meclisi, kendi üyeleri arasından önce bir genel 
sekreter seçer, ondan sonra da 14 kişilik üyele
ri yine kendi üyeleri arasından seçerek, böylece 
partinin Merkez Yönetim Kurulu teşekkül etmiş 
olur Genel Sekreter, genel başkanın temsilcisi 
olmakla beraber, aynı zamanda Merkez Yönetim 
Kurulunun da başkamdir. Bu silsile tıpkı devlet 
teşkilâtına kıyaslanabilir. Kurultay — seçmen 
vatandaşlar; B.M Meclisi — Parti Meclisi, Mer
kez Yönetim Kurulu — hükümet, genel sekre*

C.H.P.’nin XX. Kurultayında çıkan bir kav 
gayı İnönü ayırmaya çalışıyor. Bütün ça
balara rağmen C.H.P, Ecevitin kontrolüne 
girmiştir.

ter — hükümet başkanı; genel başkan — devlet 
başkanı, gibi.

İşte CHP Kurultayında Ecevitçi parti meclisi 
listesi silme kazandı. Böylece parti içi siyasî ve 
eski CHP’li rakipleri yenilgiye uğratıldı ve bir 
kısmı da «tasfiye» teorisinin uygulamasına tabi 
tutularak silindi. Görülüyor kİ, Ecevit sol eliyle 
tuttuğu neşteri CHP’ye aniden sapladı ve onu 
ciddî bir bünye ameliyatına tabi tutarak her tür
lü iç ve dış parti itişmelerine, fikir saçmalıklan- 
na v.s. verdi. Ve de «toprak - su» ile »ortanın 
solu»ndan başka yeni «ilkeler» dokuyacak ve sı» 
kışma kabiliyeti fazla bir takım «alt yapı» tabir 
leri uyduracak kapasitede fikir ve feraset tez- 
gâhlannı bile harekete geçirdi. Böylelikle de 
Ecevit, hasımlan karşısında «millî genel sekre
ter» ünvanmı da kazandı. Çünkü o, «alt yapı» 
değişikliğine önce CHP bünyesinde başladı.

Gerçekten ona, genel sekreterlik «çeki» ni 
veren İsmet Paşa, Ecevitin velinimetidir. Ama 
Ecevit de, şimdiye kadar İsmet Paşa «siyasi ta- 
limgâhmda» gelmiş geçmiş sekreterlerin en ba
şarılısı olmuştur. Hattâ kendi tabiriyle «CHP’nin 
geleneksel kapalı kadrocuları» dediği hasımlan 
na ortanın solu kurultayında cevap verirken: 
«Girdiğimiz yol, insafsız bir yoldur, dökülen dö 
külür, kimseyi kimsenin kıskançlığına feda et
mem, biz kapalı kapı yerine, açık kapı politikası 
güdüyoruz, geleneksel kapalı kadro çalışmasını 
benimseyenler olabilir, biz istesek de istemesek 
de bazı kişiler bizden gitmiştir, biz isteseydik, bl 
zi çelmelemek için kalırlardı. Giderlerse de güle 
güle deriz» demek suretiyle de âdeta dirayetli 
ve otoriter bir genel başkanlık provası yapmış 
tır. Çünkü Ecevit’in bu «göz kırpışîan» boşuna 
değildir. Onun bundan sonraki hedefiyle alâka
lıdır. Bu hedef: Genel başkanlıktır

Acaba Ecevit, İsmet Paşaya haief olabilecek 
mi? Bu sualin cevabını Damat Toker’den dinle
yelim. Sola dönük kurultayın toplandığı o gün 
lerde, eşi ile birlikte Paris’te yaz tatili geçiren 
damat Toker, 18/6/1970 günlü Hürriyet Gazete 
sinde çıkan «Kurultay arefesinde CHP» başlıklı 
yazısında bakın ne diyordu: «...Bundan dolayı
dır ki, uzun yıllardır ileri görüşlük ve fikri sevi
ye getirecek yerde kendini oyun’a, hem de ayak 
oyununa veren CHP’li bir takım yöneticiler kay
bolmuş, silinip gitmişlerdir. Tabiat kanunlan 
üzerine politika bina olunamaz. Paşa’nın göçe 
ceği, CHP dışında da spekülâsyonlara konu ol
muş, bir iktidar takımı, 1960’lara kadar bunu ha 
yal etmiş, hesaplannı ona göre yapmış, fakat 
fıayaHerin hepsi boşa çıkmıştır... Bir gün İsmet 
Paşanın sofrasında, İsmet Paşa da varken, genel 
sekreter ile bugünkü iki yardımcısına takıldığı
mı hatırlıyorum... Lâtife yollu dedim ki: Maşal
lah hepiniz gençsiniz. Allah hepinize uzun ömür 
versin. Ama bu uzun ömrünüzün sonunda Emri 
Hak vaki olduğunda, bakarsınız, cenazenizdeki 
çelenklerin başında gene İsmet Paşanın çelengi..»

Görülüyor ki, Damat Toker, İsmet Paşanın . 
«ayak oyununa» gelemeyeceğini ve daha çok, Ece 
vitierin «cenazesine» çelenk göndereceği inan
cındadır. Oysa Ecevit’in parti içi ve dışı takımı
nın; «Gelecek çelengi kabul etmek yerine» üze
rine bir «kartvizit» konmuş çelengi, İsmet P* 
şanın sağlığında kendisine göndereceğe benzi
yor. Çelme oyunu yapan, çelenk oyunu ile kar
şılaşır. Nitekim tarih, tekerrürden ibarettir. Çün 
kü «kuvveti ikbal, alâmeti zeval» di*'

Geçen gün, Cumhuriyet Gazetesinin başyazı
sında Nadir Nadi, Ecevit’in bu çalışmalarını ve 
seçimi kazanmasını bir başarı olarak alkışlamak 
ta ve «sosyalist partilerin kurulması İsmet Pa
şanın müsaadesine bağlı değildir» şeklinde sözle 
rinden sonra, «Haydi Hayırlısı» başlıklı bu yazı
sında şöyle devam etmektedir: «...Oysa Anaya
samız, ortadadır ve alabildiğine sosyalizme açık 
bir anayasadır bu. İşte sayın Ecevit bu koşullar 
altında alt yapı devrimlerini gerçekleştirmek 
amacıyla çalışmakta ve her seçimde partisinin 
uğradığı kayıplara rağmen başarı sağlayacağını 
ummaktadır.» demektedir. Ki, Nadir Nadi de 
Ecevit’in «alt yapı dâvâsını» başarabileceğini 
ümit ederek ona zımnen CHP lideri gözüyle bak 
maktadır. Bütün bu düşünceler karşısında baka
lım âyîneyi Ecevit ne gösterecektir Lâkin unut 
mamak gerekir ki, siyasî hesaplann basansızlık- 
lan, «elde birlerin» daima unutulmasından İleri 
gelmiştir. Çünkü siyasî hayatta rol oynayacak 
«hesaplamaların» logaritması henüz keşfedilme 
miştir.

MÜCADELE 28 TEMMUZ 1970 SAYFA: 1
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Lozı
T e k r a r  Göz

Konferansın isminin «ŞARK MESE
LESİ TOPLANTISI» olarak tespiti ve bu 
yüzden çıkan ihtilâf bize her hâdisenin te
melinde ideolojik kavganın olduğunu orta 
ya koymaktadır. Dünyada farklı ideolojileı 
mevcut bulunduğu müddetçe kati ve devam 
h bir sulhden bahsetmeye imkân yoktur 
Çünkü her ideoloii kendisinin HAK olduğu 
inancında olduğu için kendisinin dışındaki 
ideolojilere hayat hakkı tanımaya müte
mayil değildir. Hâdiselerle devamlı teyid 
edilen bu kaideden çıkan netice sudur ki 
sulh, harbin devamıdır ve müstakbel taar
ruzların hazırlık devresidir. Zira her türlü 
harbin esası taarruzdur. Sulh teraneleri ise 
hainane niyetleri maskeleyen bir kılıftan 
ibarettir

işte Lozan üarış Konferansı ezelî ve 
ebedî düşmanlarımızın bize yönelttiği yeni 
bir taarruz hüviyeti taşımaktadır. Türk de
legasyonunun müstevli kuvvetlerin elbirli
ği ile yönelttiği bu tecavüzleri bertaraf et- 
tiğiin sövlemek milli mücadelenin zaferine 
gölge düşürmek ve mübarek şehitlerimizin 
zaferini küçümsemek olur. Bu hususta Lo
zan Konferansı sayısız misallere kaynak ol
muştur.

KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ
MESELESİ

Konferansda konuşulacak mevzuların 
incelenmesi ve Konferans Genel Kurulu- 
lunda görüsülmesi için üç komisyon kurul 
muştur. Bu komisyonlar:1 — ülke ve Askerlik İşleri Komisyo
nu,

2 — Azınlıklar ve Yabancılar Komis
yonu.

3 — Malî ve İktisadî İşlerle İlgili Ko
misyon.

Üç müstevli kuvvet, İngiltere, Fransa 
ve İtalva bu komisvonlann başkanlıklarını 
ele eecirmislerdi. Türk heveti bu havatî me 
selede son derece basiretsiz ve kararsız 
davranmıştır. İleri sürdüğü kesin teklif
lerden sık sık ricat etmiştir. Bu durum ise 
düşmanlarımız üzerinde Türk hevetinin ile 
ri siirdii&ü tekliflerdeki kararlılık ve diren 
me noktasında bir ölçü teşkil etmiştir Za
yıf tarafımızı vakalavan düşman her iste
ğini bize dikte ettirmeve gavret etmiştir. 
Bunda da büyük nispette muvaffak olmuş
tur.

Konferans rivaseti ve komisvon baş
kanlığı meselesinde insivatifi düşmana 
kantırmamız Türk hevetinin diplomatik 
zaafım ankea ortava kovmuştur.

Konferans iç tüzüğünün müzakeresi 
sırasında konferans başkanlığı île ilo-îlî 3 . 
madde Görüşülürken İnönü. «Başkanlığın 
va'm z Fransa, İnrrîHeve vp t+nlva abasında 
donm««inin nnffnriilmjis «imasına l*ir a j et* 
ti: Hfein Tii*-ldve’nin devletleri İzm ir’de top 
lanm ava r-nSırmış oldn*««n. bu  vü^den. ca 
ğıran devlet sıfatının TBrtrtve’ye de nv<rn-
|anaM *e<*ö*tl « n e  siii'erelt R«elraı>lılt «ırası«
mn TMririve’ve de gelmesin* ¡«tedl. *T./wan 
Bans Re^feransı. Tutanaklar, Belgeler 
Shf. 7 Ankara 1969.

Lord Curzon insiyatifin bizim elimi
ze geçmesini önlemek için hemen yeni bir 
teklif ortaya atarak başkanlık yerine genel 
sekreterliğin kurulmasını ileri sürmüştür. 
İnönü bu manevra karşısında «Başkanlık 
konusundaki teklifi kabul edilmediğine gö 
re, kabul edilebilecek en küçük bir taviz 
sayılabileceği düşüncesinde olduğu, Türk 
Temsilci Heyeti üyelerinden birinin Kon 
feransa Genel Sekreter seçilmesini sövledi. 
Türk Temsilci Heyetinin. Lozan Konferan 
sına ötki devletlerle aynı eşitlik düzerinde 
katılmakta bulunduğunu yeniden belirtti. 
«Lozan Barış Konferansı. Tutanaklar, Bel 
geler Shf. 8 Ankara . En büyük tavizler
den birini vergi ve eski teklifini geri aldı. 
Fakat kurt politikacı Lord Curzon bunu da 
atlatmayı bildi ve «İsmet Paşa’nın isteği
nin bu alandaki bütün örneklere aykın dü
şeceğini bildirerek, «kendi isteğini bize de 
kabul ettirdi. Ve Türk Heyeti uydu politi
kasına devam etti.

Komisyon teşkili meselesinde kınlan

yetinin taleplerini öğrendiği zaman benli
ğini saran korkuyu yendi. Bütün delegas
yonların Türklerden daha çok ağır şartlar 
beklediği muhakkaktı. Türkler birçok mev 
zulara dokunmamışlardı. Venizelos bunlara 
temas edilmemesini maharetle devam ettir 
di ve bilhassa birinci inkıtadan sonra artık 
nefsine tam emniyet gelerek, Türklerden 
tavizler almaya devam etti. Hudutlar taz
minat. İstanbul hariç Rum halkının mecbu
ri hicreti ve Yunanistan’daki Türklerle mü 
badelesi. Patrikhane gibi esas mevzularda 
konferansın başlangıcında tasavvur dahi 
etmediği neticelere vasıl oldu, öyle ki, sor» 
celselerde talep eden daha cok oydu.»

VE BİR GARİP DURUM

Daha işin başlangıcında Türk heyeti 
galip bir devlet psikolojisinden uzaktı Tea 
ti edilen notalarla konferansın 13 Kasım 
1922 de başlaması kararlaştırılmıştı. Heyet
11 Kasım’da Lozan’a gelmişti. Fakat İngil-

ı*msgwımııiMMmM»m»mnıu»f«wwı
«Efendiler! Bu gün önümüze terkedilen bu siyasî vesika ile geıcceg 

nesillere hattâ korkarım ki bizim nesle bile esaslı ihtilâflar doğurabilecek 
tehlikeli ahkamı muhtevi bulunuyor.

Bu muahede bize Balkan Harbi neticesinde o elemli günlerde elde 
ettiğimiz 1913 hududunu temin edemiyor.»

ŞÜKRÜ KAYA, Eski Dahiliye Vekili 
Tarih Konuşuyor Shf. 321

bu pot ne ilk, ne de sondur. Türk heyeti 
henüz muhteşem zaferin havasına girmiş,
o ulvî heyecanı yaşar durumda değildir. 
Galip bir milletin temsilcisi olmaktan çok 
uzakta, mağlûp veya tarafsız bir devlet de
legasyonu hüviyetini arzetmektedir. Nite
kim Lord Curzon bu durumu şöyle ifade 
etmektedir: «Venizelos, Türk murahhas he

i \ 
Millî Mücadele düşmanın en korkunç sal* 
dınlanna karşı elde bulunan küçük imkân* 
larla, kazma ve kürekle kazanılmıştır. Re
simde makinalı tüfekle Türk kesimini dö
ven düşman askerleri görülüyor.

tere’deki kabine buhranı sebebiyle konfe
rans bir hafta tehir edilmişti. Böylece Türk 
heyeti 20 Kasıma kadar Lozan’da bekle
mek mecburiyetinde kalmıştır.

Konferansın tehir edilmesi üzerine 
İnönü müstevlî kuvvetlere bir nota gönde 
rerek sulh konferansının bir an evvel başla 
ması ricasında bulundu. Bu durum lehi
mize bir puan değildi. Düşman kuvvetler 
heyetimizin kalitesi ve politik kabiliyeti 
hakkında ilk ip ucunu bu basiretsiz davra
nışla yakalamış oluvordu. Kendilerinden 
beklenen ağırbaşlılığı gösterememişlerdi. 
Dünyayı kana bulavan. yüzbinlerce insanın 
kanma giren biz deşildik ki, barış hususun 
da müstacelivet gösterelim. Kraldan ziya* 
de kralcı kesilmek bize hiçbir şey kazan- 
dırmamıştır. Bunun adı politika veya sulh 
severlik değil, gerçekleşmesi hiç bir zaman 
mümkün olmayacak bir bans efsanesi için 
yamlan bir hafif - meşrepliktir. Ve hiç bir 
milletin diplomasi tarihinde görülmüş sev 
değildir.

Durum böyle olunca gerek konferans 
baslarken gösterdiğimiz müstaceliyet, ve 
hafif meşreblik gerekse konferans riyase
tinin ve komisvon başkanlıklannın seçim
lerinde uğradığımız mağlûbiyet bizi ondan 
sonraki meselelerde düsmanlanmızm iste
diği ortamda müzakereyi kabûl mecburiye 
tinde bırakmıştır. Komisyon başkanlıkla
rını ele geçiren düşmanlar, gündemlerine 
görüşülmesini istedikleri mevzulan almış
lar, istemediklerini almamışlardır. Bir çok 
meseleyi yerinde ve zamanında müdahele

i



OLARAK
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ederek anlatma fırsatları kaçırdığı için son 
raki celselere terkedilerek işin heyecan ve 
ehemmiyeti kaybettirilmiştir. Sonraki cel
selerde talik edilen meselelere dönüldüğü
saman da «bu problemin geçen celselerde 
görüşüldüğü ve binaenaleyh yeniden görü
şülemeyeceği itirazıyla karşılaşılmıştır.

Böylece esas görüşme, düşmanın hazır 
ladığı metin üzerinde olmuş, bize de kon
trataklardan (eğer becerebilsevdik) kendi 
görüşlerimizi telkin etme imkânı kalmıştır. 
Fakat durumumuz tetkik edildiğinde görü 
lür ki, tecrübeli düşmanlar buna da fırsat 
vermemişlerdir.

Lozan Konferansının müessir simala
rından Lord Curzon, İnönü’nün ve Türki
ye Hevetinin ehliveti noktasında kat’î bilgi 
ye sahibti. Bu işlerde çok amatör olduğunu 
biliyordu ve bunu bir defasında İnönü’ye 
bile sövlemîsti. tnönü hatıralarında sövle 
anlatıyor. Lord Cui'zon’un «Ruslarla Hıtllâ 
fa ne zaman düşecek, ne zaman mücadele-

lı değüdi. Reaksiyonlar daima düşmanları
mızın politikasına göre ayarlamış ve müsta 
kil bir politika takib edilememişti.

İşte bu ihtilâf mevzuu ile ilgili olarak 
İnönü kaleme aldığı önsözde sövle divor: 
«Bunun üzerine Fransız Başvekili M. Poin 
care İle görüşmemiz oldu. M. Poincare be 
nim ne konuşacağımı öğrenmek istiyordu. 
Kendisine hazırlamış olduğumuz bir açış 
konuşması bulunduğunu söyledim. Mütte
fiklerden İngiliz Hariciye Nazırının, Konfe 
rans namına, yalnız teşekkür edeceğini, baş 
ka bir şey yapmayacağını söyledi. «Ben de 
yalnız teşekkür ederim» dedim. M. Polrca- 
re merak etti, konuşmamın ne olduğunu 
görmek istedi. Çıkardım, gösterdim. İçin
de bir çok şikâyetler vardı. Memlekitimizin 
gördüğü tecavüzleri, haksızlıkları anlatı
yordum. İlk anda bövle bir catısmava va
rılmaması için M. Poincare çok İsrar etti. 
Nihayet bir iki kelime değiştirmeyi kabul, 
başka bir şey değiştirmemekte ısrar ettim. 
Ayrıldık.» — Tutanaklar. Belgeler Prof.

, Patrikhaneyi Mili! Hudutlar içinde 
bıraktıran, Oniki adayı Türk Milli Huduttan içine almayan, Yunanlıları 
tazminata mecbur ve mahkûm etmeyen, Batı Trakya’da Türk ekseriyeti
ni sınırlarımız içinde toplamayan Musul’da Türk Bayrağını dalgalandır
mayan o zaman ki adıyla «Sancak» olan Hatay’ın Anavatana daha kolay 
avdetine imkân hazırlamayan bir muahedeyi kabul etmemiz mümkün de
ğildi.» HÜSEYİN AVNİ ULAS

ye başlayacaksınız?» tamuda bir sualine 
şöyle dedim: «Çok mahrem olarak haber 
vereyim ki, Ruslarla münasebetimiz çok ya 
kındır, çok samimidir. Ruslarla çok içli dış 
lı olmuşuzdur.» Ben bunları söyler söyle
mez Lord Curzon kahkaha ile güldü: «Ama
tör dİDİomat« Sen de Loyd George gibi ama 
tör bir diplomatsın. Kime sövlüvorsun bun 
lan?» — İnönü’nün Hatıraları Ulus Gaze
tesi 13 Eylül 1968— diyerek bu eksikliğini 
yüzüne vurmuştu.

Amatör bir diplomatla karşı karşıya 
olduğunu anlayan kurt politikacı İnönü’ye 
karşı özel bir görüşmesinde şunu da söyle
mişti: «Sen manevraya çok alışkınsın ama 
düşündüklerini tatbik ettirmeyeceğim.» İs
met İnönü Lozan Banş Konferansı Kitabı 
mn Önsözü Sh: 7 Ankara 1969 — Hâdise
ler maalesef bu hainin sözünü teyid etmiş
tir.

BİR AMATÖRLÜK ÖRNEĞİ DAHA
Konferans açıldığı zaman İsviçre Rei

sicumhurundan sonra konuşma yapılıp ya
pılmayacağı, yapılacaksa kimlerin konuş
ma yapacağı münakaşaya sebep olmuştu. 
Düşmanlarımız bizim konuşmamızı istemi
yordu. Bilhassa tn sil izi er sadece reisicum
hurun konuşmasına kendilerine teşekkür et 
melerine, ve bir müddet sonra çiğneyecek
leri banş teranelerini tekrar etmek istiyor
lardı. Her meselede söz sahibi olan ve me
seleyi istediği istikamete sürükleyen İngi- 
lizlerdi. Türk Hevetinin durumu ise, keçi
nin kuyruğuna bakarak hava tahminlerinde 
bulunan Erkân-ı Harb’in cehaletinden fark

Seha Meray Shf. 6 Ankara 1969.
Kendisinin söz sahibi olduğu bir mese 

lede bir başkasının müdahelesine ve mura 
kabesine imkân veren bir heyetten zafer 
beklemek bir hayal idi. Ve nitekim öyle 
oldu.

Türkiye’nin bugünki siyasî temelini 
teşkil eden Lozan Antlaşmasını imzalayan 
ve milletin kan döküp can vererek korudu

Birinci Cihan Harbi mağlûbiyetimizden son 
ra, yurdumuzdan bir pay almak isteyen 
devletlerden biri de Fransa’dır. Milletimi
zin imanla şahlanışı karşısında kendi yuva
sına çekilen Fransa’nın Lozan delegelerin
den Baupard ve Barrere’nln karikatürleri

ğu haklan savunan Türk heyetinin politik 
ehliyeti, anlatılan bir kaç vakıa Ue ortaya 
konmuş oluyor.

Kazanılan zaferler ne kadar büyük ve 
akıl almaz olursa olsun, millet kendi istik
lâlini koruma ve kurtarma hususunda ne 
kadar hassas bulunursa bulunsun, eğer bu 
hassasiyeti değerlendirecek; askerî zaferle
rin siyasî ve İktisadî semerelerini devşire
cek politik bir kurmay kadrodan yoksunsa, 
o milletin kaderinde değişecek hiç bir şey 
yoktur. Kazandığı zaferler sadece birer 
öğünme vesilesi olmaktan öteye gidemeye
cektir

İşte İstiklâl Harbinin bir noktada de
ğerlendirilmesi budur. Millet insan üstü 
bir gayret ve fedakârlıkla düşmanı kovmuş 
istiklâline ve ideolojisine toz kondurmaya 
cağını ispatlamıştır. Ama Sakarya’da kazan 
dığı kesin zaferi, Lozan’da kaybetmiştir. 
Yukanda zikredilen Lord Curzon’un sözle 
ri bu durumu açıkça izah etmektedir.

«Eğer Birinci Büyük Millet Meclisi se- 
çimin yenilenmesine karar vermemiş olsa 
ve vazifesine devam etseydi. Patrikhaneyi 
millî hudutlar içinde bıraktıran, Oniki ada
yı Türk millî hudutlan içine almayan, Yu* 
»•anlıları tazminata mecbur ve mahkûm et
meyen» Batı Trakya’da Türk ekseriyetini 
sınırlanınız içinde toplamayan, Musul’da 
Türk Bayrağını dalgalandırmayan, o za
manki adıvla «Sancak» olan Hatay’ın Ana
vatana daha kolay avdetine imkân hazırla
mayan bir muahedeyi kabul etmemiz müm
kün değildi...» Hüsevin Avni Ulaş. Tarih 
Konuşuyor. Cilt: 4 Shf. 1853

Tenkit üstü bir mahiyet verilmeye ça 
lışılan Lozan Antlaşmasının açık hüviyeti 
ve bilânçosu ortadadır. «Lozan’ın mükem
mel bir eser olduğunu iddia etmek 40 yıl
dır hâdiselerin ortaya 1"",,dıiihı hakikatleri 
red ve inkâr etmek olur.» C. Kutay. Tarih 
Konuşuyor. Cilt: 1 Sayı: 4. Mayıs 1964.

Biz millet olarak hâdiselerin sarahatle 
ortaya koyduğu hakikatleri red ve inkâı 
edenlerden olmayacağız. Hâdiselerin teyid 
ettiği bu hakikatleri acı ve zor da olsa bü
tün çıplaklığı ile görüp, önümüzdeki uzun 
mücadele yıllan için ders çıkaracağız. Lâ
yığı olmayan bir şeyi göklere çıkarmak, ha 
kikatleri gizlemek veya ters göstermek bel 
ki bazı şahıslann ayıplannı örter, onlara 
haksız bir şöhret temin eder, ama, bundan 
millet lehine de bir fayda temin edilemez 
Er geç hakikatleri görüp, maskeleri vırtan 
millet evlâttan perdeyi aralar ve prangaya 
vurulmuş millî dâvâiann haysiyetini kur 
tarır.

İncelememizin bundan sonraki kısmın 
da üzerinde duracağımız meseleler Lozan* 
da verilen ideolojik tavizlerdir. Yahut mil
letçe bizi Lozan’ı yeniden gözden geçirme
ye mecbur bırakan hususlardır.

Her millet kendi istiklâline gölge düşü 
ren antlaşmalan yırtıp parçalamıştır.. Hür
riyetin bedelini çok pahalıya ödemiş bir 
milletin evlâttan olarak altın tas içinde 
verilen bu zehiri de vutmavacağız.

(Devamı gelecek rayıda)
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29 — KABİR AZABI
Bize göre kabirde azap vardır. Mu 

tezile ve Cehmiyye mezhebinde olan 
lara göre yoktur. Bunlar: Biz görü
yoruz ve muayene ediyoruz ki ölü, 
kendisine verdiğimiz elemleri duyu 
yor bu iş, göz önünde nasıl ise gaib 
de de öyledir diyorlar. Görüleni esas 
alıp da görülmiyeni ona gıyas et
me mebdeinden hareket eden bu 
ha taraftarları, cansız varlıkları Al
lah’a teşbih ettiklerine, nizam, sı
fatı, iman etmiş olanlann cehennem 
den çıkacaklarını ve miracı inkâr e- 
denler. Biz ise bunlar haktır, ancak 
akıl bunların mahiyetini idrakten a 
çizdir demekteyiz. Nasıl ki Hz. Pey
gamber «Allah’ın yarattıkları üzeri
ne düşünün, yaratıcı üzerine düşün 
meyin» buyurmuştur. Bu sözü ile 
Hz. Peygamber insan aklının zayıf
lığını göstermek istemiştir. Halbu
ki bunlardan inkâr ettikleri şeylerin 
doğruluğuna ayrı ayrı deliller var
dır. Cenab-ı Allah «Biz onlara yakın 
da iki defa azap eedceğiz» (Tevbe 
101) buyuruyor Bu iki defadan biri 
kabirde, biri de ahirettedir Diğer â 
yette «Bu azaptan başka bir azap» 
keza «Onlar büyük azaptan başka en 
yakın bir azabı tattıracağız.» (Secde 
21) bu yakın azap da kabir azabıdır. 
Keza «Hiçbir şey yoktur ki Allah 
hamd ile teşbih etmesin» (İsra 44) 
ve «Biz mizanları dosdoğru kura
cağız.» (Enbiya 47) buyurulmuştur

30 — ARZULARINA UYANLAR
Bidat: Dinde Türeyen adetler ve 

ya müslümanlığa sonradan giren 
şeyler. Bunları benimseyenler ile 
arzularına ve heveslerine uyanlar 
ateşte kalacaklardır. Bu hadis ile sa 
bittir.

31 — CENNET VE CEHENNEM

Cennet ile Cehennem ikisi de ya
ratılmış bulunmaktadırlar. Mutebüe 
Kaderiyye ve Cehmiyye mezhebin
den olanlar, hâlen cennet ve cehen
neme ihtiyaç olmadığı İçin bunla
rın yaratılmış olduğunu, kabul e t 
mezler, Allah aciz değildir, ihtiyaç 
olunca onları yaratır, diyorlar.

Halbuki Kur’an-ı Kerim’de «Gök
ler ve yer genişliğinde olan Cennet 
günahdan sakınanlar için hazırlanmış 
tır.» (Al-i İmran 133) âyeti bunla
rın hazır olduğunu açıklamaktadır. 
Onların dediği söz ise, Allahın bu 
haberini yalanlamaya varır. Bu me
sele içinde diğer bir mesele var, bi 
ze göre cennet ile cehennem «şey» 
denilemez. Mütezile ile kıyamet, 
mahlûktur fakat gözümüze görünmez; 
insan ölünce açıklanır, görünür, zi
ra Hz. Peygamber: «Bir kimse ölür 
se kıyameti kopar» buyurmuştur 
derler, mânasmdadır. Halbuki bu ha 
dise öldükten sonra insana saadet 
ve şekavet hail görünür mânâsına 
dır. Bir de, onlara göre «Cennet ve 
Cehennem sona ereceklerdir Zira 
her ikisi amellerin sevaplandırılma- 
sı veya cezalandırılması içindir A 
meller ise mahdut ve sonu gelen 
şeylerdir Bu fikirleri de yanlışdır. 
Zira Kur’an-ı Kerim’de: «Onlar için 
noksanlanmıyan mükafat vardır.» 
(Fussılet 8) keza «Ne tükenir ne ya 
sak edilir» (Vakıa 33) buyurulmakta 
dır ki bu açık beyan karşısında bun 

lar fânidir denir mi? Ama denilecek

/ \

İSLÂM AKAİDİ
Te'lif Eden: İmamı Maturidi

ki Cennet ile Cehennem sonsuz o- 
lurlarsa «bekası sıfatı da Allah’a or 
tak olurlar.» Buna cevap veririz: Cen 
net ile Ceehnnemin sonsuz devam et 
mesi Allah’ın bekâ sıfatı da iştiraki 
icap etmez; zira bunlar yok iken 
sonradan var edilmişlerdir.

m

32 MELEKLER
Meleklerin hepsi, günah işlemek

ten torunmuş (masum) durlar. Hamt 
ile Mâruf adını taşıyan iki melekten 
maadâsı itaat için yaratılmışlardır.

Şeytanlar ise şer için yaratılmışlar 
dır. Yanız bunlardan bir tanesi Hey 
yim oğlu Hâme müstesnadır. Zira 
bu Müslüman olmuştur.

33 — YARATILIŞ (Fıtrat):
İnsanlarla cinler, hepsi fıtratları

na göre yaratılmışlardır. Fıtrat, Mu 
tezileye Eş’arilere göre Islâm demek 
tir. Bundan ötürü kâfir, kendi fiili 
ile kâfir olur, denilen Ehl-i Sünnet 
ise fıtrat, hilkat demektir. Çünkü Ce 
nab-ı Allah Kur’an-ı Kerimde «Allah 
ın fıtratı»; (Hum 30) buyurulmuştur 
bu ise Allah’ın hilkati, demektir. 
Peygamberin hadisindeki fıtrat da 
bu mânâdadır. Peygamber diyor ki: 
«Her çocuk fıtratı üzere doğar son 
ra anası, babası onu Yahudileştirir 
ve hristiyanlaştırır, içindekini dile 
getirmeye kadar» Bu, çocuk doğauğu 
yaratılış üzerine bırakılırsa, yaratıcı 
nın varlığını düşünüp bulurdu, ama 
ana ve babası onu hristiyan veya Yâ 
hudi olmasina sebei> oluyorlar, de
mektir.

Bu konu ile ilgili meseleler: Bir
kimse de, Allah gökde midir yerde 
mi, bilmiyorum derse, Allah’a .me
kân düşünmüş olduğu ve onun me
kânda aradığı için kâfir olur. Allah 
arş üzerindedir demek de böyle. E- 
ğer Lokman veya Zülkarney Peygam 
ber midir? Değil mi, bilmiyorum der 
se kâfir olmaz. Ama Musa ve tsa Hz. 
ber oldukları menhustur. (Kur’an 
âyetleri de açıkça bildirilmiştin. E* 
ğer bir kimse yarın kâfir olacağım, 
diye niyet ederse, daha o saat kâfir 
olur. Kişi küfür kelimesini kendi ih 
tiyari ile söylerse söylediğine inan
mazsa da kâfir olur. Sarhoş iken böy 
te bir söz sarf ettiği taktirde ise kâ 
fir olmaz.

34 — YEZİDE LANET
EDİLİR Mİ?
Yezid’e lânet etmek, câiz değildir 

Zira o fâsık bir adamdır; fâsıW«*ın 
ise bağışlanması caizdir.

35 — PEYGAMBERLER:

Emir ettikleri şeylerle vazifelen
mek ve nehy ettikleri şeylerden ka
çınmak için, Allah’ın Peygamber 
göndermesi haktır. Birtakım kimseler 
buna lüzum yok, zira Allah’ı emre

dilen şeylerden menfaati ve nehy e- 
dilenlerden zarar yoktur, faydası ol 
mıyan bir şeyle meşgul olmak ise 
hafifliktir, derler. Halbuki bu emir 
veya nehyedilen şeylerde memur o- 
lanlann menfaatlanması hikmeti var 
dır. Onlar, Allah’ı Peygamberler gön 
dermesi iyilikleri ve kötülükleri bil 
dirmek için ise akıl buna kâfidir der 
ler. Biz ise dinin hükümlerini ve eş 
yanın tabiatlarını bilmek hususunda 
aklın payı yoktur, deriz.

36 — EVLİYANIN KERAMETİ
Evliyanın kerâmetîeri bulunduğu 

doğrudur. Bu hususta mutezilenin 
şüphesi yersizdir. Onların, eğer evli 
yânın kerâmeti caiz olsaydı, insanlar 
mucize üe keramet arasını ayırmak
tan aciz kalırlardı diyorlar. Halbuki 
Peygamberlik davası zamanında zu 
hura gelenlerdir. Keramet böyle de
ğil: Hemde kerâmeti inkâr etmek, 
Meryemin kerâmeti zikredilen şu 
Kur’an âyetini: «Her ne zaman Zeke 
riyâ Mihrapta Meryemin yanma gir 
di ise orada yiyecek bulmuştur.» (A
li İmran 32) ve Belkısm tahtı zikre 
dilen âyeti ve Hz. Ömer’in İran’da 
harp eden komutana «Ey Sariye da 
ğı tut, dağı, diye nidasının işitildiği- 
ni inkâra varır.

31-— PEYGAMBERLERDE İSMET
İnsanlar ve cinler günahtan korun 

muş (masum) değildirler, ancak re 
suller ve nebiler büyük günah işle
mekten korunmuşturlar. Eğer bunlar 
günahtan korunmuş olmasalardı ya
lan söylemek ihtimali tamamen orta 
dan kalkmış olmazdı. Lâkin bunlar 
küçük günahlardan korunmaz değil
dirler. Zira bir kimse bir belâya uğ
ramadıkça, belâya uğrayanlara şev 
kati olmaz. Peygamberlerin şefkati 
ve şefaatleri zayıf olmasın diye bun 
lar güçük günahlardan korunmamış 
iardır. Mutelize diyor ki: Peygam
berler, büyük bütün günahlardan ma 
sundurlar; zira bunlar Peygamberle
rin şefaata selâhiyetleri bulunduğu
nu kabul etmezler.

38 — RESUL VE NEBİ:
Resül Unvanı taşıyan Peygamber

ler Cebrail vasıtasıyla Allah’ın vah 
yine nail olmuş zatlardır. Nebi olan 
İardır. Mütezile diyor ki: Peygam- 
ile vahye nail olmuştur veya uykuda 
sadık rüya halinde kendilerine bu 
hal gösterilmiş, yahut kendilerine 
ilham edilmiştir.
39 — PEYGAMBERLERDE ZELLE

Peygamberlerin sürçmesi, bir ha
tayı vahyden evvel yapmalarıdır Da 
vud’un vahyden evvel Orya’nm karı
sı ile evlenmesi gibi. Yahut daha iyi 
yi bırakarak iyiye neyletmeleridir. 
Adem Aleyhisselâmm Allah’ın adını 
saygılamak (cennette ebedi kalmak

istemesi demek olacak) için men e- 
dildiği şeyden sakınmayı bırakması 
gibi ki bu yüzden Cenabı Allah «A 
dem Rabbine isyan etti ve azdı» (Ta 
ha 121) buyurmuştur. Allah’ın bu sö 
zü men etmek bakımındandır. Yoksa 
günah-ı kebirenin ve azgınlığın ger 
çekten varlığını belirtmek için de
ğildir. Nitekim diğer bir âyette «A- 
dem unuttu biz onda azim ve sebat 
bulamadık» (Taha 115) buyurulmuş 
tur.

40 — EFDAL OLANLAR
MESELESİ:
En faziletli olan kimdir konusun 

da türlü türlü sözler söylenmiştir 
Bunların içinde doğru olan Hz. Pey 
gamberimizin efdal olduğudur. On 
dan sonra Peygamberler bütün ya 
ratıklarm en faziletlileridir. Hz. Mu 
hammed’in (S.A.V.) ümmetinden en 
efdal olanı ise Ebû Bekir, sonra Ö- 
mer, Osman Ali’dir Allah hepsinden 
razı olsun.

İnsan oğullarının içinde Peygam 
berler gibi seçkinler meleklerin seç 
kinlerinden daha efdaldır. Meıekle 
rin seçkinleri Adem oğullarının halk 
kısmından efdaldır. Halk tabakası 
da meeklerin seçkin olmayamarm 
dan (avam tabakasından) efdaldir 
Râfiziler Hz. Ali’yi Ebû Bekir Hz.le 
rine ve diğer ashaba tafdil ederler. 
Bunlar şu hadise dayanırlar: «Pey
gamber yâ Rab kullarından sana 
en sevgili olanı yanıma gönder, şu 
kuştan benimle beraber yesin, diye 
dua ettiği zaman yanma Ali gelmiş 
dir. Aynı zamanda Ali sahabelerin 
en secii ve küfürden en uzak kalmış 
olanı ve en âlimidir derler. Ehl-ı Sün 
netin delili ise, Hz. Peygamberin şu 
«Ebû Bekir size orucun ve namazın 
çokluğu ile üstünlük sağlamış değil
dir. Onun sizden efdal olması kalbi 
ni dolduran mânâdan muhabbet vç 
gadakatındandır.» hadisidir Ömerir 
oğlu Abdullahdan da «Bizi daha 
Peygamberin sağlığında Hz. Muhan? 
med ümmetinin en faziletlisi Ebû Bf 
kir, Ömer, Osman, Ali’dir derdik,* 
diye bir hadis nakledilmiştir. Yuka 
nda rivayet edilen kuş hadisinin mâ 
nâsı ise: kullarından bana en sevg 
(i olanı gönder demektir Yoksa Ali 
nin diğer peygamberlerden de efdal 
olması lâzım gelirdi. Ali’nin ashabın 
en secii ve en âlimi olduğuna dair 
söylenilen sözler ise doğru değildir 
Ehl-i sünnetin bazıları Hz. Ali’yi 
Hz. Osman’a tafdil ederler

41 — İMAMET MESELESİ:
Nebilerden ve Resüllerden sonra

bir imam ve devlet başkanı seçimi 
amme tarafından kabul edilmiş bir 
hak (vecibe) dir. Fikir adamlarından 
bir kısmı iman seçimi insanlara ge
rekli (dini bir farz) değildir, zira 
imama zulmü ve fitnenin giderilme 
si için ihtivac hasıl olur. Zulüm ve 
fitne kalkınca da hükümdara ihti
yaç kalmaz, derler. Biz bu müesse 
senin gerekli olduğu fikrindeyiz; Zi 
ra Peygamber Hazretlerinin ölümün 
den sonra ashap bir imamın vacip 
olduğunda ittifak etmişlerdir. Gerç* 
o günlerde ihtilâf vukua gelmişti.

(Devamı 14.de)
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Amerikan Yahudilerinin 
ürünlerimize yeni darbesi
AFYON MESELESİ

Geçen hafta Amerika Adalet Bakanı 
John N. Mitchell, uyuşturucu maddeler 
konusunda bir konuşma yaparak; afyon ih
racatına müsaade ettiği için Türkiye’nin 
ekonomik yönden cezalandırılmasını iste
miştir. Böylece haşhaş mevzuu hafta so
nunda kamu oyunda tekrar tartışma konu
su olmuştur.

MİLLİ EKONOMİ DE HAŞHAŞIN 
YERİ NEDİR?

Türkiye için haşhaşın önemi büyük 
tür. Memleketimiz dünya haşhaş piyasası
nı elinde tutan 4 ülkeden biridir. Haşha
şın millî ekonomideki toplam değeri yet- 
mişbeş milyon lira civarındadır. Türkiye’ 
ye. haşhaştan elde edilen afyon sakızı ve 
dış kabuk ihracında vılda üç milyon dolar 
döviz girmektedir. Bu rakamların ekimin 
üçte iki nisbetinde azaltılmasından sonra
ki rakamlar olduğu unutulmamalıdır. Haş
haş mevzuunda hükümet herhangi bir sı
nırlamaya gitmeseydi, yıllık gelirimiz ra
hatlıkla 200-250 milyon lirayı bulacaktı

Ayrıca üzerinde durulacak bir diğeı 
konu gerek afvon sakızını, gerekse dış ka
buğun ham madde halinde işlenmeden ih
raç edilmesidir. Eğer afyon sakızı ve dış 
kabuk kurulacak tesislerde işlenirse, bu
gün 75 milvon lira civannda olan haşhaşın 
millî ekonomideki değeri 100 milvon lirayı 
rahatça bulacaktır. Bu konuda bir kac vıl 
önce Macarlar, kurulacak bir morfin fab
rikasına kredi temin etmeyi, buna karşı
lık fabrika ürünlerinin bir kısmını dfinva 
piyasasındaki fîvatlara ?öro satın almayı 
teklif etmişlerdir. Bu teklif cevapsız bıra
kılmıştır Halbuki milletin alın terini de
ğerlendirecek bövle fabrikalara bir an ön
ce tesisi gerekir. Bunların verine yaban
cı «prmaw#w HiVc ntnmnVıil lîîVc pcvs vb. 
gibi gereksiz fabrikaların kurdurulmasının 
manası nedir?

HASHAS EKİMİNİN 
DARBELENMESİ

Dünya üzerinde nüfusun artması, il
min gelismesi ilâç sanayinin günden güne 
hızlandırmaktadır îlâc sanavinin gelismesi 
ile birlikte bu sanavide kullanılan afyo
nun miktan da gün geçtikçe artmaktadır. 
Türk afvonıı ise dünva piyasasına kalitesi
nin üstünlüğü ile daima en ivi fiyatlarla 
müşteri bulmuştur. Yatırımların bu ka
dar yprimli bir sahava lrstrrtınlmocı firptı- 
cive sahio olunması elzemken. Türkiye’de 
bilhassa son yıllarda afyon ekimi devamlı 
surette tahdit edilmiştir.

Hashas ekimi 1946 vılına kadar 42 il
de uveulanmaktavdı. 1966-1067 üretim dö
neminde bu illerin savısı 21’e. bir vıl son
ra 18’e. daha sonra l l ’e düşürülmüştür. 
1960-1070 üretim devresinde bu savı 9’a 
inmiştir Bu vıl hashas ekimini sadece 7 il
de yanılması hükümetçe kararlaştırılmıştır 
Nihavet 30 Haziran 1970 tarihli resmî gaze
tede vavmlanan son bir kararname ile 1971 
sonbaharından itibaren hashas ekiminin 
sadece 4 ilde yanılmasına karar verilmiş
tir Alınan karar hashas üretimini» doT<«n. 
sıyla millî ekonomiye vurulan bir darbedir.

Afyoıı ekiminin bazı bölgeler 
de yasaklanması, bir çok aileyi 
zor durumlara düşürecek. Mille 
tin üzerinde oynanan kumar 
ve milletin ızdırabı ne zaman 
bitecektir.

KÖYLÜMÜZÜN AKIBETİ NE OLACAK?
Memleketimizde haşhaş üretimiyle ge 

çimini temin eden 70 bin fakir köylü aile
si vardır. Türkiye Ziraat Odalan Birliği* 
nin neşrettiği 1969 yılı ziraî ve İktisadî du 
rum raporunda bu husus belirtilerek söyle 
denilmiştir:

«Afyon, dönüm basma en yüksek geli 
ri sağlavan özel bir bitkidir. Büyük bir a- 
razi sıkıntısı içinde olan küçük Türk çift
çileri, bir-iki dönüm afyon ekerek bu sıkın
tıdan kurtulma yolunu bulmuş, ona göre 
bir düzen kurmuş iken, bu gelir kaynağım 
tıkayarak temiz ve saf insanları üç-beş ser
seriyi vola aetirmek için bu gelirden mah
rum etmek msanlığa ve insan haklarını ko
rumaya çalışan bir teşkilâta yakışmasa ge
rektir.»

Memleketimizde bilhassa Orta Anado 
Iu’nun dağ köylerinde tek geçim kaynağı 
haşhaştır. Avnca haşhaştan yağ üreten 
yüzlerce küçük vağhane, burada çalışan iş
çiler vardır. Bütün bu fakir insanlar şim
di ne olacaktır?

Alınan kararla insafsız bir şekilde 
mazlum millet evlâtlarının kazançları elle
rinden alınmaktadır. Komprador Yahudi’ 
nin suistimallerine göz kırpanlar, fakir mil 
letin helâl nzkıvla ovnamaktalar. Kövlü- 
nün. işçinin, memurun, esnafın elinden tut 
ması, ona sahip olması gereken iktidarla
rımız milletin alın terini. Amerika’nın Ya
hudi Adalet Bakanının iste&ivle Beynelmi
lel Yahudi sermayesine peşkeş çekmekte
dirler.

Milletimizin temeli toprağa bağlı köy 
lü ırgatlaştırümakta, işçi insanca ve müs- 
lümanca yaşayamaz, esnaf ve tüccar faiz 
baskısıyla nefes alamaz hale gelmekte ve 
mület ekonomik bir yıkıma sürüklenmek
tedir.
MİLLİ EKONOMİNİN HATIR 
İÇİN YIKIMI

Millî ekonominin çeşitli dallarda çö
kertilmesi elbette tesadüfen olmamaktadır. 
Meselâ afyon konusunda Amerika’nın Türk 
hükümetine yaotığı baskıvı daha evvel a- 
çıklamıstık. ABD. Yahudi Adalet Bakanı 
Mitchell’in sözleri bu görüsün doörııluŞu- 
nu bir kere daha tevid etmiştir. Mitchell’ 
in konuşmasını cevaplandıran Başbakan 
Süleyman Demirel, «Afvon ekimi 29 ilden
4 ile indirilmiştir. Bunu bir insanlık bor
cu olarak yaptık. Biz bunları kimsenin bas 
kışıyla yapmadık, anlaşmalar ve sorumlu
luk duygusuyla yaptık» demiştir.

Amerikalı devlet adamının açıkça iç
işlerimize müdahale manzarası arzeden bu 
konuşmasına karşılık millî bir politika an- 
Iavısıvla derhal hashas üretim in^^ki kısıt
lamaların kaldırılması icap ederdi Böyle-, 
ce hiç kimsenin Türkive’nin istiklâlini ve 
millî varlığını zedeleven davranışlarda bu 
Iunmasma müsaade edilmevece&i ortava 
konmalıvdı. Ancak hükümet yetkilileri me 
seleyi sadece bir demeçle geçiştirmeye ça
lışmışlardır.

Amerikan dışişleri bakan yardımcısı 
Richardson afvon mevzuunda «Zor bir me
sele amma Türkive anlayış gösteriyor» şek 
lindeki bevanatı hashas ekim sahasının sı
nırlandırm asının insanlık borcu olarak 
de&il. Amerikan hükümetinin baskısıyla 
yanıldığını açığa çıkarmıştır Richardson’ 
un demeoi avni zamanda Demirel’in Adalet 
Bakanı Mitchell’e cevabının sadece vazive- 
ti kurtarmak çabasıvla sövlenmiş bir blöf 
olduğunu ortava kovmuştur.

Türkiye’de millî bir politikanın takip 
edilebilmesi için devlet adamlarının mille
te karsı sorumlu olmaları gerekmektedir
AMERİKA NEDEN TÜRKİYE’Yİ 
IIEDEP ALDI?

Amerika Birleşik Devletleri narkotik 
bürosuna göre. ülkedeki kacak eroinin ek
serisi Türkiye’den ^irmektedir. Avrupa ve 
Amerika’da gençliğin uvusturucu madde 
iptilâsını önlemek için bu kaçakçılığa ma-. 
ni olunması gerekmektedir.
MÜSTAHSİLİN MALINI KACAKÇIY4 
SATMASININ SEBEBt

Senelerdir köylünün aldığı her şey kat 
be kat arttığı halde hashas mahsulünün de 
ğeri sabit tutulmuştur. Kaçakçının 180 li
raya aldığı afvon sakızının kilosuna Tflrk 
Malzeme Ofisi sadece 90 lira vermektedir. 
Bövlece imkânları son derece kıt. geçimi
ni valnızca haşhaşa bağlamış bulunan müs 
tahsil zarurî ihtiyaçlarım karşılayabilmek 
için mahsulünü kaçakçıya satmaya mecbuT 
kalmaktadır.

O halde yapılması gereken haşhaş eki 
minin sınırlanması değil, haşhaş alımma 
tahsis edilen miktann artırılmasıdır Köy
lünün alın terinin devlet elivle değerlendi
rilmesi Türkiye’de kaçakçılığı kökünden 
önleyecektir. Meselâ hashas üretimi vanan 
ülkelerden Hindistan’da hükümet yetişti
riciye gerekli kolaylığı göstermektedir Bu 
nun neticesinde çiftçi afyonunu kanunî o- 
larak devlete satmayı daha kârlı bulmak
tadır.

Ancak Amerikan Yahudi devlet adam
ları kaçakçılığı değil haşhaş üretimini ön
lemeye çalışmaktadırlar.

(Devami 14.3e)
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KO MUNIST 
İHTİLAL TEKNÎGÎ

«Marx, «eşit hak» der; gerçekten 
burada eşit hak vardır; ama burada 
söz konusu olan şey, henüz «burjuva 
hukukundur; bütün hukuk gibi, eşit
sizliğe dayanan, eşitsizliği varsayan 
burjuva hukuku. Bütün hukuk, fark
lı insanlara, aslında ne özdeş ne de e* 
şit olan farklı insanlara, tek bir kura
lın uygulanmasından ibarettir. Bun
dan ötürü, «eşit hak», aslında eşitli
ğe bir saldırı, bir adaletsizlik demek
tir. Gerçekte, herkes toplumsal hası
ladan, kendisi tarafından sağlanan 
toplumsal çalışmanın eşit bir parçası 
için (yukarıda belirtilen çıkarmalarla) 
eşit bir pay alır.

'» halde, komünizmin ilk evresi, 
ad? eşitliği gerçekleştiremez;
zer »akımından insanlar arasın 
dal* '.aletsiz farklılıklar devam ede
cektir. ama insanın insan tarafından 
sömürülmesi de imkânsız olacaktır. 
Çünkü üretim araçlarını, yani fabri
kaları, makinaları, toprağı vb. özel 
mülkiye' •’ *~'k kimse kendine male- 
demeyecek ı Lassalle’ın genel ola
rak «eşitlik» ve «adalet» üzerindeki 
kanşık ve küçük burjuva formülünü 
çürüterek, Marx, yalnız üretim araç
larının bireyler tarafından temellükü 
«haksızlığını» yıkmakla başlamak zo
runda olan, ama öteki haksızlığı, tü
ketim eşyalarının (ihtiyaçlara göre de 
ğil) «çalışmaya göre» üleşimi haksız
lığını, birden bire yıkmakta yetenek
siz bulunan, komünist toplumun geliş 
me seyrini gösterir.

Marx, sadece insanlar arasındaki 
kaçınılmaz eşitliği değil, aynca üre
tim araçlarının toplumun tümünün 
ortak mülkü haline dönüşümünün 
(kelimenin alışılmış anlamında «sos- 
yalizm»in), tek başına üleşimdeki ku
surları, ve, ürünler «çalışmaya göre» 
dağıtıldığına göre, lıtikümferma ol
makta devam eden «»«ırjuva hukuku» 

nun eşitsizliğini ortadan kaldırmaya
cağı gerçeğini de. sıkısıkıya hesaba 

katar.» (1)
Bütün bu ifadelerden anlaşılmak 

tadır ki, nazariyeye göre, toplum ka
pitalist dönemden sosyalizme. Burjuva dev 
letini yıkıp, yerine wnieterya diktatörlüğü 
nü kuracak, özel mıiikiyet yok olacak, ve 
herkes çalıştığı kadar, tüketim mallarından 
istifade edebilecektir. Bu nazariyenin, ifa
de edilen safhalarının tatbikatını ileride 
göreceğiz. Gerçek durumu Lenin komüniz
min iki safhası içinde varid telakki edebile
ceğimiz bir pasajı iyice açıklar.

«(Burada, bütün vatandaşlar, si
lahlı işçiler tarafından teşkil edilmiş 
bulunan devletin ücretli görevlileri ha 
line dönüşürler. Bütün vatandaşlar, 
bir tek devlet «karteli» nin, bir tek 
tüm halk «kartel»inin görevlileri ve Iş 
çileri olurlar.) En önemli olan şey. her 
kesin eşit bir çaba göstermesi, çalış
ma kurallarına tamamen uyması ve e* 
fit Ur ücret almasıdır.» (2)

Evet Lenin haklıdır (f). Komünist top
lumda bütün fertler, yalnızca komünist par 
tisi tarafından sevk ve idare edilen, komü
nist devletin, azat kabul etmez köleleri ha
line gelirler.

B
KOMÜNİZMİN SON SAFHASI

Komünizmin birinci safhasının; devle
tin yıkılıp, yerine işçi sımfı diktatörlüğü 
kurulduktan sonra başlayan, herkesin top
luma verdiği kadar simasını temin etme 
faraziyesine dayanan bir toplum yaşayışı 
olduğu tarzındaki komünist inancı naklet
miştik. Mark bu safhaya eşitliğin saltanatı 
devresi diyordu. Herkes topluma verdiği 
kadar pay almış olacaktı. Ancak bu birinci 
devrede devlet, gene var olmakta devam 
edecek, sınıf farkları (tezatları değil) mev 
cut bulunacaktı. Toplum bu safhadan son 
ra komünist toplumun en son safhasın» 
varmış olacakmış Simdi bu hayali de göre 
lim. Komünizmin yurdumuzda meydana 
getirdiği hadiselerin mânâsını ve gayesini 
açıklığa çıkarmak üzere yapılan bu incele 
mede, komünizmin tezlerini tenkid etmek 
zaman zaman az biı ver işgâl edecektir Zi
ra yazının ana gayesi bir sistem kritiği değil 
zaten milletimizce iğrençliği hissedilen ko 
münizmin mahiyetini ve gayelerini bütün 
açıklığı ile ortaya koymaktır. Bu hatırlat
mayı yaptıktan sonra, komünizmin son saf 
hası hakkındaki komünist hayalini yakın
dan inceleyelim.

KOMÜNİZMİN SON SAFHASINA
NASIL GEÇİLECEK?
Lenin’in naklettiğine göre Marx diyor

ki:
«... Komünist toplumun üstün bir aşa

masında, bireylerin iş bölümüne köleleşti- 
rici bağımlılığı ve onunla birlikte kol ve ka 
fa emeği arasındaki karşıtlık kaybolacağı 
zaman; çalışmanın sadece bir yaşama ara
cı olmaksan çıkıp, bir ilk hayatî ihtiyaç ha

line geleceği zaman; bireylerin çok yönlü 
gelişmesiyle, üretim güçlerinin de artaca
ğı ve bütün kollektif zenginlik kaynakları
nın bollukla fışkıracağı zaman: ancak o za 
man burjuva hukukunun sınırlı ufku kesin 
olarak aşılabilecek ve toplum, bayrak
ları üstüne (herkesten yeteneğine) göre her 
kese ihtiyacına göre yazabilecektir» (3)

Marx’a göre komünizmin son safhasın 
da, herkesten kabiliyetine göre iş istene
cek, gene herkes ihtiyacına göre toplum
dan istediğini alabilecek. Ne kadar hoş bir 
hayal değil mi? İnsan ve toplumun zaruret
leri ve uyduğu kanunlar hakkında tam bir 
cehalete dayanan ham hayal... Öyle bir top 
lum doğacak ki; herkes istediği gibi ve kaa 
bilivetinin derecesinde çalışacak, fakat is
tediği tüketim vasıtasını alabilecek. An
cak komünizmin bu safhaya gelebilmesi 
için; devletin yıkılması, orduların lâğvı ve 
oolisin vok edilmesinden sonra toplumun, 
işçi diktatörlüğü adı altındaki komünist 
oartisi diktatörlüğü safhasından çıkması 
gerekirmiş Komünist partisi diktatörlüğü
nün hâkimiyeti altında bulunan toplumda 
şövle değişiklikler doğacakmış. Fertler iş 
bölümüne bağlanmaktan kurtulacaklar, ka
fa ve kol emekleri arasındaki farklılık kal
kacak. çalışma bir vasama vasıtası olmava- 
cak, bir havati ihtivaç haline gelecek, bü
tün kollektif zenginlik kavnaklan bollukla 
fışkıracak. Ancak bu şartlar doğunca her
kes ihtiyaç h is se tte  V»d»nw tonlumdan 
alabil ecekmîo

LENİN’İN KEHANETLERİ
ıvlarx’m bu kehanetlerine Lenin de ba 

zı ilâveler yapmıştır. Lenin’in bu yazılanı 
da gerçekten hür (!) bir toplumun meyda

Kollektifleştirilmenin bir başka görünüşü. Bütün toprak sahipleri itham edilerek öl« 
dürülüyorlar. Ve toprağın topraksız köylüye dağıtılacağı vaadiyle köylüler biraz da
ha oyalanıyor.
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Mücadele Birliğinin Kayseri’de açtığı ser» giden bir görünüş. Büyük rağbet gören ser
gi, hergün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Bir Sergiden İntibalar
«Biz 1935lerde çocukken Türkistamn nüfusu 

150 milyondu. Fakat şimdiye kadar öldüre öldü-

na geımesı ıçm aşılması gerekli safhalara 
da işaretler vardır Lenin komünizmin son 
safhasına geçişi, şu şartlara bağlıyor.

«Gerçekten, herkesin tomlumsai üreti
mi bizzat yönetmeyi öğreneceği ve fiilen 
yöneteceği zaman; herkesin kayıt - kuyut 
işine ve asalakların, haramzadelerin, üçkâ
ğıtçıların ve başka «kapitalizm gelenekleri 
koruyucuları» nm denetimine bizzat girişe 
ceği zaman, bütün halk tarafından uygula
nan bu kayıt ve ou denetimden paçayı kur
tarmak. herhalde öylesine inanılmaz bir 
güçlükte ve öylesine ender bir istisna halin 
de olacaktır ki. (silâhlı işçiler pratik bir 
hayat anlayışına sahiptirler; onlar duygu
sal küçük entellektüeller değildirler ve ken 
dileriyle alay edilmesine asla asla izin ver
meyeceklerdir), tüm insan topJumunun ba
sit fakat esaslı kurallarına uymak zorun
luluğu, çok çabuk bir alışkanlık haline ge
lecektir.

O zaman komünist toplumun birinci 
çevresinden üst evresine, ve sonuç olarak, 
devletin tamamen yok olmasına geçişi sağ
layacak kapı, ardına kadar açılacaktır.» (4)

Lenine göre, komünist toplum herke
sin kollektif üretimi yönetmesi ve kontrolü 
bizzat yapması halinde, insanlar basit ah
lâk kuralları ile yaşamaya alışacaklardır. 
İşte bu anda devlet yok olacaktır. Sönecek 
tir. Ve komünizmin son safhasına varılmış 
olacaktır.

Bu hayalin, insan ve cemiyet değişimi 
kanunlarına uymadığı o kadar açıktır ki, 
bütün dünya tarihi, bizzat komünist toplum 
lann tarihi ve insanın psikloiik ve sosyolo 
jik açıdan tetkiki, Marx’m rüyasının gü
lünçlüğünü ortaya koyuyor. Marx’in ve Le- 
nin’in komünist faraziyeleri üzerinde bir 
parça duralım.

İS BÖLÜMÜ SUNİ MİDİR?
ORTADAN KALKABİLİR Mİ?
Komünist toplumun son safhasına Vax 

mak için iş bölümünün yok olması şart ko
şulmaktadır. İnsanın yeryüzünde var oldu
ğu andan beri en basit işte bile randımanı 
artırma gayesi ile iş bölümü yapılmamış 
mıdır? Hele zamanımızdaki teknik gelişme 
iş bölümü tasavvur edilmeksizin tasavvur 
edilebilir mi? Toplum halinde yaşayan in
sanlar tarihin başlangıcından bu vana iş 
bölümü yapmışlardır. İş bölümü, ferdin te& 
başına başarması imkânsız, zor veya fayda 
sız bir iş bütütünü aralarında paylaşmaları 
demektir. Bu, insan bünyesinin bir zarure
tidir. İş. bölümü, insanın içinde bulunduğu 
sosyal ve sivas! şartların neticesi değil, biz 
zat insan bünyesinin ve akim zaruretidir 
Bu zaruret hiç bir zaman kavbolmayacağı- 
na göre, komünizmin son safhası havaline 
varmak imkânsız olacak demektir. Karın
calar, arılar gibi topluluk halinde yaşayan 
hayvanlardan başlayarak, çeşitli insan top
luluklarına varasıva kadar bütün toplum- 
lar d a iş bolümü bir zarurettir.

Bu düşünce ile is bölümü vok olmaya
cağı gibi, kafa ve kol emekleri arasındaki 
fark da kaybolmayacaktır. Bunu Rus komü 
nistlerinden M.P. Tomsky’nin şu itirafı ile 
gözler önüne serebiliriz. -

«Kalifiye olan ve kalifiye olmayan iş
çiye verilen para arasındaki fark. Batı Av 
rupa’da mevcut olmayan azamettedir.» i 5)

7, Sovyet Sendika Kongresi eşitlik ha
yalinin allanıp, pullandığı, sosyalist Rus
ya’da iş bölümü ve buna uygun olan ücret 
farkı, bizzat Marx ve Lenini tekzib etmek’ 
tedir.

(1) Lenin, Devlet ve İhtilâl. Shf: 121-122.
(2) Lenin. Levlet ve İhtilâl Shf: 131. Bilim 

(3) Devlet ve ihtilâl — Lenin Shf  ı 124
(4) Lin Yutang — Cev. S. Akpmar — 

Gizli İsim Shf. 147 — 1962 Işık 
yayınlan

(5)  Lenin — Devlet ve İhtilâl — Shf. 
133.

(Muhabirimiz KayserPden bildiriyor.)
İstasyon caddesindeki Akşam Kız Sanat Oku 

lu’nun loş koridorları, Kayseri tarihinin -ender 
günlerinden birini yaşıyor. Resimlere baktıkça 
ağlayanlar, komünizmin hunharlığını dili döndü
ğü kadar birbirine anlatmaya çalışanlar, ter’den 
elbiseleri sırtlarına yapışan sergi yöneticüeri, 
Amerika — Rusya, Yahudiye kukla tablosunun 
önünde Amerikan maymunu ile Rus ayısına ba
kıp gülüşen insanlar.. Evet!« Şu an Yüksek Tafc 
sil gençliğinin daveti üzerine Kayseri’de Müca
dele Birliğinin açmış olduğu «millet düşmanlan 
nı tanıyalım» sergisindeyiz.

Öğrenme aşkının bitmez tükenmez bir kin* 
in, ilk defa böyle bir sergiyi görebilmekten do
ğan memnuniyetin, ter’in, birbirine karıştığı sa
londa, sergiyi gezenlerin intihalamm öğrenmeye 
çalışıyoruz.

60 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz, 
bekçi üniformalı ihtiyar bir amcanın sergi yöne 
ticilerine heyecanla birşeyler anlatmaya çalıştı
ğını görünce, yaklaştık.

«Ben Hasankale’nin Kale mahallesinde doğ 
muşum. Seferberlik ilân edilince, Ruslann yar
dım ettiği Ermeniler bayramın ikinci günü Ha- 
sankaleyi basıyorlar. Ahalinin bir kısmı kaçıyor, 
bir kısmı kayboluyor. Şehid mi olduğu yoksa 
esir mi edildiği öğrenilemiyor. Hüseyin amcam 
beni kucağına alarak kaçıyor. Fakat sıkıntısın* 
dan yolda ölüyor. Daha sonra Mevlüt amcam ara
ya araya beni buldu. Fakat o da dayanamadı. İki 
sene sonra öldü. Hemşiremi, annemi hepsini kay 
bettim. Bir müddet sonra hemşiremin Karslı bir 
Müsîümamn himayesinde olduğunu öğrendim. 
Evlenmiş. Lâkin diğerlerini hâlâ bulamadım, bu 
lamadım.

Ne günlerdi, o günler. Camilere sığınmış o* 
lan kadınlan, kızlan gece Rus askerleri seçip se 
çip götürüyor, namuslanm kirletiyorlardı. Hatta 
bazı kızianmız çirkin görünmek için yüzlerini 
kömürle bovuyorlardı. Lâkin bir çoğu öldürüldü. 
Öyle acıydı ki... Birçok baba, erkek, kurşun ata* 
madan kızlarına, hemşirelerine yapılan zulümle 
ri görünce vefat ettiler.»

Muhabirlik vazifemizi bir anda unutmuş, İs
mail amcanın sanki o günleri yaşıyormuşcasma 
duyduğu heyecanın esiri olmuş, hikâyesini sonu
na kadar dinlemiştik. Neden sonra yanımızda ağ 
laşan bir grup görünce, İsmail Amcayı hatırala- 
n  ve gözvaşlarıyla başbaşa bırakıp ayrılmak mec 
buriyetinde kaldık. Aklaşan grup Türkistanlı 
imiş Büyük bir kısmı Doğu Türkistamn Yarkent 
şehrinden 1961 de göç etmişler. 1965 de Türkiye 
ye gelinceye kadar 4 sene meçhûl rüzgârlara sü 
rüklediği «kara kaderli* Müslümanlann durak- 
lanndan birisi de Afganistan olmuş. Eski ka
buslan tekrar anlatmanın belki de mânâsı yok

tu. Ama biz sormaya mecburduk. Ve sorduk.

re 90—100 milyona indi.» Halen Kayserimde bir 
mahalle inşaa ettirilerek yerleştirilen Türkistan 
lılar böyle konuşuyorlardı. Izdıraplann kırıştır
dığı mahçub bir yüz, hergün öldürülme tehlike
sinin yarattığı çekimserlik. Sergideki Türkistan
lıların kısaca yüz hatlan böyle. Bir kısmı dernek 
yöneticilerine şükranlarını büdirirken, bir kısmı 
sergiye fotoğraf armağan ediyor. Konuştuğumuz 
Türkistanlılar başlarından geçenleri anlatırlar
ken, derin bir üzüntüye gark oluyorlar. Akraba
larını hatırlamaktan mütevellit olacak, sessizce 
ağlıyorlar. Daha fazla ısrarın zulüm olduğunu bü 
diğimiz için Türkistanlılan yöneticilerle bırakı
yor, etrafa göz gezdiriyoruz..

Sergiyi 3—4 defa gezenler olduğu gibi, der
nek yöneticüerine «millî mücadele de yerimiz 
ne olacaktır» diye hayret verici sualler soran
larda var.

Sergiye gelen hanımların gözlerinin daha 
fazla yaşardığı ilk bakışta farkediliyor. Çocuk 
kamplannda her türlü şefkat hissinden uzak, ana 
kucağından mahrum çocuklann yüzlerine dikkat 
le bakıyorlar. Rengi uçmuş küçücük simalan, an 
ne kalbinde yarattığı dehşetli fırtına gözlere çar 
pıyor, sarsılıyorlar. Kimisi ağlarken, yanındaki 
yöneticiyi farkediyor, mahcup oluyor, hislerinin 
mazur görülmesini diliyorlar. Sergiyi gezdirenle 
rin tere gömülmüş halini gören hanımlar, millî 
mücadelede yaptıklan kudsî vazifenin devam za 
ruretini anlıyorlar.

Akşam Kız Sanat Okulu’nun kapısından di- 
şan çıkanların yüzlerinde ibret, kin öğrenme ve 
mücadele azminin derin akisleri var. Öksüz ço
cukların şefkat isteyen hıçkmklan, halk mahke 
melerinde sorgusuz toprağa gömülenlerin ahi, 
milyonlarca Müslümanm Sibirya’nın uçsuz bucak 
sız bozkırlannda karlar altında kaybolmuş kefen 
siz mezarlan.. Bunları gören, öğrenen  insanlar 
var. Kapıdan çıkanlann kimisi ağlıyor, kimisi tek 
rar geleceğini söylüyor, bazılan reaksiyon göste 
rerek komünistlere küfrediyor. Bir kısmı da hâ
lâ tablolann izahı peşinde...

Sergi yöneticileri kısa bir müddet zarfında
30 bin civarında Kayserili’nin sergiyi ziyaret et
tiğini, serginin başka yerlere de götürülmesi için 
teklifler yapıldığını bildirdiler. Aynca Kayserili
lere seminer mahiyetinde çalışmalar yapacakla
rını söylediler. Bu arada Kayseri basını da gere
ken ilgiyi göstermiş. Emel, Hâkimiyet, Millî Ülkü 
Yeni Sabah gazeteleri röportajlar yapmışlar.

Biz sergi yöneticilerine veda ederken, hâlâ 
içeride ağlaşan, fotoğraflarda katledilen çocukla 
n  görüp, elimdeki çocuğuna gayri ihtiyari sımsı
kı tutunan anneleri, bastonuna dayanarak yürü
yebilen dedeleri yalnız bırakıyorduk.(Devamı gelecek sayıda)^
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AFYON MESELESİ
(Baştarafı 11. Sahifede)

UYUŞTURUCU MADDE 
KULLANILMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Sadece afyon kaçakçılığının önlenme
siyle uyuşturucu madde kullanılması önle
nemez. Uyuşturucu madde kullanmanın 
afyonun bollu§u veya azlığı ile ilgisi yok
tur. Törkive bas yetiştirici olmasına rağ
men. milletimizin inancı doğru ve sa&lam 
olduğundan afvon uyuşturucu madde ola
rak hiç kullanılmamaktadır. Yasaklamalar 
la zararlı iptilâların önlenmesine imkân 
yoktur. Türkive’de haşhaş ekimine mani o* 
lunsa dahi, uyuşturucu madde kaçakçıları* 
faaliyetlerine kolavça devam edeceklerdir 
Komünist Çin’in devlet elivle afyon kacak 
çılıgı vaDtıgı tran’m Birleşmiş Milletler
den haşhaş ekimi için izin aldığı. Meksika 
afvonu Mariuhana’nm Amerikan piyasasın 
da fevkalâde tutunduğu hatırlanırsa afvon 
kaçakçılığını önlemenin imkânsızlığı orta- 
ya çıkar. Esasen afvon almasa dahi sente
tik maddelerden uyuşturucu madde elde 
edilmesi eavet kolavdır. Meselâ LSD Ame
rikan gencli§i tarafından büvük ölçüde 
kullanılmaktadır. O halde Türkive’de ilâç 
sanaviinde kullanılan haşhaşın ekim sa* 
hasının daraltılması, dünva pivasasını öte
ki komünist ülkelere ve Kızıl Çin’e terket- 
mekten başka hiç bir mana İfade etme
mektedir Amerikan Yahudi bakanlan fa
kir kövlîimÜTÜn nafakasını komünist ülke 
lere hedive etmektedir.

insan bünvesinl en cok tahrio eden iç
ki. kumar ve fuhşun hakim oldufru. sente
tik uvusturucu maddelerin sn Kibî kulla
nıldığı bir cemiyette sadece afvon kullanıl 
masını önlemek İdn tedbir alınmava kal
kışılması bunun valnızca politik pave İle 
vanıld’Sını acıkca ffös^ermektedlr Ameri
kan çenelisini uvusturucu madde kullan
maktan kurtarmak icln her şevden önce 
uvusturucu madde kullanış sebeplerini or- 

kaldırılması pereklr.
GENÇLİĞİN UYUŞTURUCU 
MADDE tPTİLÂSI

Maddî bakımdan her türlü imkâna sa
hip olmasına rağmen Avrupa ve Amerika 
genelli* büvük bir buhran İçerisinde bulun
maktadır. Dünvanm en zengin ülkesi olan 
Amerika’da sadece afvon kullananların sa 
yısımn vüzbini bulması. 18-35 vaşlan ara
sındaki ölüm sebeplerinin basında uvustu 
rucu madde gelmesi Newvork’ta günde üç 
kişinin eroinden ölmesi, cinnet ve intiha* 
nn  korkunç surette yükselmesi insanlığın 
sadece maddi refaha kavusmasıvla mutlu 
olamayacağını göstermektedir. Bu gerçek 
insanın hareketlerini ve mutluluğunu sade 
ce madde temeline davavan materyalizmin 
iflâsıdır. Bu avnı zamanda Avrupa mede
niyetinin kendi kendlnünkândır Uvustu
rucu madde kullanarak havai dünvasma 
dalan ffencllŞin ifade ettiSi mana budur.

İnsanlığın içerisine: düştü5ü buhran
dan kurtuluşunun tek volu satlam ve Hak
ka davalı gerçek bir İnana kabul etmesiy
le mümkündür.
AFYON SAVASININ İFADE 
ETTİftt MANA

Afyon mevzuunda yapılan baskıları 
ve Türkiye aleyhine verilen beyanatların 
sebebinin kesin olarak anlaşılabilmesi, bu 
karan veren devletlerin politikasına vön 
veren ideoloiik kuvvetlerin bilinmesivte 
mümkündür Başkan Nixon Walld-Street 
kulübünün ve dünva masonluğunun deste 
givle İşbaşına geçmiştir ve bir cok vardım 
cısı bizzat Yahudi’dir Memleketimiz aley
hine bevanat veren Adalet Bakanı Mite- 
hell Amerikan diplomatı kıyafetli bu Ya* 
hudilerden biridir Bu bevanat memleketi
mizde haklı bir İnfialin ve nefretin sebebi

olmuştur.
Bir zamanlar dünya milletleri üzerin

de itibarı hayli sağlam olan ABD millî si
yasetine Yahudiliğin hakim olmasından 
sonra Beynelmilel Siyonizm kendi menfa
atleri uğruna Amerika’yı kukla olarak kul
lanmaya başlamıştır. Bunun neticesinde A* 
merikan siyaseti mazlum milletleri ezen ve 
komünizmi himaye eden bir tavır takın
mıştır. Bu tavır Kıta Çin’inin ve diğer bir
çok ülkenin komünistleşmesine vol açmış
tır. Milletimiz aleyhine verilen bevanatla- 
nn afyon mevzuunda yapılan baskılar hep 
bu gerçeğin işaretidir._______________

Basın Toplantısı
20 Temmuz 1970 günü İsa Yusuf Alpte

kin’in de yurda dönmesi münasebetiyle bir 
basın toplantısı tertipleyen dernek mensup* 
lan, Anadolulu kardeşlerine, komünist zul
mü altında inleyen milyonlarca Türk’ün çek
tiği ızdırabı duyurmak istediklerini belirtti
ler. Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Fe
derasyonu 1954 yılında kurulmuştur: Federas 
yonu meydana getiren yedi dernek şunlardır. 
AzerbaycanlIlar Yardımlaşma Der., Batı Trak 
ya Türkleri Kültür ve Dayanışma Der., G6ç- 
11 Türkleri ve Türkistanlılar Yardımlaşma Der 
menlere Yardım Der., Kırım Türkleri, Rume- 
neklerL

Federasyona İdil • Ural Türkleri Kültür 
ve Sosyal yardım derneği ile Doğu Türkis
tan Göçmenler Cemiyeti de üyedir.

Basın toplantısında «Esir Milletler Haf
tası» üzerinde geniş şekilde durulmuştur. Fe
derasyon başkanı Dr. Naim öktem’ln ve İsa 
Yusuf Alptekin'in faydalı konuşmaları olmuş* 
tur. Basın toplantısı sonunda bir bildiri da
ğıtılmıştır,

İslâm
Ancak bu İftilâf ta’yln hususunda I- 
di.

42 — İMAM OLACAK
KİMSEDE ARANILAN
ŞARTLAR:
İmamlık makamına seçilecek kim 

selerin Kureyş kabilesine mensup ol 
ması şarttır. Râfızıler. Hatmilerden 
başkalarının imam olmaya selâhlyet- 
leri yoktur derler. Haşimi olarak da 
Ali’y! ve Ali evlâdını tayin ederler.
Biz bunlara şöyle cevap veririz: Ha* 
dis mutlaktır, şu veya bu kabiliye tab 
sis edilmez. Sonra İmamın masum 
olması da şart değildir. Zira Pey
gamber: «Sevap işlemiş olanı da, 
günahkâr olanın da arkasında namaz 
kılınız» buyurmuştur Hem de eşya 
un memnû ve mûbab olması (yan! 
İman (dana masum olmak şartı) ki 
tap ile sabit olur. İmamlık hakkın
da böyle bir kayıt yoktur Peygam 
herlerin mâsum olmaları şartı koşar 
lar. Keza imamın mflctehlt olmaa 
da iart değildir: ama kaviy, kahra
man, savunma ve saldırma ilmine 
vakıf kanunların hükümlerini vürüt 
meye muktedir olması şart olmaya 
yaraşır.

43 — HİLAFET MESELESİ:
Peygamberden sonra hilâfet 90 yd 

sürmüştür. Zira rivayet edildiğine 
göre peygamberden sonra hilâfet 30 
senedir sonra melik sonra da müte» 
gallibe olur demiştir.

Peygamberden sonra ilk halife as
habın İttifakı Ue Ebu Bebir'dir Hat

GABON
(Baştarafı 6 Sahifede)

cılar (!) uzaklaştırılır, cezalandırılırlar ve ikti
dar yeniden uşağa teslim edilir Bütün bunlara 
rağmen, yabancı sevmezlik gelişmektedir Bu
gün Afrika memleketleri arasında en fazla Ga
bon’da Fransız vardır (13 bin kişi. Yani 46 Ga* 
bonlu’ya bir Fransız düşmektedir.) Memleketin 
İktisadî başkenti olan Por-Janti’de mahkeme baş 
kanı bir Fransızdır Gabon deniz kuvvetleri bir 
/Yansız bahriye yüzbaşısının kumandası altında
dır. 1000 kadar Fransız teknik vardımıcısı var
dır: bunlardan vüz kadan jandarma ve asker, 
sivü (% 50’si mekteplerde müderristirler.), yüz 
yirmisi gönüllü (bizdeki Amerikan gönüllüleri- 
ne denktirler) ellisi araştırmacı v.s. dir. Askeri 
kuvvetlerin pek büyük mevkilerinde yine ecnebi
ler vardır Onbirinci Bahriye Tümeninde 220 
Fransız askeri bulunmaktadır Başşehir Havaala
nı Fransızlar tarafından gözetlenmektedir thra 
eatm % 38’i Fransa’ya yapılmakta, ithalâtın % 
56*s! Fransa’dan yapılmaktadır. Önemli miktar
da (5 milyon 400 000 dolar) yıllık fon verilmek 
tedir. tste böylece «Bağımsız sömürgelik» in bü
tün şartlan yerine gelir ve o zaman Fransız Cum 
hurreisi irat ettiği nutkunda rahatça ziyaretçisi 
nin «eski Afrika hikmetinin mektebinde yetiş
miş ve fakat Fransız harsını ve serbestiyetçi zih
niyetini de benimsemiş» olduğunu rahatlıkla ilân 
edebilir kİ. bu aynı zamanda «bağımsız sömürge
nin» ilânıdır Zira? «YABANCI HARSTN1 KA
BULLENMEK DEMEK ONUN HAKİMİYETİNİ 
GİRMEK DEMEKTİR.»

Bütün bunlardan alacağımız ibret diğer bir 
çoklan yanında emoeryalizmin gerçek mânâsım 
kavramaktır. EMPERYALİZM: sol Ideololl sahibi 
kilelerin eseri olan her hanri Mr sol fikriyatın; 
bile!, mal. mevki, ve hükmü eline geçirerek İn
sanlık üzerinde sulta kurması ve bövlece bir fit
ne ansam olarak faaliyet göstererek ona, —ge
niş anlamiyle— zulm*fi eziyetine dâçar etmesidir

MR. YASA
2««. RUE DE FOİTOERES. APT-72-J 

33 — RENNBS — FRANSE

A ka id i
ta Ömer kendisine «Allah'ın Resu
lü, bizim din İşimiz için sana rıza 
göstermiş iken biz dünya işlerimiz 
için sana nza göstermez miyiz.» d« 
miştir Râfızılerin Ebû Bekir’e Ali’ 
nin hakkını gasbetmistir demeleri 
yersizdir Zira bu ashabın vuku üze
rine icma ettiklerini kabul etmek o- 
lur. Ali’nin bir müddet Ebu Bekir'e 
bi’at etmeyip sonradan istemeyerek 
bl’at ettiğine dair Rafizilerin söyle
dikleri sözde yerinde deSildir.

Zira Ali, Ebû Bekir'in hak 
üzere olduğunu bildiği halde 
eğer bi'attan geri olurdu İse AB 
den böyle bir hareket beklenmez. ES- 
biliyor ise hareketi makul (urdu.
Lâkin Ali'nin İtikadmca böyle bir 
şey voktur. Zira kılıcını çekip bunu 
men'e kalkmamıştır Bu suretle Ebû 
Bekir’in halife olduğu sabit olmasa 
Ömer'in de halifeliği sabit olur: zira 
kendinden sonra yerine Ömer'i hali 
fe edinen Ebû Bekir'dir. ömeT tdm 
seyi kendi halife olarak namzet gös
termemiş bu ise 6 kişilik bir şuraya 
terk etmiştir Bunlardan biri Osman 
a bi'at edince diğerleri de buna nza 
göstermişlerdi Bu suretle Osman ü- 
zerinde ittifak husul gelmiştir O- 
nun ölümünden sonra Ali'nin hilâfe
ti üzerinde ittifak etmiştir Ömer f i  
ra İçin yazdığı vesikada (kitapta) 
zikri geçen 6 kişi Osman. Ali. Abdur 
rahman tbn-i Avf, Talha, Zübeyr 
ve Sa'd tbn-i Ebû Vakkasdır. ALi.AB 
HEPSİNDEN RAZI OLSUN

— SON —
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Strateji tecavüz esasına müstenid ol
duğu halde müdafaa taktiklerine başvuru
labilir. Buna stratejik tecavüz içerisinde 
taktikli savunma veya taktikli tecavüz de
nir. Stratejik bir müdafaa kurulmuş olur, 
fakat tecavüz veya müdafaa taktikleri kul
lanılabilir.

Sovyet Rusya ve milletlerarası Komü
nistler, düşmanı yok etmek için, kitleleri 
birbirinden soğutmak ve kendi dostlukları 
m kuvvetlendirmek yoluyla birleşmiş sınır 
dan faydalandılar Tarafsızlığı da düşma
nın teşkilâtım ve halk arasındaki prestiji 
ni bozmak için kullandılar..

Bunun tatbikatını Hudeybiye’de ve 
Hendek harbinde görüyoruz.

PSİKOLOJİK HARB TAKTİĞİ
Clausewitz, harb hakkındaki kitabında 

demişdir ki; «Fizikî kuvvetler vasıtasıdır 
Düşmana isteğini kabul ettirmek ise. hedef 
•lir.» Harbin hedefi budur.

Psikolojik harbde temas ekserî içeri 
sızmayı, bu da propagandayı sağlar.

Propaganda voluyladır ki; komünist 
ler düşmanın kararını de§iştirtirler, siyase 
tini bozarlar ve savunmasını parçalarlar.

İradeye tesir eden bütün kuvvetlerin 
kullanılması psikolojik harbin vasıtaları
dır. Bu vasıtalar kullanılarak düşmanın 
iradesi felce uğratılır ve kısa bir müddet 
sonra vokolmava zorlanır.

Psikolojik Harbde Zaman:
Komünistler bir kimseyi kendi taraf

larına çevirmeden önce evvelâ o kimseyi 
temasa gererler Komünistlerin psikolojik 
harbinin bir özelliği de; sarfettikleri gay- 
retde zamanın sınırsız olusudur E&er bir 
gün başarı elde edemezlerse ertesi gün bu 
hafta olmazsa öbür hafta veya öbür ay, ni 
havet gedecek vıl da faalivetlerîne devam 
''derler Devamlı suretde fert fibrinde, o- 
aun iradesini sarsacak ve kendileri istikâ
metine döndürecek şekilde, bütün vasıta- 
lan kullanarak çalışır ve onu kendi safla 
nna cekmeve u&ra«ır1ar

Psikolojik Mekân:
Komünistler elde etmek istedikleri 

fertle doğrudan doğruya temas kuramaz 
larsa bunu endirek yollardan denerler

Psikolöpik savaşta Komünist taktikle
ri üç kategori arzeder:

1. SİLAH BASKINI-ÖLÜM KORKUSU
Umumiyetle Halk kitlesini, elde et

mek istedikleri, hükümet makamı veya mü 
him adamlara karşı bir silâh olarak kulla
nırlar. Kitleleşmis ve teşkilâtlanmış bulu
nan halkın tehditleri karşısında, insanlar, 
komünizmin bu tehdidine karşı boyun eğe 
rek onların safına geçmeği düşünür İşte 
Komünizm bövlece insanları kendi kucağı
na çeker. Umumî efkârı bulandım Sonra, 
istilâcıların isteğine uygun sivaset ve stra
tejiyi kabul etmeleri için, Komünizmin di
ğer milletlere yaptığı aynı çeşit baskıyı, on 
lara da yaparlar.

Lenin «her ne bahasına olursa olsun, 
her yerde harb, kongrede harb. Muhalefet 
ancak bu şekilde susar» demek suretiyle

psikolojik harbin hedefini gösterir. Diyoı 
ki «İnsan iradesini yıkabilmek için devam 
lı suretde zorlamalıdır» Demek, Komünist
lere göre, psikojik harbin birinci vasıta 
sı silâh baskısıdır

İnkılâba hareketlerde ideolojinin ya
yılması uğrunda, kudret kullanır. Bu kud
ret. tayin edilen şartlar altında, hasmın 
normal olarak düşünmesine imkân sağla
mak için kullanılır Fert hayatî ve ciddî 
bir karar vereceK hale getirilerek, zihnin
deki yanlışlar ve bâtıllar, devamlı bir kuv 
vet sarfının neticesinde ortadan kaldırılır.

2. GÖZ KORKUTMA-TERÖR.
«Kapitalist cemiyetde halk, bu görül

memiş yıkıcı ihtilâlin sessizce, yavaşça, ız 
dırab vermeksizin, korkusuzca devam ede
ceğine gerçekten inanabilir nü? Bunun mâ 
nâsı şudur- Bir Komünist ihtilâli yavaşça 
sessizce devam edemez.. Terör verici ve 
gaddar metodlar kullanmalıdır ki muhalif
lerin iradeleri felce uğrasın, kendileri de 
böyle bir akibete düşmekten kurtulmak 
için hemen Komünizme iltihak etsinler.

3. TEMASLAR SAĞLAMAK İÇİN MU
HİT MEYDANA GETİRME:

Müzakereler ve konferanslar tertip et 
mek suretiyle, Çin Komünistleri emellerine 
erişmek hususunda, yalnız hedefler yarat
makla kalmazlar aynı zamanda banş ko- 
nuşmalan için müsait bir muhit bulurlar. 
Böylece hükümeti ve umumi efkân, komü 
nizme karşı karârlannda, sallantıda bırakır 
lar ve sonra anti-komünist cephede kanşık 
lığa ve bilhassa avnlığa sebebivet verir
ler. Bunu yapabilmek için de nerede konu 
şabilmek, nerede propoganda imkânı var
sa orada bol bol konuşur ve halkı tahrik- 
ederler.

Zamanımızda Komünistler bir taraf
tan silâhlı ayaklanmalar tertip ederlerken, 
diğer taraftan da harb aleyhtarlığı hare
ketlerine başladılar.

Psikolojik savaşta Komünistler inkâra 
sapan dialektik kanunlardan ve kalitatif de 
ğişikliklerden faydalandılar Hedefleri; hal 
kı, karannda tereddüt içinde bırakmak ve 
istediklerini yapmakdır Böylece onlar bas 
kı yapmak ve terör yaratmak suretiyle, göz 
korkutucu muhtelif şekiller kullanırlar ve 
sonunda onları yıldırırlar. Bilhassa taraf
sız bir bölge yaratmaya çalışırlar. Görü- 
nüşde her şey sükûn içindir sessiz ve mem 
nuniyet vericidir.

Psikolojik harbde gaye; muhalif olup 
karşıda bulunanın iradesini sarsacak vası
talara tevessül etmekdir.

Tabiatiyle. Komünizmin herhangi bir 
hudut tanımayan vahşice teşebbüsleriyle 
tslâm inkilâbımn psikolojik harbinin vasi- 
talannı aynı görmek doğru değildir tslâm 
inkılâbı, en insan! biçimde, insanlara psi
kolojik bakımdan tesiih etmeğe çalışdı. O- 
nun kullandığı şiddet ve cebir tamamıyle 
İnsanî olmuşdur# Kullanmış olduğu cebir; 
sadece fertlerin şeytanî arzu ve küfrün de 
vamh. surette telkinatı altında bulunan İra 
desini sağlam ve sıhhatli bir hale getirmek 
ona hayatî kararlar almak konusunda ka
fasına sıhhatli bir zemin hazırlamak için 
kullamlmışdır. Muayyen yanlışlığı, kötülü
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ğü ve İslâma girmenin neticeleri hakkın
da insan şuurunun normal bir idrak safha
sına gelebilmesi için icabında cebir kulla
nılır. Bu cebir sadece ferdin irade hürriye 
tini ona iade etmek maksadiyle isti’mal e- 
dildi. Ferde hangi yolu tercih edeceği ve 
bunun neticelerinin neler olacağı anlatılır 
sa fert normal bir şekilde, bu yollardan 
küfür veya İslim aan birinisecer-

İnsan İradesi menfr Jûidreijarîu ve i<k- 
oloj ilerinin tesiri altında dünya ve âhiret 
hayatını kaybetmekle karşı karşıya kalır. 
İslâm ise, ferde tesir eden bu kudretleri 
tasfiye etmeği uygun bulur.

Şu halde; Islâm inküâbcılarının kul
lanmış oiduklan psikolojik harb vasıtalan 
insan iradesini İslâma doğru getiren yâni 
onu doğru düşünmeğe sevkeden her çeşit, 
vasıtadır Bu vasıtalar hiç bir zaman gad
darlık ve zulüm olmamışdır. Fakat kullanı
lan şiddet ve cebirin hedefi -demin de ifa
de edildiği gibi- ferde doğru düşünme va
satını hazırlamak, irade hürriyetini ve ser 
bestisini ona iade etmekdir. Bunun için 
propogandalar ve mü’minlerin imanlannı 
etrafta temsil etmeleri ve bu temsil karşı
sında cemiyetin reaksiyonlarına mukabele 
leri; mü’minlerin kazanmış olduğu zaferler 
felâketler karsısında göstermiş oldukları sa 
bir ve yaşamış oiduklan mükemmel hayat 
tarzı, mü’minler için, psikolojik harbin va 
sıtalanndan olmuşdur. Sunu da hemen 
ilâve edelim ki; mü’minlerin kuvvet göste 
rileri, küfür yoluna sapanlann ve İslâm ide 
oloiisini kabul etmevenlerin dünva ve âhi 
retde görecekleri elim cezayı, hatırlatmak 
yâni korkutucu tesirler meydana getirmek 
de İslâm psikolojik harb anlayışının vasi 
talanndandır

ÇELİŞME TAKTİKLERİ

Maddî dialektiklerin uygulanmasında 
çelişmelerden faydalanmak komünistlerce 
temel bir taktikdir. Düşmanın İradesini za 
yıflatmak siyasetini değiştirmek ve hattâ 
harb çıkarmak için Komünistler çelişme
ler yaratmağa çalışırlar. Birlik halinde bu
lunan kuvvetler arasında ihtilâflar meyda
na getirme, taktiklerinden biridir

İnkilâb hareketleri içinde zamanında 
muvaffakiyet hasıl eden taktikler Komü- 
nistlerinki olmuşdur. Bunların dikkatle tet 
kiki gerekir.

İHTİLAFLAR MEYDANA GETİRME
TAKTİKLERİ:
İhtilâflar meydana getirme taktikleri 

ayırma taktiklerinin tatbikatıdır.

Lenin demişdir ki: «Büyük bir gayret 
sarfetmekle, iyi geçinmekle, dikkatb ol
makla, ayrılmalardan ve düşman tarafında 
ki memleketlerde burjuva sınıfı arasındaki 
en küçük ihtilâflardan bile ustaca fayda* 
lanmakla ve sonra dost kazanmak için en 
küçük bir fırsatı dahi elden kaçırmamakla 
en kuvvetli düşmanı mağlup etmek müm
kündür.»

(Devamı gelecek ?ayıda)
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VgfMiPElSİ M IL U

¡deofojiler kavgasından ak ister

Komünist Yahudi İşbirliği
Millî mücadelemizin dalga dalga Anadolu'ya 

yayılması ve milletin, düşmanlarını tanıması, bü 
tün millet düşmanlarını gocundurmaktadır. Mille
timizin içinde bulunduğu buhranı ve ızdırabı di
le getiren, sebeplerini araştıran ve kurtuluş yol 
larmı gösteren Yeniden Milli Mücadele satıcıları 
na Kırklareli’nde birkaç komünist saldırmıştır.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kırklar- 
elinde de komünistler yahudilerle işbirliği halin 
dedirler. Kırklareli’nde komünistleri besleyen ve 
millî kuvvetlere saldırtan yine yahudiler olmuş
tur. Mücadelecilere yapılan saldın Yaşove Kene- 
ti adlı bir yahudi tarafından tertiplenmiştir. Bu 
husus KırklarelPnde yaptığımız araştırma netice 
sinde ortaya çıkmıştır Mehmet Büyükdere: «Ya- 
şove, o pis favorilerini kes. Yeniden Millî Müca
dele satanlar gelirse perişan olursun» dediğinde; 
Yaşove: «Onlar gelsin de onllara ne yapacağımı
zı biz biliyoruz. Yiyecekleri dayağı bir görsünler 
bakalım.» demiştir. Bunu İsmet Nalkıran da mü 
şahade etmiştir. Böylece hadîse beş gün evvel 
Yaşove tarafından plânlanmıştır.

Saldın, Yaşove ile işbirliği halinde çalışan 
veya Yaşove’nin millet servetinden kaçırdığı pa
ralarla kiraladığı ajanlar ta ra fın ın  yapılmıştır. 
Saldırganlardan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğren 
dsî Nasuh Mithap, «Biz Kırklarelinde komünist 
ler aleyhine lâf söyletmeyiz. Bizi Amerikan em
peryalizmi durduramadı. Siz mi durduracaksı
nız?» diye hücum etmiştir. Nasuh Mithap’a Fik
ret Karaçam, Fikri Özyurt ve Taneri Aikan adlı 
solcular da yardım etmişlerdir. Hâdise esnasın
da toplanan binlerce kişiye mücadeleciler, «Mil
letimizi bekleyen tehlikeleri, sebeplerini ve kur
tuluş yollannı anlatmamızı îstemeynîer ve millî 
mücadeleyi durdurmak için çalışanlar millet düş 
maniandır, yahutta millet düşmanlarının maşala 
ndır. Millî mücadeleden gocunanlar sionist, ma
son veya komünistlerdir.» şeklinde konuşmuşlar, 
komünistleri ezmek için toplanan milleti teskin 
etmişlerdir.

Hadise karakoldan savcılığa aksetmiş, sal
dırganlar son iftira silâhına sarılmışlardır. Müca

delecilerin «Lozanı imzalayanlar komünisttir, 8y 
leyse M. Kemal de komünisttir» dediğini söyle* 
yerek, deli saçmalarını andıran ithamlarda bulun 
muşlardır. Bu komünistlerin son kozu idi, ©ms 
kullandılar ama o da tutmadı. Türkiye’de «Kema 
lizm» i maske yapan bir cins komünistler, millî 
cepheyi tecrid edebilmek için yukardaki iftira 
çamurunu atarlar. Fakat emellerine bir türlü 
nail olamazlar.

Kırklarelinde, Yaşove yalnız değildir. Ser- 
had boylarının bu kahraman şehri, yahudi sabo- 
törler tarafından istilâ edilmiştir sanki. Şimdi 
birkaç vurguncuyu daha teşhir edelim KIrklareli5 
nden yapılan istihbarat ortaya koymuştur M:

Nesim Magriso’nun oğlu İsrail Magriso: Kah 
ve köşelerinde gençlere meskenet aşılayan, ah
lâksızlığı öğreten, üniversite talebelerine komü
nizm propagandası yapan, taktik veren akü hoca 
sı durumundadır.

Doktor Simonto: Devlet Hastahanesînde ço
cuk hastalıklan mütehassası olup muayene et
meden reçete verdiği söylenmektedir. Böylece, 
milletimizin yarını olaeak çocuklar muayene edil 
meden verilen reçetelerle ya felç olur, ya da sa
kat bırakılır. Fatihi şehideden, Yavuza suikast 
yapan yahudi doktorlar aklımıza geliyor.

Yudau Magriso: Bu da doktordur. Gelen köy 
lü hastalara, kendinde bulunan ilâçlara göre teş 
his koyduğu söylenmektedir. Eşantiyon (fabri
kanın tanıtmak için gönderdiği bedava ilâç) ilâç 
lan, piyasada yoktur diye satar. Bir millet ev
lâdına, hastalığıyla alâkası olmadığı halde 65 li
ralık ilâç satmıştır. Osmanlı Devleti zamanından 
kalma yahudüerden olup çok zengin olmasına 
rağmen hiç bir gayri menkulü yoktur. Kolay ka
çırabilmek için midir acaba?

Şehir Kulübü ismindeki yer de bütün bu a- 
damlann toplanmasına ve plânlar düşünmesine 
merkezlik etmektedir.

Serhat şehirlerimizde oynanan bu oyun mes? 
ullerin dikkatini çeker zannederiz. Trakya, mil» 
let düşmanları tarafından hedef olarak seçilmiş
tir Millet evlâdlannı uyarıyoruz.

YÜKSEK ÖĞRETMEN 
OKULU KAPATILAMAZ

Siyasî iktidar milletin gözbebeği haline gelmeye baş '  
layaa Yüksek Öğretmen okullarını kapatma kararında* 
dır. Milletine bağlı olanların Yüksek öğretmen okul» 
lannda söz sahibi olmaya başladıklan günlerden beri 
mason—komünist işbirliği böyle bir karar almayı ta
sarlıyordu . Nihayet 4 Temmuz 1970 tarihli; 531-1-1130 
sayılı ve Tank Asal, Ferit Saner imzalı bir yazı ile 
1970 — 1971 ders yılında Yüksek Öğretmen Okullarına 
öğrenci alınmayacağı açıklandı.

Yüksek Öğretmen Okulları lise ve öğretmen okul
larına öğretmen yetiştiren eğitim müesseseleridir. Tür 
kiyenin üç yüksek öğretmen okuluna her yıl ilköğrei 
men okullarının son sınıfına geçen talebelerden en ze
ki, e çalışkan ve en dürüst olanları seçilir. Bu seçkin 
talebeler Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde liseyi 
bitirdikten sonra üniversitelere imtihanla girerler. Üni 
versîtede ilmî, Yüksek Öğretmen Okulunda da meslek! 
formasyonu tamamlayanlar öğretmen olarak orta de
receli okullara tayin olurlar.

Yüksek öğretmen okullan Üniversitelerin köye 
açılan kapılandır. Zeki, çalışkan, dürüst, mert fakat 
fakir köylü çocuklan ancak bu kapılardan üniversite- 

V lere girebilmektedir: Bu kapıların kapanması millete 
ihanet olur.

Henüz kararın gerekçesi açıklanmış değildir. Fa 
kat .bazı çevreler adı geçen okullarda sol faaliyetin ar
tışım sebep olarak gösterip milleti yanıltmak istemek
tedirler. Bu açık yalana milletimiz kanmayacaktır.

1960 ihtilâlinden sonra da Yüksek öğretmen Okul* 
lanna tamamen solcular hâkimdi. Niçin o yıllarda ka
patma karan alınmadı? Kadeş hâdiselerinin tertipçiie 
rinî bünyesinde barındıran, 1960’dan 1966*a kadar en 
azılı komünistlerin propaganda üssü haline gelen Yük
sek Öğretmen Okullan niçin kapatılmadı da, 1970 de 
tamamen milletin öz müessesesi haline gelen bu okul 
lar kapatılıyor? Görülüyor ki, düşmanlık millete, mil

letin evlâtlarına ve milletin değerlerinedir.
Eğer sol faaliyeti durdurmak için okul kapatmak 

icab etseydi her halde Yüksek Öğretmen Okullanna 
özellikle Çapa Yüksek öğretmen Okuluna sıra gelmez 
di. önce Ankara’da Komünist hücresi haline gelen Eği
tim Enstitüsünü ve diğer komünist hücrelerini kapat
mak gerekirdi

Yüksek Öğretmen Okullan kapanamaz. Bu mille
te ihanettir. Yüksek Öğretmen okullarında anarşi çı
karan üç beş komünisti aylarca cezalandırmayan mesul 
lerin, milleti cezalandırmaya hakkı yoktur.

Kulaktan kulağa dolaşan bu acı haber millî bir in 
fiale sebep olabilir. Köylüsü ve şehirlisi île otuz mil
yon millet evlâdı, etrafta dolaşan bu haberin hükümet 
çe yalanlanmasını eğer haber gerçekse karann geri alm 
masını beklemektedirler.

MÜCADELECİLERİN GAZİANTEP
FAALİYETLERİ

Gaziantepli mücadelecilerin bu sene Gazian
tep Milliyetçi Yüksek Tahsil Gençliği Derneği 
çatısı altında yürüttükleri millî mücadele t  düş
man saflarında gedikler açmıştır.

Gaziantepli mücadeleciler, kendi kardeşleri
ne hem kültürel bakımdan, hem de ders batımın 
dan yararlı olabilmek gayesiyle dernek merke
zinde yaz çalışmalan tertiplemiştir. Açılan yaz 
çalışmalarına tam 851 millet evlâdı iştirak et
miştir.

Çalışmalara katılan millet evlâdlannm tam 
bir Türk Milliyetçisi olarak yetişmesi Gaziantep 
teki solcu çevreleri telâşa düşürmüştür. Aynı za 
manda diğer yerlerde açılan kurslara talebelerin 
hiç rağbet göstermemesi bu menfaat şebekele
rinin de Gaziantepli Milliyetçilerin karşısında 
yer almasına sebep olmuştur. Bir çok solcu öğ
retmenler, Milliyetçi Yüksek Tahsil Gençliğinin 
açtığı çalışmalara katılan öğrencilerin sınıfta bî 
Takılacağını söylemeye ve talebeleri tehdit etme 
ye başlamışlardır. Fakat bütün bunlara rağmen 
çalışmalara iştirak oranı gün geçtikçe yüksel
mektedir. Milliyetçi gençlerin açtığı yaz çalışma 
lan  vilâyete yapılan baskılar neticesinde kapatn 
mak istenmektedir. Çalışmalar kapatıldığı tak
dirde çalışmalara katılan öğrenciler, velileri ve 
milliyetçi Antep halkının katılacağı büyük bir 
protesto mitingi tertiplemeye karar verilmiştir.

ZAFERLER GECESİ 
Ayrıca mücadeleciler, milleti uyarabilme ve 

milli mücadelemize katabilme gayesiyle sohbet 
toplantılan ve konferanslar tertiplemeye başla
mışlardır. Konferansla? halkasının ilk zincirini 
17 Temmuz 1970 Cuma gecesi şehir sinemasında 
tertiplenen «ZAFERLER GECESİ» teşkil etmiş

tir. Konferansa halkı davet etmek için bir bildiri 
dağıtılmış ve konuşmacılar ilân edilmiştir. Anka 
ra Milliyetçi Kültür Birliği adına Faik Eryıldız, 
Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti 
adına İdris Turan İlter ve Gaziantep Milliyetçi 
Yüksek Tahsil Gençliği Derneği adına Melih Gok 
çek konuşmuşlardır.

Açılış konuşmasını Komünizmle Mücadele 
Demeği ikinci başkanı Bekir Yavuz yapmış onun 
arkasından Abdüllâtif Metin, «Mücadele Yur
dundan» isimli şiiri okuyarak bütün milleti he 
yecanlandırmış, coşturmuştur.

Faik Eryüdız tarih boyunca zaferlerimizi ve 
sebeplerini anlatmış, konuşmasını Sultan Alpas 
lan’ın şu sözleriyle bitirmiştir. «Yarabbi, seni 
kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yü 
zümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyo 
ram. Ey Allahım niyetim halistir. Bana yardım 
et. Sözlerimde hiîâf varsa benî kahret.»

Ali Sığındı «ŞEHÎT» isimli şiiri okuyunca 
bütün salon «İNTİKAM» sesleriyle çınlamıştır.

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Ce
miyeti adına İdris Turan İlter konuşmuş, Osman 
lı Devletinin kuruluşundan itibaren zaferlerimin 
ve sebeplerini anlatarak milletin mücadele azim 
ve imanını galeyana getirmiştir. Sözünü şöyle bi 
tirmiştîr. «Düşmanlar ne kadar çalışırlarsa ç& 
lışsınlar Fatih’in, Yavuzun ve intikamı almm& 
mış şehid atalanmızm katmerleşen intikamı kas 
la, ateşle alınacaktır.»

İkinci konuşmayı müteakip Yaşar Yavuz 
«HIÇKIRIK VAR» isimli şiiri okurken, «KAN* 
KAN, KAN: KIBRIS KUDÜS, TÜRKİSTAN* 
sesleriyle salon inlemiştir.

Son olarak kürsüye Gaziantep Müllvefd Yük

sek Tahsil Gençliği Derneği adına Melih Gökçek 
gelmiştir.

Melih Gökçek, Mohaç’ı anlatmış ve sonra da 
nasıl çöktüğümüzü izah etmiştir. Millet düşman« 
lam ın  ihanetlerini teker teker sayan konuşma 
cı, devletimizi ortadan kaldırmak isteyen bütün 
millet düşmanlarına karşı verdiğimiz millî mü* 
cadelemizin sonuçlanm ve bugün içinde bulun
duğumuz buhranı anlatarak, sözlerine şöyle son 
vermiştir. «Yaşasın yeniden başlayan millî mü* 
cadele, yaşasın millet, kahrolsun millet düşman
lan.»

Bu esnada bütün salon, aynı seslerle çınla
maya başlamış ve «Yasasın Millî Devlet» avaze- 
leri semaya yükselmiştir.

Daha sonra bütün mücadeleciler, milletle be 
raber «Millet Marşı» n i söylemişler ve yeni bir 
heyecan ve imanla dağılmışlardır.

MÜCADELECİLERİN KÖY ÇALIŞMALARI
Antepli mücadeleciler köylerdeki millet ev- 

lâdîannı da uyarmak ve millî mücadeleye sevk 
edebilmek gayesiyle Gazianteplin köylerini ziya
ret etmektedirler. İlk ziyaret Sam Köyü’ne yapıl 
mış, köylümüz, mücadelecileri bağrına basmış
tır. Ve mücadeleye hazır olduklannı belirtmiş
lerdir.

ZAFERLER GECESİ ANTEP
KAZALARINDAN KİLİS - NİZİP VE
MARAŞTA YAPILACAKIR.
Zaferler gecesine kaza ve diğer vilâyetler» 

den gelen millet evlâdlan Gaziantep Milliyetçi 
Yüksek Tahsil Gençliği Demeğini «ZAFERLER 
GECESİ» ni kendi şehirlerin^ yapmak üzere da 
vet etmişlerdir. Antepli mücadeleci gençler bu


