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I L / v V I  S A G :  SA D ECE SO L A  K A R ŞI BSR PR O 
TESTO HAREKETİ DEĞİL; BİZZAT IVliLLET İDEOLOJİK 
YAPISININ «LiMLEŞIVJESi VE HAREKETLENM ESİDİR.!

B
Materyalistler maddeyi tam bir tahlile tabi 

tutmadıklarından, kâinatın ilk sebebi tannettiler. 
Materyalizmin tarihi şunu ispatlan Materyalizm 
ilmin değil, Telimin eseridir. Madde hakkında 
tam bir bilginin hasıl olmasına imkân olmıyan 
devirlerden beri materyalizm vardır. En basit mü- 
şahade ve deney nsuUerinin bilinebildiği ilk çağ
larda materyalizm hiç bir ilmi temele dayanmı
yordu. Materyalizm sadece materyalist filozofla
rının zihin çarpıklıklarının ve insan zaafının bir 
neticesi olarak mevcut olabildi.

Avrupa'da Hristiyanlıfın kurduğu ve dayan
dığı ruhçuluk yıkılınca, ruhçuluğun ikiz ve nega
tif kardeşi olan materyalizm hortladı. Ve bir ilim 
kılıfına girmeyi becerebildi.

İlimlerin metodu olmak, kâinat ve hayat ka
nunları hakkında toplu ve sistemli bir fikir de
mek olan felsefede ruhçuluk yıkılınca Avrupa’da 
başka bir sistem bulunmadığından materyalizm li
derliğe goçti. Böylece ilimlerin metodu, hayat ve 
kâinatın izahı materyalistleşti.

İslâm dünyasında ise; saadet zamanının İslâm 
düşünce ve hayatı uzun darbelerin sonunda kuv
vetten düşmüştü. Hristivan, Yahudi ve müşrik 
kuvvetlerin asırlardan beri yaptıkları dinî, fikri 
ve askerî hücumların aracılığı ile çökmeye baş- 
lıyan İslâm düşüncesi; ilimlere metod, kâinat ve 
hayatı izah, insanlığa fikrî ve manevî liderlik va
sıflarında durgunluk ve hareketsizlik çağına gel
mişti. Bu sebepten ne kendisini, ne Avrupa’yı, ne 
de dünyayı kurtarmak hizmetini deruhte edemiye- 
cek halde bulunuyordu.

Halbuki, elde tahriften azâde bir kitap bulu
nuyordu. İnsanlığın kurtuluş yolunun tek orijini 
olan bu kitabın yeniden hayatı yorumlaması bek
leniyordu. Ne yazıkki Osmanlı Devlet Teşkilâtı ile 
beraber bütün kültür müesseseleri bunu başara
bilecek takatten düşmüşlerdi.

Gaye yönünden vuzuhunu kaybeden tefekkü
rümüz, vasıtaları bakımından da eksikti. Kâinat 
ve hayatı izaha, kâinatın kuvvetlerini ulvî gaye
sine vasıta yapmaya yönelmesi gereken düşünce 
hedefini kaybetmişti.

Ayrıca mücerret akılcılık, diğer ilim kaynak 
ve metodlannı tasfiye etmişti.

Bu şartlar altında, Osmanlı İdeolojisinin, Av
rupa’ya ve Dünyaya rehberlik etmek imkânı kal
mıyordu. Bunun neticesi olarak; kâinat ve hayatı 
izah ve onu zaptetmek ihtirası üe dolu Avrupa 
kuvvetleri tarafından yutulması mukadderdi. 
Çünkü Osmanlı İdeolojisi çökmüştü.

Felsefenin kıskacı altında, ruhçuluk ve mad
decilik ifratları arasında dünya bocalamaktadır. 
Bu iki fikrin ortak hatası, kâinatı ilk sebebe irca’ 
etmek gafletidir. Kâinatı YOKTAN var eden, onu 
devam ettiren ve yok edecek kudretin ALLAH 
olduğunu idrak etmemektir. Bütün bir dünvayı zin 
dan haline getiren, işte bu iki sakat akidedir.

Bir de .kâinatın izahının mümkün olmıyaca- 
ğı iddiası vardır. Bu görüş daha çok insan bilgi
sinin imkânı meselesine dayanmaktadır. Bu ba
kımdan üzerinde durmayacağız.
KAİNATTAKİ ÂHENGİN İZAHI

Kâinatta müthiş bir hareketliliğin mev- 
eud olduğunu tesbit etmiştik. Maddenin 
en küçük parçacıklarından, en büyük kısım* 
lanna kadar hepsi sonsuz diyebileceğimiz 
bir sür’atle hareket halinde bulunuyorlar. 
Elektronlar kendi atom çekirdekleri etra
fında. gezegenler kendi sistemlerinin mer

kezi etrafında sür’atle hareket ediyorlar. 
Canlı yarlığın en küçük parçacıktan müt
hiş bir hareketliliğin içinde bulunuyorlar.

Ancak bu hareket, intizamsız bir hare
ketler manzumesi şeklinde gözükmez. Kai
natın dış intizamı, bu büyük hareket haline 
rağmen, değişmiyor. Kâinatta hareket da
ğınık değil, intizamlı ve ahenklidir. Ne bü
yük kitlelerin, ne küçük madde parçacıkla
rının hareketlerinde bir yavaşlama veya 
zıddiyet görülmez. Gezegenler ve Elektron
lar kâinatın yaradılışından beri aynı hare
keti tekrar etmektedir. Öyle bir intizamlı 
hareket ki, canlı varlığın yaşayışına tesir
leri en ince etkilerine kadar düşünülmüş 
bulunuyor.

Kâinatı yaratan kudret, Kâinatı bütün 
kısımlarivle birlikte ahenkli bir hareketin 
içinde bulunduruyor. Şimdi bunu görelim:

Dünyanın hareketi, üzerinde hayatın 
devamım temin edecek şekilde kurulmuş
tur. Dünya ekseni etrafında saatte 1600 
Km. hızla dönmektedir. Bu hız azalım; ol
sa idi, gündüz ve geceler de uzayacak; ge
celeri canlı varlık soğuktan donacak, gün
düzleri sıcaktan kavrulacaktı. Demek dün
yayı idare eden kuvvet, dünyayı, hayatın 
devamını mümkün kılacak bir sür'atle ha
reketlendiriyor.

Güneşin sıcaklığı 3500 derecedir. Dün
yanın güneşe olan uzaklığında meydana ge
lecek olan azalma dünya çevresinin kavrul
masına. uzaklaşma ise donmalara sebep 
olurdu. Güneşe yakın olan seyyârelerin 
müthiş sıcaklığı, güneşten uzak olan geze
genlerin korkunç soğukluğu bu hususta sa
rih fikir verir. Demek ki dünya, güneş ve 
dünya arası mesafeyi en normal şekilde tu
tan bir kudretin idaresindedir.

Dünya 23 derecelik bir meyille güneş 
etrafında döndüğü için mevsimler meydana 
geliyor. Bu meyil bulunmasa idi kutuplar 
dünyanın dengesini bozacak şekilde buzla 
kaplanırdı.

Ay denizlerin hareketini kontrol et
mektedir. Ay dünyaya 80.000 Kim. yaklaş
mış olsaydı, muazzam med hadiseleri doğar 
ve günde iki defa yer yüzünün bütün kara
lan sular tarafından istüâ edilirdi. Demek 
ki dünya ve ay mesafesi de, dünyada haya
tın devamım temin eden aynı kudret tara
fından ayarlanmaktadır.

Denizler bir kaç yüz metre daha kaim 
olsaydı, denizlerin basıncı suda erimiş hal
de bulunan oksijeni de bırakmıyacaktı. Ve 
denizler canlılar için yaşanılmaz sıvılar ha
line gelecekti.

Dağlar bir kaç yüz metre daha yüksek 
olsaydı, yerde hiç bir bitki yetişmiyecekti.

Demek ki, dünya, dünya üzerinde ha
vaim devamım isteyen bir kudret tarafın
dan sevk ve idare edilmektedir.

İsıtılan sıvılar özgülağırlıklannı yavaş ya 
vaş azaltırlar. Ancak suda harikulade bir 
istisna görülür. Suyun en fazla özgül ağırlı
ğa sahip olduğu ısı derecesi artı 4 derece

dir. Bu sayede, denizlerin veya nehirlerin 
kısmen satıhlarının donmasına rağmen, ar
tı 4 derecedeki su donan vasatın altında 
canlıların yaşamasına müsait bir ortam 
meydana getirir.

İnsan neslinin devamı hadisesine dik
kat edelim. Genç kadın yumurtalığında 
400.000 tane yumurta varda: Fakat bun
lardan 400 tanesi olgunlaşır. Binlerce sper
madan sadece birisi bu yumurtalardan biri 
ile birleşir. Bu aşılanmış hücre ikiye ayn- 
iır ve cenin'ın inkişafı başlar. Erkek kro
mozomlar ve dişi kromozomlar yumurta 
içinde birleşir ve böylece doğacak çocuğun 
karakterleri hazırlanır. Cenin böylece ana 
baba ve ceddinin bazen tezahür edebilen 
veya etmeyen unsurlarına salüb olur.

Yüzbinlerce hücrenin içinde birleşme 
şansına sahib olan ikisi, bir yeni varlığın 
vücuduna sebep olurlar. Yüzbinlerce canlı
dan sadece ikisini birleştirerek, vasıflan 
tesbit edilmiş bir canlının doğması için 
milyarlar üstü milyarlarca küçük madde 
parçacığını sonsuz ihtimal silsilesinin şart
lam a göre ayarlayan alim bir kudret ken
dini belli etmektedir.

Göze görülmeyen genlerin birleşme
leri de daha korkunç bir hesap mantığım 
icabettirir.

Aynı husus cenin’in geçirdiği bölün
meler esnasında da ortaya çıkar. Vücudu 
meydana getiren cenin’in de hücreler; do
kular, uzuvlar döllenmiş yumurtanın parça 
lanışlan neticesinde meydana gelir. Bu bö
lünmeler esnasmda milyarda bir nisbetin- 
deki bir hata gözün topukta, tırnağın kafa
da teşekkülüne sebep olurdu. Halbuki bü
tün insanlar normal ve muvazeneli bir vü
cutla doğarlar. Hilkat garibelerinin milyon
da biri bulan nisbeti bu hükmü te’yid eder. 
Demek ki canlı varlık, kendisine hayat ve
ren, organizmasını şaşmaz bir intizam için
de vücuda getiren, âlim bir kudretin var
lığını açıklar.

Gebeliğin son günlerinde dişilik or 
ganlarınm dokuları sıvı çıkarmağa başlar, 
yumuşar ve genişleme kabiüyeti gösterir. 
Bir kaç gün sonra cenin’in geçmesi kolay
laşır. Aynı zamanda meme kesecikleri hüc
relerini çoğaltır, büyür ve doğumdan önce 
faaliyete başlar.

Bunlar istikbalde vuku bulacak bir ha
diseye karşı vücudun, gene aynı âlim ve kâ- 
dir olan Allah tarafından hazırlanışıdır.

Vücutda bir organın bütün unsurları 
bir gaye için hazırlanırlar. Meselâ göz: 
Beynin görme kısmı olacak olan uzantısı 
derinin altına geldiği zaman deri şeffafla
şır. Bu değişiklik beyin göz altındaki uzan
tısının çıkardığı bir sıvı ile izah edilmiştir. 
Ancak bu, meseleyi halletmez. Göz keseci
ği nasıl oluyor da, cildi saydamlaştıracak; 
bir madde çıkanvor? Nasıl oluyor da bir 
sinir tabakası, cildi bir mercek imaline sev- 
kedebiliyor?

(Devamı var)
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AP'nin buhranı n düş ündürdükleri

Yeniden Mîllî

mücadele

Milletin îman, ahlâk, kültür, ta
rih ve menfaatine bağlı, hafta- 

Iık. siyasî MİLLİ DAVÂ 
MECMUASI

CÎLT 1 — SAYI: 3

SAHİBİ 

Ömer Ziya BeMranlı

MESUL MÜDÜR 

SELİM ARKOÇ 

★

İDARE YERİ 

Babtâli Cad- No: 50/4 

Cağaloğlu — İSTANBUL 

★

Fiatı î 150 kuruş., 

Dizgi:

ŞEN-AL MATBAASI 

★

Baskı :

GÜNEŞ MATBAACILIK 

T.AJŞ. Cağaloğla • İst. 

★

Abone Şartlan:

Bir senelik: 70 Lira 

6 Aylık: 35 Lira.

3 Aylık: 18 Lira.

Son gönlerde Türkiye siyasî hayatı 
beklenen acı .meyvelerini verdi. Bu husus
ları mecmuamızın ilk sayısından itibaren 
belirtmiş bulunuyoruz. Beynelmilel Yahu
dilik; Türkiye’de millî uyanışı durdurmak 
gayesiyle, Parlementoda ağırlığını kısmen 
duyuran Sağ’ı tasfiye etmeyi zarurî gör
müştür. Amerikan siyasî mekanizmasına 
hakim güçlerin arzulan bu idi. Gazetelerin

- pek azında küçücük bir başlıkla neşredilen 
bu habere göre Amerika bir A.P. — C.H.P. 
koalisyonunu istemekte idi. Amerika ve 
Amerikan politikasına hakim olan beynel
milel yahudiük; Türkiye'de halkın kontro
lüne açık olan bir partinin iktidarını tehli
keli görüyordu. Sahte bir demokrasi ' 
masonluğun mutlak kontrolündeki parti
ler; beynelmilel yahudiliğin bütün dünya
da olduğu gibi, Türkiye'de de menfaatini 
beklemekte idi.

Hatırlanacağı gibi 27 Mayıs hareketi
nin, başlangıçta radyoda ilân edilen teah- 
hütlerine rağmen, istikamet değiştirmesi. 

''Türkiye'de siyasî mücadelenin dönüm 
noktasını teşkil etmişti. O buhranlı devre
lerde pek çok insan sadece C.H.P. li ol
madığı için tazyike uğruyordu. Milletin 
büyük çoğunluğu kendisine gerici, kuyruk 
ve yobaz diyerek hakaret edenleri affetmi
yordu. Bu milletin evlatları araşma bir 
kardeş kavgasının iğrenç tohumlan serpi
liyordu. Ye millet müdafaasız halde, ken
disine rehberlik edecek bir kurtarıcı arı
yordu. 27 Mayıstan sonra milletin haklarım;: 
gayn millî kuvvetler karşısında korumaS 
üzere bir grup milliyetçi politika hayatına 
atıldılar. Bu dönemde C.H.P. nin kır
dığı potlar ve çoğalan antipati AJP. nin se
çim şahsını artırıyordu. Seçim şansı artan 
ve halkın C.H.P. karşısmda tek ümidi ha
line gelen A.P. nin başına Masonluğu sa
bit, bir Süleyman Demirel’i getirmeyi uy
gun buldular. Daha Gümüşpala zamanında 
A.P. nin kurucularından bir kısmı müfrit 
diye budanmıştı. Gümüşpala’nın ölümü 
üzerine Masonların kontrolü altındaki mi
deciler ve eyyamcılarla; vatanperverler 
arasındaki gizli mücadele süratlenmişti. 
Beynelmilel masonluk namına AJ*. yi ele 
geçirme teşebbüsü; başta İnönü olmak üze
re bütün kozmopolit güçler tarafından af- 
ktşlanıyorken; Kayseri Cezaevinden kat
merli Mason Celal Bayar Süleyman'a direk
tifler gönderiyordu.

A.P. yi milliyetçilerin insiyatifinden 
masonların dizginine geçirme teşebbüsü bir 
dereceye kadar muvaffak olmuştu. Netice
de BAY SÜLEYMAN’ın A.P. başma geçi
rilmesi mason localarında tatlı akisler 
uyandınyordu. Bilindiği gibi Süleyman De- 
mirel seçilmek için mason olmadığım söy
lemiş ve masonlukla alâkası olmadığını, 
bizzat mason localarından aldığı bir vesika 
üe isbata gayret etmişti. Bu vesika bir kı
sım delegeleri şaşırtırken, mason üstatları 
kıs kıs gülüyorlar, fakat küçük dereceli 
masonlar bu duruma üzülüyorlardı. Ma
sonluğun 27. derecesine gelmiş bir şahsın 
«Benim masonlukla alâkam yoktur» deme
si onlan üzmüştü. Bu üzüntüye son ver
mek üzere masonluğun büyük üstatların
dan Necdet Egeran, «Türkiye'nin kaderini

bir gericiye! teslim etmemek için» bu oyu
nu düzenlediklerini, biraderlerine açıK- 
lamıştı. Yapılan manevra île Masonluk A. 
P. nin kilit noktalarını işgali başarmıştı. 
A.P. nin seçim şansına sahip tek parti ha
line gelmesinden sonra; AP nin dışındaki 
partiler de ne kadar kozmopolit ve mason 
varsa A.P. nin temin ettiği nimetleri pay
laşmak için A.P. ye doldular. Böylece millî 
bir teşebbüs dejenere edilmiş oldu.

Sadettin Bilgiç ve arkadaşlarının par
tiden kesin ihraç talebi île haysiyet divanı
na verilmeleri A.P. de kozmopolitliği ha
kim kılmak için girişilen en kati teşebbüs
tür. Ancak bunun böyle devam edemeye
ceği kesin olarak bilinmelidir. Türkiye’nin 
siyaset sahnesine yeni bir güç katılmakta
dır. Bu milletin teşkilâtlanan gücüdür. 
Uyanmağa başlayan halk, kendi buhranı
nın mesullerini ve yardakçılarını teşhise 
başlamıştır. Bu halk uyamşı kesin ve kar
şı konulmaz bir surette, millî bir mücade
le kalıbına dökülmeğe başlamıştır. Milletin 
düşmanlan ile dostlan ve evlatlan arasın
daki bu mücadele mutlaka siyaset sahne
sinde de patlayacaktır. Masonluğun siya
set sahnesindeki temsilcileri; karşılarında 
daha güçlü, daha imanlı, daha planlı ve 
halkın teşkilâtlı ordusuna bağlanmış halk 
liderlerini bulacaklardır. Ve bunlar karşı
sında yapacaklan şey, Türkiye’yi terk edip, 
asıl vatanlarına gitmekten ibarettir.

A.P. içindeki milliyetçi - mason kavga
sının mukadder akıbeti kesin surette belB 
olacaktır.. Bu netice büyük bir ihtimalle 
A.P. den bir kısım milliyetçinin daha ih
racı ile neticelenecek gibidir. Çok müsait 
imkânlarla başlayan milliyetçiliğimizin si
yasî mücadelesi, ne yazık ki şimdilik geri' 
çekilme devrine girmiş bulunmaktadır.

Türkiye’nin buhranının sebebi belli
dir. O da Judeo-Grek menşe’li Kapitalist 
sistemdir. Bu sistem, gayn millî ve gayri 
İnsanîdir. ,

Milletimizin kurtuluşu, ancak bu gay
ri millî sistemin demokratik vasıtalarla 
tasfiyesi ve asıl düşmanın zararsız hale ge
tirilmesiyle mümkündür. Parlementé mü
cadelesi, millet düşmanlanyla mücadelede 
en tesirli silahlardan biridir. Ama yalnız 
bir silahtan ibarettir. Parlemente mücade
lesi, diğer bütün mücadele şekilleriyle bir
leştirilmez ise mücadelenin zaferle bitmesi 
ve milletin kurtuluşu mümkün değildir. 
Dört senede bir defa, o da halkın reyini 
almak için gidilecekse halka kendisini yok 
etmeye yönelen tehlike anlatılıp bizzat 
halk teşkilâtlanmağa davet edilmeyecekse 
yapılan mücadele, millî mücadele değil, sa
dece sandalye mücadelesidir.

I960 dan bu yana yapılan mücadele
nin bütün şekillerini tenkide tabi tutmanın 
zamanı gelmiştir. Buna gereken ehemmiye
tin verilmesi zaruridir. Zira, 10 seneden 
beri devam eden mücadele ile millî cephe 
çok az mesafe katetmiştir. Bugün, hatalar
dan ders çıkarmak günüdür; Acı da olsa, 
hayallerimizi yıksa bile hatalarımızı orta
ya koymak ve ders çıkarmak günüdür!

AYKUT EDİBÂLÎ

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!
Mübarek Kurban Bayramım candan tebrik eder; Doğu Türkistan dağlarından, Bulgaristan ovalama kadar, İÇ ve dış bütün millet ve din düşmanlara®’ g 

karşı savaşan Millet Evlâtlarının gazasının mübarek, esaretin ve tutsaklığın ve mahkûmiyetin kısa ömürlü olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.
Ey »alet!
Senin için hayatlarının baharında, loş hapishâne köselerin! yumuşacık yatakla değişen evlâtlarını unutma! UNUTMA-

— YENİDEN MÎLLÎ MÜCADELE — f  
★ ★ ★  , ,  , |  

DİKKAft MSnderecatanom çokluğu, ban seri yaslara bu sayıda yer vermeyi imkânsa kılmıştır. Gelecek sayıda bu sayıya konmayan yazılan bulacaksınız
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TÜRKİYE 
DÖNEN DOLAP

BÜTÇE OYLAMALARI :
11.2.1970 Şubatında yapılan bütçe görüşme

lerinde Demlrel’in «Yeminli» ekipten 'meydana 
getirdiği iktidan, bütçe oylamasında gerekli uyu 
alamamıştır Böylece siyasî Hayatınızda ikinci 
defa görülen bir buhran ortaya çıkmıştır. Bun
dan 5 sene önce 13 Şubat 1965 te meydana gelen 
aynı tipteki bir hadise ile İnönü hükümeti ikti
dardan çekilmişti. Bu son hadise de Süleyman 
Demirel bütçe oylamalarının bir kanun meselesi 
olduğunu, güven oyu muamelesi göremeyeceğini 
belirterek iktidardan çekilmeyeceğini bildirmiş
tir.

Milletin büyük bir ekseriyetle is basma ge
tirdiği bir partiyi bu hale düşürenler, tarih ve 
millel vicdanı önünde hesap vereceklerdir.

Mecmuamızın bundan önceki sayılarında 
okuyucularımızın dikkatini çekmeye çalıştığımız 
meseleler aynıyle vuku 'otamaya başlamıştır. Tür
kiye’de beynelmilel Sionızm milletin iradesi ile 
meydana geımiş ve milletin temayüllerine uy
gun hareket eden iktidarları düşman kabul et- 
mektedir. AP de görülen su son buhran da ken
diliğinden meydana gelmemiştir. Bilhassa Ame
rikan Yahudi senatörü Jacop Javits’in Türkiye' 
ye gelmesinden sonradır ki, AP deki düğüm, çö
zülemez hale getirilmiştir.

Şimdi ne olacaktır? Demirdin bu zayıf ik
tidan ne kadar dayanabilecek? Bütçeye red oyu 
veren kırkbir parlementeı bundan sonra ne ya
parlar? Bunların cevabını vermeden önce mille
tin tasvibini kazanan bu partiyi, bu şekilde bir 
çıkmaza sürükleyenleri resbit edeJm

Süleyman Demirel beyneımile1 Yahudiliğin 
siyasî ve malî ağı olan masomuğun bir ferdi ola
rak milletin inaıjç ve arzulan istikametinde ola
cak bir politikanın yürütücüsü olamaz Ne var ki 
o, masonluğun ve General Powel’i» İsrarlı ara
yıştan ile bu partinin başına getirilmiş birisidir. 
Demirel açıkça halkın temayüllerine karsı çıka
maz. Onun bu güç durumu, kendisinin pervasızca 
hareketlerine mani olmaktadır.

Beynelmilel masonluk Türkiye’de, mason te
sirli AP iktidarlarının millî uyanışa mani olama
dığını, bundan sonra da manı olamayacağını iyi
ce anlamıştır. Bunun içindir ki geçen yıldan be
ri yapılan gizli çalışmalarla Adalet Partisinin ik
tidardan düşürülmesi için hummalı faaliyetlere 
girişilmiştir. Bu iş o kadar ustalıkla yapılmaya ça 
lışılmıştır ki, masonluğun maşası olan Süleyman 
Demirel kendisini millete masum pozisyonunda 
takdime yeltenmiştir 
AP DE İHRAÇLARIN SEBEBİ VE 
MASONLARIN PLANLARI

Adalet Partisinde İsrarla bir ihraç kasırgası 
estirilmiştir. Partinin en güç günlerinde. bütçe 
oylamalanmn yapılmasına bir hafta-on gün ka
la başka bir iş kalmadı da insan ihracına mı sı

ra geldi? Hangi parti güç günlerinde böyle buda
ma işlemlerine girişmiştir? Demire) ardı-ardına 
ihraçlarla elbette parlementer adedim, iktidar 
rakamının altına düşürmeyi başaramazdı. O ya
pacağı her işinde müsait bir bava yaratmayı hiç 
bir zaman unutmamıştı. Sudan sebeplerle bu par
tiden beş yıldır kimler atılmamış hangi başlar 
yenmemiştir? Masonluk uzun vadeL’ çalışmala
rıyla partideki sağcı kanadı iyice budamış ve 'ya
lanlan da teşkilat nezrimde ikine, plana düşür
meyi başarmıştır. Süleyman Demirel*in bu ihraç
larla esas yapmayı tasarladığı şeyler artık ta
hakkuk etmiştir. O, partideki büyük bir grubun 
zaten partiden ayrılması için müsait bir ortam 
anyordu. Toplanan 72 imzanın hepsinden bütçe
ye kırmızı oy vermesini Demirel, ean-ü gönülden 
ister. Zira beynelmilel masomuğun plânlan Tür
kiye’de millî kültürün, millî menfaatlerin ayak
lar altına alınacağı bir zemini hazırlama istika
metindedir. Adalet Partisinin bu perişan hali 
onların planlarının tahakkuk ettiğini gösterir. 
Bu planların Adalet Partisi içinde yürütücü fa
ili hiç şüphesiz ki Demirel’in bizzat kendisidir.

72 lerdeki tereddütlere rağmen Demirel; Ada
let Partisinin iktidardan düşmesini, partinin par
çalanmasını, başka partilerle koalisyon mecbu
riyetlerinin doğmasını anmadığım her hareke
tiyle ispat etmiştir. Onun, ihraçlan hiç çekinti 
duymadan, mesuliyet hissetmeden işletmesi, teş
kilâtçılara karşı uzlaşmaz bir politika takip et
mesi başka neyin ifadesidir? Bunun arkasından 
«İhanete uğradık» diye masumane roller oynama
ya kalkmak kötü niyetleri örtmeye yetecek mi
dir?
DEMİREL’İN AP’Yİ İKTİDARDAN DÜŞÜRME 
GAYRETLERİ

Bütçenin 224 oya kargı 214 oyla red edilişi 
karşısında Demirel hiç de endişeli değildir? Her 
şeyi oluruna bırakmış gibidir Ulus Gazetesinin 
muhabirine «Yeminli» gruptan birisinin verdiği 
demeç, Demirel’in ve beynelmilel masonluğun 
planlarım teyid etmektedir;

— «Bütçeye kırmızı oy vereceklermiş, ver
sinler. Zaten artık sayın Süleyman Demirel’in 
gırtlağına kadar geldi Siz biliyor musunuz kİ, 
her gün yeni bir yolsuzluk olay, karsımıza çık
maktadır. Kirli çamaşırlar dosyası gün gün art
maktadır.»

Gene Süleyman DemirePin geçen yıl seçim
lerden önce, İran’daki Ramsar toplantısından dö
nünce yalan arkadaşlarına söylediği ve sonra
dan gazete sayfalanna kadar intikâl eden şu söz
leri gayet imalıdır:

—c Pakistanda Eyüp Han büyük işler yap
mıştır. Fakat Pakistan iktisaden az gelişmiş bir 
memleketin meselelerinin hepsini halletmeye 
imkân yoktur. Eyüp Han, büyük işler yapması
na rağmen birçok meseleyi de hal edememiştir.

Yığılan meselelerin altında kald'ğın gören Eyüp 
Han, çareyi ordunun oaşındo boiunan Yahya 
Han’a devlet idaresini tesıim etmekte bulmuş
tur.»

Demirel’in bu durumunu bilen eski arkadaş- 
lan  onun genel idare Kurulunda söylediği fikir
lerini şu sözlerle basma açıklamışlardır:

— «Demirel iktidar tobis’ ve bıkkınlığı için
dedir. Demirel iktidardan bir müdahale ile uzak
laşacağı korkusu içinde ouı tınmaktadır Partide 
geniş ihraçlar yaparak, ya da bazı kişileri istifa 
zorunda bırakarak, parlementoda AP sandalye
lerini azaltmak ve böylece iktidarı terketmek 
istemektedir Bu olmadığı takdirde bir koalis
yon hükümetini son çare olarak görmektedir. Ko
alisyona katılacak parti ya da kişiler aracılığıy
la Demirel, bazı fiilî solsak hareketlerim önleye
ceğini, müesseselerin allerjisini üzerinden uzak
laştıracağını ummaktadır.»

Bu açıklamalar mecmuamızın geçen sayna- 
nnda da izaha çalıştığımız beynelmilel sionizmın 
ve emrindeki masonluğun Türkiye’ye hazırladığı 
planların tatbikatından başka nedir?

Ama bütün bunların arkasında Demirel, ge
ne de kendisini teşkilâta 'anse etmeye kalkacak
tır. Milletin ümitlerini bağladığı bıı partiyi, Xı 
hale getiren Demirel’in ve onun «Yeminli» eıri- 
bin partiden derhal ayrumalan icap eder. Par
tiyi perişanlığa sürükleyen, millet, yeise sevk 
eden, millet düşmanlarının keyiflerini çatan ûe- 
mirel, partiyi serbest bırakmalıda Ama o, bu
nu yapmak istemeyecek, ve kuzu postuna bürün
meye kalkacaktır.

27 Mayısın o, sıkıntılı terör günlerinden 
milleti kurtaran Adalet Partisinin bu bale gel
mesinden yalnız Demirel mi sorumludur? Bütçe 
oylamasında red oyu kullanan kırk bir kişinin 
veya onların temsilcisi durumunda bulunanların 
hiç mi «ıçu yoktur?
BİLGİÇÇİ GRUBUN TARİHÎ SUÇU

Bir yönü ile onlann suçu daha büyüktür. 
Süleyman Demirel’in Adaıet Partisine genel baş
kan olduğu günden bu vana, bu şahısların hangi 
politikayı takip ettikleri meçhuldbı Hattâ Sa
dettin Bilgiç’in bizzat Demirel’i öven, aralann- 
da hiç bir ihtilâfın bulunmadığı hakkında verdi
ği demeçleri ortadadır. Şimdiye kadar teşkilât
la alâkalarım kesen bu grup, neyir peşindedir? 
Bir buçuk aydan beri partide sürüp giden hu
zursuzluk hakkında açık bir söz mü söylemişler
dir? Hal böyle iken mesuliyetin büyük kısmı 
kendi üzerlerinde değil midir? Geçen yıllar hep 
kendilerinin, teşkilâtın, milletin aleyhine işledi 
Mason basın bu grubu millete unutturdu Şimdi 
de teşkilât nazarında allerjik bu duruma düşü
rülüp CHP ile ortaklık kurmakla suçlandırılma- 
ya başlandılar.

Millet düşmanlan, millete bağlı olan her fer
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di, güç durumlara düşürüp teker teker harca
mak ister. Bilgiççi, teşkilâtçı vs. diye isimlendi
rilen bu grubun açık, kesin bir sözü, çok önceler
den duyulmalı değil miydi? Sormak lâzım «Oyla
madan sonra ne yapacağınızı düşündünüz mü?»

Zaten Süleyman Demirel beş seneden beti 
bu grubu ezmek, yok etmek istiyordu. Bir bu ka
darı da beş yıldan beri yapüan ihraçlarla eritil
memişler miydi? Öyleyse tâ o yıllardan beri sağ
lam bir planla çalışılsa idi parti, bu güç durum
lara elbette düşmezdi.

Artık cepheler iyice ayrılmıştır. Bütçe oyla
masından sonra Adalet Partisinin meclis gruDtı 
toplantısına kırkbir kişi iştirak etmemiştir? Ba 
kesin bir bölünmenin en açık şekilde ifadesidir. 
Daha dört ay evvel 263 oyla güven oyu alan bir 
kabine, Adalet Partisinin X. kuruluş yıldönü
münde partinin başına, Daşka partilerden gelme 
cunta idareciler yüzünden meş’um akibete uğra
tılmıştır.

İNÖNÜ İKTİDARININ DÜŞMESİ VE 
DEMİREL

1965 yılı 13 Şubatında muhalif partilerin 
menfî oylan ile düşen tnönü hükümeti yerine 
Süleyman Demirel hükümeti kurulmuştu.

Eğer Demirel, beynelmilelci çevrelerin Ada
let Partisindeki vazifelisi değilse Başbakanlıktan 
derhal çekilir ve yeni bir hüküme* teşkiline gi
dilir. Yoksa bu durumda kendini haklı çıkarma
ya kalkması boşunadır. Tasvip edilmeyen insan 
çekilir Partiyi serbest bırakır. Fakat Demirel 
bu haliyle Adalet Partisini milletin imanına bağ
lı, beynelmilel masonluğun tesirinden uzak bi
risine teslim etmek niyetinde değildir.

Demirel’in bundan sonra yapacağı şey mu
halif grubu iyice yıpratmak olacaktır. Mason 
sermayeli basın, O’nun güç günlerinde en büy:ık 
yardımcısı olmuştur.

Millî Güvenlik Kurulunda partiyi gerici un
surlardan temizleyeceğini, bunda tnönü ile mu
tabık olduğunu belirten Demire!’* aynı kurulda 
yüksek rütbeli bir generalin karşı çıkarak «Söy
lenenler gerçeğe uygun değil. Gerici olduktan 
ileri sürülen kişilerin bir çoğu, namuslu adam
lardır. Ve gericilikle ilgileri yoktur.» demesi De- 
mirel’in hangi hileler peşinde olduğunu göster
mez mi?

Demirel, montaj sanayiindeki yolsuzlukları 
ortaya çıkaran ve Yahudi sermayedarları tara
fından istenmeyen adam ilân edilenleri, dikkat 
edilsin hangi yollarla harcamaya kalkıyor?

Hemen haber verelim ki bütün bu oyunlar 
bugün olmazsa da yarın mutlaka geri tepecektir. 
Milletin oylarıyle iktidara getirdığ bir parti üze
rinde saltanat sürmeye alışanların diktası uzun 
sürmeyecektir. Hatırlatanın

îie var ki Mehmet Turgut, Cihat Bilgehan, 
Sadettin Bilgiç, AH Naili Erdem v.s nin parti 
Genel İdare Kurulundan istifa etmeleri, partiyi 
her yönü ile ele geçirmeye çalışanlara tam bir 
fırsat oldu. Partinin en yüksek organlarından bi
ri olan Genel İdare Korulunun Yeminli-Mason 
çevresine terki, büyük üıı gaftn Kuruldan isti
fa hareketi üe, parti üzerinde şeflik iddia eden
lere bu yedi kişinin muhaıefeti iyice ortaya kon
muştur. Ama muhalefetin ortaya konması, bu 
kıymetli mevkilerin «Evet efendimci» bir tai
feye devri şeklinde olmamalıydı Bu isabeti* 
hareket teşkilâta hissen daha yakın olan bu gru
bun uzun vadeli bir politikadan ne derece uzak 
olduğunu gösterir

Partiden adam atmaü için fırsat kollayanla
rın aylardır Genel İdare Kurulunu bir kere ol- 
sun toplamadıkları, acaoa nasıl gizlenecekti? 
Tüzüğe açıkça aykırı olan bu sorumsuz hareket
lerin de cezası ihraç olmasın mı?
NETİCE

Sonuç olarak belirtelim ki:
Milleti meçhul bir istikamete sürüklemek 

isteyen, beynelmilel sio.ıızro ve emrindeki ma
sonluk Türkiye’de yem yeni oyunıann peşinde 
olacaktır On yıllık bütün emekier şer cereyan- 
lann-^jnensuplan farafından boşu boşuna har
canmıştır Ve sionızrcun Türkiye'de görmek iste
diği buhranlar iyice su yüzüne çıkmıştır Ada
let Partisindeki şetişmeıerin ne ştkilde olacağı
nı önümüzdeki gün1 er sösterecektu Döndürü
len dolaplar miller üzerinae tesir icra edemeye
cek bütün millet düşmanlarının pıanlan akame
te uğrayacaktır.

İrakta darbe
Bundan iki hafta önce, Irak’ta bir dar« 

be teşebbüsüne girişildi. Fakat geri tepe
rek darbecilerin bir çoğu idam edilmişler
dir. Irak’taki bu darbe teşebbüsü ilk defa 
olan bir hareket değildir. Genel olarak or* 
ta-doğuda sık sık hükümet değişiklikleri 
olmaktadır. İktidara gelenler her an bir 
darbenin korkusu ile milletlerinin korun
masını bir tarafa bırakarak, muhayyel bir 
darbeye karşı kendilerini korumakla meş
guldürler.

Ancak, dünya efkârı umumiyesi Orta- 
Doğudaki bu darbe teşebbüslerin ve darbe
ler hakkında açık bir fikir edinemiyor. Bu 
hadiseler basit vakıalarla izah ediliyor. Hâ
diselerin gerçek yüzü nediı? Meydana ge
len darbe hadiselerinden kimler istifade 
etmektedir? Niçm sık sık darbe teşebbüs
leri olmaktadır? Bütün dünya milletlerini 
ve hassaten Türkiye’mizi önemle ilgilendi
ren bu suallerin iç yüzünü efkân umumi- 
yeye arz etmekte sayısız fayoalar vardır. 
DARBEYİ HAZIRLAYAN KİMLER

22 Ocak 1970 günü haber kaynaklan 
Irak’ta bir darbe teşebbüsüne girişildiğini 
haber verdiler. Hükümet kuvvetleri darbe
ye teşebbüs edenlerden bir çoğunun idam 
edildiğini bildirdi. Irak devlet adamları 
darbe teşebbüsünün İran hükümeti tarafın 
dan hazırlandığını iddia etti. İddiaya göre 
Bağdat’taki İran elçiliği komploculara 13 
Ocakta 20 kilovat takatında bir telsiz. 17 
Ocakta daha küçük bir telsiz vermiştir. Ay
rıca İran hükümeti darbecilerin silah ihti
yaçlarını temin etmiş, ve bu silâhlar Ame
rikan CİA teşkilâtı tarafından getirtilmiş
tir. Darbeciler devama surette İran ve 
Amerikan gizli servisleri ile temas halin
de bulunmuşlardır.
İRAN IRAK ÜZERİNE YÜRÜYOR

İran sefirinin ve maiyetindeki dört ki
şinin Irak hükümeti tarafından sınır dışı 
şı edilişi iki ülke arasında gerginliğe sebep 
oldu. Bilindiği gibi dünya devletleri ara
sında istenildiği zaman harb çıkarılabile
cek çıban başlan vardır Irak’la İran ara
sında da Bahreyn meselesi bu kabildendir. 
Id37 yılında imzalanan anlaşmaya göre, 
Abadan şehrinin kıyısındaki sular dışında, 
sulann tamamı Irak'a bırakılmıştır. Daha 
sonra İran 1937 anlaşmasını bozdu. Irak ise 
buna karşılık İran’m güney çatısında pet
rol bakımından zengin olan Abadan ve Ah- 
vaz şehirlerini içine aian bölgenir kendisi
ne ait olduğunu iddia etmiştir. Bu anlaş
mazlık İran ile Irak-arasında çarpışmaya 
yol açacak bir hal almış*ır.

Şimdi İran Iraktaki karışıklıktan isti
fade ile kısa zamanda Irak hududuna bü
yük yığınaklar yaparak askeri faaliyetleri- 
n artırmıştır. Bu arada motorize, piyade ve 
tank taburlarını İrak sınırına yığmıştır. 
IRAK BARZANİ’YE TAVIZ VERİYOR

Bilindiği gibi Barzani ile Irak hükü
meti arasında devamb çarpılmalar oluyor. 
Barzani, müstakil bir Kürt devleti kurmak 
hayali ile Irak hükümetine her fırsatta sal
dırıyor. İrak Hükümet kuvvetlerini meşgul 
ediyor. Barzani eğitimini Rusya’da Kızıl 
Ordu içerisinde vaparak kendisine verilen 
talimatlarla Irak’a dönmüştü Barzani’ye 
yön verenler arasında Pol Bidari isimli bir 
yahudi bulunmaktadır. Askerlerinin bir ço
ğunu da Ermeniler teşkil etmektedir. Si
lâh ve erzaklan ise Ingiltere ve Amerika 
tarafından temin edilmektedir.

Irakla Barzani kuvvetler arasında sa
vaş on senevi gecen bir zamandan beri de
vam etmektedir. Doktor Bazzaz 1966 yılın
da Barzani’nin de kabul ettiği 12 maddelik 
bir bans programı teklif etmişti Fakat Dr. 
Bazzaz makamından uzaklaştırılınca prog
ram tatbik edilememiştir. Barzani ve ta* 
raftarlan bir başka hususta anlaşma yapa
mayacaklarını kesin olarak ilân etmişlerdi.

Şimdi, Irak güç duruma düşünce Bar« 
zani’ye tavizler vermeye başlamıştır. Irak 
devrim konseyinin yayınladığı bir bildiri
de, «Barzani ve taraftarlarının ayaklanma
larına katılan asker ve siviller için genel 
af ilân ettiğini, Irak ninuimetine Barzani' 
nin dört bakanı girecek, Barzani’ye bağlı 
en az on bin askerin varlığım resmen tanı
mak ve bunların ihtiyaçlarının Irak hükü
meti tarafından karşılanması...» v.s. gibi 
tavizleri bildiriyor. Bu durumda Irak dev
rim konseyinin sadece Barzaniye konsey 
bildirisinde geçen tavızıen değil istediği 
her şeyi vermek durumundadır. 
DARBENİN GERÇEK FAİLLERİ

Beşeri hadiseler, politik güderin çar
pışmasının neticesidir Bu hadiseler darbe, 
harp, İktisadî kriz, nümayiş gibi çok deği
şik şekillere bürünebilirler. Ortada görü
nen durum Irak'ta bir darbe teşebbüsü ve 
bu arada İran ile Irak devletleridir. Ancak 
dünyadaki politik güç.-ere yön veren kuv
vet beynelmilel yahudilıktir.

Gerçekten Irak hâdiseleri kuvvetlerin 
çarpışmasının neticesidir Çarpışma yahu- 
diliğine mütemayil hristiyanhğm temsilci
si Amerika - İngiltere lie komünizmin tat
bikatçısı Rusya ve grubu arasında cere
yan etmektedir. Bu iki olokun münasebet
lerinde ise beynelmilel yahudilik müessir 
bir rol oynamakta; Her «ki kuvvete de hu
lul imkânlarını temin ettiğinden münase
betlere ve neticelerine, değişik dereceler
de olmakla beraber kendi sıyonist ideolo
jilerine uygun olarak, tesir etmek imkâ
nını bulmaktadır.

IRAKTA BİR HAHAMIN OĞLU 
DARBE YAPIYOR

Hatırlanacağı gibi İrakta bir yıl ön
ce vuku bulan darbe teşebbüsü İngiliz - 
Amerikan görünüşlü yanudı menfaatleri 
için plânlanmıştı. Bu hususu bizzat yahudi 
orgam Jevish Cronicle, «bir evvelki darbe 
sırasında tutuklananla-. ve mahkemeye 
sevk edilenler arasında Irak haham başı
nın oğlu Shaul Sassen Hadouri’nin bu
lunduğunu» yazmıştır. Bu darbe teşeb
büsünde dokuz yahudi ve bir hrıstiyanın 
serbest bırakılması için Iraktaki Londra 
Büyükelçiliği harekete geçmişti Darbe sı
rasında tutuklanan yanudiler için Rabbi- 
nat Haî*am başkam tarafından üzüntü vâ 
Fasting (Yemeksiz dini yas> günleri ilân 
edilmiş ve protesto gösterilerinde bulunul 
muştu. Yahudi organı Jevish Cronicle baş
ka bir üaberinde «bir vıl önceki isyanı 
yöneten eski başbakan Abdurrahman A> 
Bazzaz, isyanın gayesınm şımuiki devleti 
devirmek ve İsrail ile banş vapmaya hazır 
bir rejim haline getirmek olduğunu> be- 
lirtmiştr.

Geçtiğimiz günlerdeki ;iak darbe te
şebbüsünde, darbeciler arasında eski İç
işleri Bakanı Raşıt Musiih’in de bulunması 
darbe teşebbüsünün sıyonıs? gayeler için 
yapıldığını gösteren şaşmaz belgedir. Bi
lindiği gibi Raşıt Musıin dana önceden da 
İsrail hesabına casusius yadmış ve yargı
lanmıştı. Son darbe teşebbüsünden dolayı 
idam edilenlerin arasındadır 

IRAK’A İSRAİL HESABINA 
İNDİRİLEN DARBE

Tevrat'ın çizmiş jıduğu Nilden Fırata 
kadar olan muhayyel ısraiI sımnna yaklaş
ma hususunda America Ingiltere ve Rus
ya müzaheret göstermektedir Bugün İs
rail’in dünya harp hukukunu ihlâl eder 
davranışlarına ne Amerika nın, ne de Rus
ya’nın ses çıkarmadığım göru\oruz Ancak 
efkân umumiyemn gözünü boyamak zi
hinlerini kanştırmak için Rusya ve Ame
rika meseleyi yuvarlak kelimelerle geçiş
tirmektedirler Daha ewe* oı&n bugün de 
tekrar edilmektedir.

(Devamı 13. sayfada)
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20. Asrın en adi canavarı: Mao Tse Tunk kan
larını Döktüğü mazlûm insanların intikamı 
milletlerin uyanışı ile birlikte mutlaka alına' 
eaktır.

DİYARBAKIR’DA PATLAYAN
BOMBALAR
Şubatın ilk günlerinde Türkiye, devlet 

ve millet hayatını sona erdirmeğe yönelen 
bir ihanet hareketinin açıklanmasıyla sar
sılıyordu. Üniversitelilerin bıkkınlık veren 
işgalleri, binbirini kovalayan halk mahke
mesi.rezaletleri, sokak çarpışmalarında ale
nen işlenen cinayetlere sun’i faıler bulmak 
gayretleri yepyeni bir şekle girmiş bulunu
yordu. Beynelmilel Yahudiliğin vahşî bir 
tazyik silâhı olan Komünizm, Türkiye’ye 
sabotajlar yaoma safhasına girmiş bulunu
yordu.-

KOMÜNİZM DAİMA KUVVET
KULLANMA DEMEKTİR
Komünizm daima kuvvet kullanarak 

iktidara gelme ve kuvvet kullanarak ikti
darda kalma tekniği demektir. Komünizm 
demokrasi taraflanmıdır? Komünizm de
mokrasinin ve hürriyetin sadece komüniz
me hizmet etmesi şartıyla demokratttır. 

. Zayıf olduğu her yerde insan haklan, fikir 
hürriyeti sıloganianna sarılan komünizm, 
güçlenmeğe başladığı andan itibaren bir ta
raftan kaba kuvveti takbih edeı gözükür, 
diğer taarftan en mutaassıp şekliyle kuv
vete baş vurur.

Marx, Engels ve bu canavarların fikir
lerini gösteren Lenin ve Mao, «proleter ih
tilâli rçins> legal ve illegal mücade şekilleri
nin Ve vasıtalarının birleştirilmesi vazifesin 
den İsrarla bahseder. Meselâ' parlementer 
faaliyetle birlikte, hücre çalışmalarının de
vam etmesi Kanunî nümayişlerin yapılma
sıyla birlikte milis kuvvetlerinin teşkili ve 
silahlandırılması legal ve illegal çalışma şe
killerinin birleştirilmesidir. Marksist - Le
ninizm bu mScadele^anlayışım zaferin şar
tı görür. Ve oütün komünist hareketler bu

Eşte
tehlike.

prensibe sımsıkı bağlıdır.
Bu dunun, yani sulhcu ve harpti, gizli 

\e  açık, kanunî veya gayrı kanunî vasıta
ların tümünün kullanılması Marksizmin na
zarî esasım teşkil eden dialektığe uygun ol
duktan başka, kominist ihtilâllerin tekniği
ne de tam tamına uymaktadır.

KOMÜNISLER İHTİLALLERİNDE
NASIL KUVVET KULLANIR?
Komünizm daima kuvvet kullanarak 

iktidara gelmek ve öylece iktidarda kalmak 
ûemektir. Rusyaoa Çarlığın yıkılışım ve 
muhalif gurupların yok oluşunu temin et
mek üzere kurulan silahlı işç birlikleri 
düşmanlan nsaisızca ezmek için kullanıl
dı. Kerensky hükümetinin verdiği kanunî 
imkânlan istismar ederek, silâhlandılar ve 
bir hükümet darbesiyle iktidara sahip oldu
lar. Aynı deneme Çin’de yapıldı. Ve Lâtin 
Amerika ülkelerinde de daha değişik bir 
tarzda tatbik ediliyor.

Mao, Miluyetçi Çin hükümeti ile Ja- 
ponlara karşı mukavemette anlaşıp bir itti
fak kurarken, diğer taraftan kızıl orduya 
kurmaya devam ediyordu. Kurdurduğu kı
zıl çeteler vasıtasıyle sabotajlar, cinayetler 
tertipleniyordu. Komünist Partisi diktatör
lüğüne karşı koyabilecek her şahsı yok edi
yordu. Bir taı aftan dost görünmeğe çalış
mak, diğer u raf tan dostluğuna inandırdı
ğı düşmanım yok etmek için bütün gücüy
le çalışmak... İşte Komünist mücadele an
layışının aslı budur.

TürkiyeUeki komünist fah'yetleri de 
basit propoganda safhasını aşmış, doğru
dan doğruya SİLAHLI PROPOGANDA ve 
MÜCADELE safhasına gelmiş bulunmakta
dır. Koskoca kıt’a Çin’inde Kızıl ordunun 
çekirdeğim teşkil eden gerillalar gibi sabo
taj gruplan belirmeye başlamıştır. Lâtin
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îşte, Millî bir hareketin başına geçirilen Yahudi çocuğu.... Millî hareketlerin rotasından sapmama
sı için kadrolarda ideoloji bağının en sağlam şekilde tesisi gerektiğini unutmayalım. * |

Amerika memleketlerinde Küba örneğin
den istifade ue yapılan silahlı mücadele 
şimdi Türkiye’mizin de bulunduğu Orta Do- 
ğu’ya sıçramış bulunmaktadır.

MİLLÎ HARPLER VE KOMÜNİZM
Lenin 19-0 kongresinde Fransız, İngi

liz v.b. gibi kapitalist devletlere karşı çar
pışan milletlerin mücadelesini destekleme 
prensibini vaz etti. Gerçekte bu millî müca
deleleri Komümzm hedefine yöneltme tat- 
tiği demekti. Komünistler Çin’de, Hindi 
Çin’in de bu taktiği uyguladılar. Japonla- 
lara ve Fransızlara karşı yapılan millî istik
lâl-mücadelesine sahip çıktılar ve harbi 
galibiyetle blıinnce Komünizmi kat’i ola
rak yerleştirculeı. Komünizm millî harple
ri komünizm hedefine sevk etme gayretini 
hiç bir zaman durdurmayacaktır. Komü
nizm millî harpleri istismar taktiğini iyice 
belirli hale getiren bir başka taktiği de do
lambaçlı harp taktiğidir. Lenin «Paris-Mos- 
kova arasındaki en kısa yol, Pekih-Delhi 
yoludur» demiştir. Bütün dünyayı fetih 
"amelinde komünizm, Çin, Hind Çini ve 
Hindistan’la oeraber, Örta doğuyu faliyet- 
lerinin odak noktası yapmıştır. İsrail’in 
Filistin topraklarım gasbmın doğurduğu 
kırgınlık  Rusya’ya istediği fırsatı vermiştir. 
İsrail’in küstahlığına karşı beliren haklı 
kin ve intikam duygularım, komünizmin 
Orta doğuya yerleşmesi içm kullanmak...

Hülasa komünizm Orta Doğuda geliş
meye başlayan, anti emperyalist, anti sio- 
nist, anti kapitalist, İslâmî ve millî müca
deleyi; bir, Komünist hareketi haline ge
tirmek için var gücüyle savaşmaktadır. İşte 
Türkiyemize de atlayan silâhlı mücadele 
serpintileri, bu menhus kaynak tarafından 
tezgahlanması adır. Diyarbakır’da Üniversi
te binasını davaya uçurmaya çalışan, her 
türlü Silahlarla donanmış bu gerilla birlik
leri kim tarafından yetiştirilmiştir. El Fetih

EL FETİH MASKELİ BOZGUNCU
LUK HAREKETİDİR
Diyarbakır'da sabotaj hareketlerine 

girişen gerillalar, hem Türkiye’deki komü
nist hareketlerin mihveri T.İ.P.’e bağlı 
imişler ve hemde anti siyonist ve millî gö
rünüşlü El fe ih üslerinde talim görmüşler. 
Bu gerillalar Mart ayında yapmayı tasar- 
ladıklan talebe(') nümayişlerinde koman- 
doluğun taktikleri ile mücadeleye hazırlan
mışlar (!)

Aceba bizim yerli komünistlere ko- 
mondo talimi gösteren bu El Fetih teşki
lâtı nasıl bir ieşkılâttır? Türkiyeyi ve Orta 
Doğuyu tehdit eden felâketin nereden gel- 
diğ ai öğrenmeye jnecbüruz. Bunun için 
El Fetih teşkilâtım bütün hususiyetleriyle 
tanımalıyız.
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Düşman.
silahlanmakta

uyanınız
EL FETİH İN KURUCUSU: YASER 
ARAFAI BİR YAHUDtDÎR.
25 Ocak J.97C tarinii «EPOCA» dergi

sinde Yaser Arafat’m kim olduğuna dair 
son derece şaşırtıcı ve fakaı gerçek bir 
haber çiKtı. Bu habere gö’e «Teşkilâtın ba
şı ve kurucus - Yaser Araıattır. 42 sene ev
vel Küdus'te doğmuştur Annesi Yahudi’
dir. 1948'de rs.ahire Üniversitesinde mi
marlık diploması aldı. Müslüman kardeşler 
teşkilâtında çaııstı. Kahire onlar* (yani El- 
Fetih'ciieri) emperyalizmin ve siyonizmin 
ajanları olarık damga'amışdır fakat bu
gün Kahıre’de Eı-Fetih’in bir radyo istas
yonu bıîe vai’diT-, El-Fetih’ın seçme eleman
ları Cezayir'de, Irak’ta ve bilhassa Çin’de 
eğitim görm*îKledir.

Türk b^; nında ilk defa açıkladığımız 
bu son derecc mühim üadıse üzerine, millî 
mücadelemiz yönünden düşünmeli ve keli
menin serçe & manasında milli olmayan 
rehber '-e ¿tioroların mücadeleyi nasıl de
jenere ettikl ::ım unutmamalıyız

Ascocıa'ed Pressin 3 kasım tarihli bir 
haberine göre ise. Araiat Küb^ ve Cezayir 
gerillalarının tekniklerini incelemişti.

Amerika nın ünlü poıitıka dergisi_Ti- 
me ise El-Feim'in hakikî gücünün ne oldu
ğunu kımsenjo bilmediğini ifade etmekte. 
El-Fetih’in Şam da sivil bir komite tarafın
dan idare edildiğini ve Araf<.t’m gerçeK

Gafil basınızı İslâm kahramanı, vatan fedaisi 
İlân ettiği Yahudi uşağı komünist YASER 
ARAFAT.

kimliğinin bilinmediğim yazmaktadır.
Son hab ilere göre ise, Arafat’ın şah

siyeti üzerindeki esrar aralanmaya başla
mış ve beyne mılel yahudiliğin bir sabotö- 
rü olarak, m»üî bir hareketin başına geti
rilmiş olduğu anlaşılmışta

Arafat’ı^ csıan yavaş yavaş kaybolur
ken; ihaneti İsrail topraklarından kuş 
uçurtmayan l*raü istihbarat servisinin bil
gisi altında, 22 mil yayan yürüyerek Ku
düs’ten Ürdün nehrine geçebilmiştir. Bunu 
bir mutemet »ahudi ajanından başka kim 
yapabilir.

EL-FETİH IN DOKTRİNİ NEDİR?
Ei-Fetih ideoloji olarak Frantz Fa- 

non’un fikirlerim benimsemiştir. Frantz 
Fanon bir zenci psikiyatrisidir. Gene A 
Pressin bir üaoerıne göre «Arafat bir Filis
t in l i  olarak sağ ve sol meseleleri ile uğ
raşacak vaktim yok» demektediı.

Meşhur oolitika dergisi L’orien’e gö
re» sanıldığıma aksine, asırlar boyunca ba- 
raber yaşadığımız ve hatta Nazilerin kat
liamı sırasınca Koruduğumuz yahudi top- 
lumuna karşı n°rhangi bir kinimiz yoktur. 
Bizim amacımız yahudilerin... Filistin top- 
raklannda Filistinlilerle beraber huzur 
içinde yaşama dır.».

Arafat, Cezayir başkam Ebu Medyen’- 
in İsrail ve Filistin arasında federal bir 
hükümet kurmasını derpiş eden sözlerine 
temas edere i ,  «Bizim esas amacımızda, 
Filistinlilerin eski topraklarına kavuşmala
rı ve bu toprak!arda, eşit hakiara sahip 
yahudi. Hrisiivan ve Müsiümanlardan mü
teşekkil bir Dere okta ?ik Filistin Cumhuri 
yeti kurulmasıdır.» demektediı.

Netice olarak, El-Feiih teşkilâtı ne İs
lâm nede Orta-Doğudaki Arap haklan için 
döğüşmemek'e; vahudi. Müslüman ve hris- 
tiyanın yan yana yaşacağ: bir Filistin De- 
moktank Cumhuriyeti kurmağ- hedef ka
bul etmekted r. Vatan ça^an yahudilikle, 
aym bayrağa aym kanuna tabi olmak için 
yapılan mücadelenin millilikle ve İslâmlık
la ne alâkası bulunabilir? Bu hareket sade
ce uyanan Orta-Doğu Müslümanlarının 
uyanışım d ırdurmak ve sosvalizme geçe
cek bir cumhıiTiyet kurma gayretinden baş
ka bir sey de^ddiı. Ve emperyalizmin men
faatlerine Nasiı gibi. Buraiba gibi. Kral 
Hüseyin gibi jandarmalık edecek; İslâm ve 
millet düşmam bir yahudi komplosundan 
ibarettir.

EL-FETİH VE KOMÜNİST
TEŞKİLATLAR
Daha evve) açıkladığımız gibi EI-Fe- 

tih’in seçme elemanlan Çin’de yetişmekte 
ve hareket Komünist Suriye’den idare edil
mektedir.

14 Nisan 1968 tarihinde El-Fetih 
iRoma’da toplanan ilerici partiler konfe

Sadece Rusyada 30 milyon kadın, çt* 
yar ve masumun hayvanlan bile tü
bir vahşetle yok edilmesinin bas mes’u

ransı» adı ile yaftalanan Komünist 
toplantısına mesaj göndermişti Tl 
hil olduğu komünist partileri top 
da, EİFetih yapılan destekten ötüı 
toplantısına fcatııan komünist part 
şekkür etmişti. Su halı iıe El-Fet 
maske komünist teşkilâtı olduğu 
daha o zaman çıkmalı idi. Anca* k 
lit basının suiiastleri hakikaten or 
masına mani olurken; sa^cı basın 
hakkında yarûış, asılsız, kasıtlı ne 1 
allaya ouüaya takdimden çekin 
Bunlan okuysn ve araştnma imkâ 
yan okuyucu da yahudi uşaklarınır 
ettiği bu sözde millî ve İslâmî (!) 
aldanacaktı.

Ancak binmeyen meselede 
namus borcufuı. Nasır’ın ve-benzi 
propogahda broşürlerim kim bil 
niyetlerle tezgâhhyanlar acaba n 
nadim olacak'ardır. Hakîo yanıltm 
zası hiç de hafif değildir ve son de 
İlkelidir

SAHTE ANTİ-EMPER YALİS’ 
LARIN ARKASINDA SIRIT/ 
GERÇEK: KOMÜNİZM 
Orta-Doğu’da asırlık vurtlann 

ve cebirle uzjKıaşmağa mecbur 1 
Filistin mültecilerinin vahudılerir 
tiği varanlar çın dönüşmeleri eli 
refli bir harekettir. Ancak kimin 
ne maksatla ve hangi Kuvvetin reh 

(Devamı 14. Sa;
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(2. Sayıdan devam)
Bugün milletimizin İktisadî hayatı üzs- 

finde gayn millî sermayenin, kültür hayatı 
üzerinde Judeo-Grek kültürünün, siyasî ha
yatında masin saltanatının tesirleri açıktır. 
Türkiye’de gayn millî kapitalist düzenin 
nimetlerinden istifade eden beynelmilel 
yahudilik ve onun uzun vadeli plânlarının 
tatbikçisi masonluk, millî uyanıklan dur
durmak gayreti içindedir. Bunun içinde ka
labalıklar nefse, zevke ve şehvete hitap e- 
den bütün vasıtalarla meşgul ediliyor. 
İmân, ahlâk ve kültürümüz darbeleniyor. 
Millet gerçeklerden habersiz olmanın girda
bına itiliyor. Müfrit nazariyelerle fikirler 
zehirleniyor, huzursuzluk, Kargaşalık ve 
anarşi gün geçtikçe arttırılıyor.

Tevrat’ın «Herkes kardeşi ile ve her
kes komşusu ile, şehir şehirle memleket 
memleketle muharebe edecektir.» (I’şaya 
19/2) hükmü yerine getiriliyor. Suni ideo
lojik ayrılıklarla üniversitelerimizde millet 
evlâtlan biribirini boğazlarken siyaset ha
yatım menfaat, şöhret ve intıras dalgalan 
dolduruyor. Fabrikalarda işçi gerçek düş
manından; ızdırap sıkıntı ve buhranının baş 
mes’ulu olan düşman kuvvetlerden haber
siz, Amerikancı san sendikaların yahut Ko
münist kızıl sendikalann ağına düşüyor. 
Bu miletin evlâdı polis yine bu milletin iş
çisi ile karşı karşıya geliyor. Cephede düş
mana sıkılması icap eden tabancalar ateşle
niyor, kardeş kanı akıtlıyor. Neden? Niçin?

Cevap gayet-basit; Kapitalizm ve ko
münizm vasıtasıyla dünya üzerinde gizli ve 
vahşi bir emperyalizmi devam -ettirmek is
teyen beynelmilel yahudiliğin ve onun yer
li uşaklarının doymayan iştihalannı tatmin 
etmek için.

BİR TATBİKAT
Bilindiği gibi Fransa’da De Gaulle, İs

rail’e silâh ambargosu koyduğu, yahudi 
menfaatlerini Fransız miletinin menfaatle
rine tercih etmediği için iktidardan uzak
laştırıldı. Siyonizm, Fransa’daki ve bütün 
dünyadaki basın organları, bankalan, ser
maye müesseseleri, ve emrindeki mason 
kuvvet ve iktidarlarla De Gaule’e karşı bü
yük bir savaş açtı. Bu savaşla üniversite 
işgalleri, nümayişleri ve sokak hareketleri
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MİLLİ ekonomiye

)
2e gençleri; genel grevlerle işçileri kullan
mıştı. Fransa, anarşi ve kargaşalıkların ku
cağına düşmüş, beynelmilel yahudilik ve 
Fransız Maşnkı azamlığı muvaffak olmuş
tu.

De Gaulle’den boşalan yere Yahudi 
banker Rochild’lerin eski banka müdürle
rinden Pompidou getirilmişti. Pompidou’- 
da efendilerine sadakatini bakanlar kurulu 
na, üç Yahudiyi almakla ödemeye başlamış
tır. Ve halen siyonizmin Fransa’da zedele
nen hâkimiyetini iade etmeye çalışmakta
dır.

Türkiye’de ise durum tamamen deği
şiktir. Fransa’da De Gaulle’ün millî politi
kasına karşı sürdürülen genel grevler fab
rika işgaleri ve yürüyüşler şeklindeki işçi 
hareketleri; memleketimizde millî sanayü 
yıkmak veya gelişmesine mâni olmak isti
kâmetinde kullanılmak istenmektedir. Bey
nelmilel yahudilik ve işbirlikçileri, Ameri
ka’ya ve Avrupa’ya muhtaç olmayan silâhı
nı, topunu, tankını, lokomotifini, uçağım, 
vapurunu, her türlü makina akşamım yapan 
ve bütün bunlann çekirdeği millî bir ağır 
sanayiye sahip' olan bir Türkiye istemiyor. 
Böyle bir Türkiye beynelmilel yahudiliği 
korkutuyor. Esir Türk illerinin, Müslüman 
ve ezilen mazlum milletlerin kurtuluş ümi
di Türkiyemizin, yahudi mason tasallutun
dan kurtularak millî bir nizama sahip oi- 
ması asırlık düşmanlarımızı düşündürüyor.

Orta Doğu’daki muvazeneyi bozacak, 
Yahudi maüyesinin kazancım kıracak bir 
sanayileşmeye ve kalkınmaya yıllarca ma
ni olundu ve hâlâ mâni olmak için hayasız
ca her türlü sabotaj yapılmaktadır.

Demir, kömür ve petrol gibi ağır sana
yinin ve harp sanayinin temel maddeleri, 
memleketimizde bol bol istihsal edildiği 
halde, Türkiye’deki yahudi mason işbirliği 
tarafından Ereğli Demir - Çelik tesislerinin 
yüksek vasıflı çelik imâl etmesine fırsat ve
rilmedi. Teneke, saç, inşaat demiri imâla
tıyla Demir - Çelik Fabrikalarının millî sa
nayie hizmetine mâni olundu. Bugün Div
riği’den çıkan demir cevheri, tank çeliği, 
makina çeliği olabilecekken, teneke, saç, 
inşaat demiri yüksek vasıfta olmayan çelik 
haline getiirimektedir. Halbuki bazı deği
şiklikler ve ilâve tesislerle en yüksek kali
te çelik haline gelebiir. Aym kuvvetler u 
çak sanayiinin temel maddesi olan alümin
yumu çatal - kaşık yapmaktadır. Ergani’
den çıkan bakır Türkiye’de işlenemediği 
için dışarıdan işlenmiş olarak bakır mâmûl 
leri satın alınmaktadır. Her sene binlerce 
ton krom, nikel, boraks gibi yeraltı servet
lerimiz dışarıya akmaktadır.

Bilindiği gibi asrımızda Demir - Çelik 
sanayü, devletlerin ve milletlerin belkemi
ğidir. Herşeyden evvel harp sanayii, ağır 
sanayü, ve daha birçok sanayi kollarının 
temeli olduğu için demir ve çelik 20. asrın 
en stratejik maddesi haline gelmiştir. He
le çelik, sanayileşmiş veya sanayileşecek 
bir devletin temeli ve modem tekniğin dö
nüm noktası kabul edilmektedir.

Türkiye’nin coğrafi ve stratejik mev-
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kn düşünülecek olursa, düşmanlarla çevri
li bulunan memleketimiz baıumından de
mir ve çeliğin ehemmiyeti ve kıymeti daha 
dâ iyi anlaşılır.

İşte, millet hayatı, mülî ekonomi, mil
lî sanayi ve millî müdafamız için kıymet ar 
¿eden bir sahada sanayileşmemiz darbeleni 
yor. Bu tahribatta yahudi mâliyesinin ve 
Amerikan masonluğunun ayduları yerii ma
sonlar ve komünist tahrıkçileı sendikal yol
larla, Türk işçisini de istismar etmeye ça
lışmaktadırlar.

İSÇİYE VE MİLLETE
HAZIRLANAN TUZAK
Beynelmilel yahudiliğin kapitalizm ko 

lunun soyduğu, sefaletle karşı karşıya ge- 
tirdiiğ işçi, komünistler tarafından istismar 
edilmek istenir. Sınıflar arası savaş tahrik 
edilir. Milletimizin gerçek düşmanlan ye
rine sahte hedefler gösterilir. Buhran yan
lış ve hatah olarak sahte sebeplere bağanır. 
İdeolojiler arasında devam eden topyekûn 
ve sınırsız harple İktisadî bünyemizde mey
dana getirilen yaraların mes’ulleri ve ter
tiplenen komplolann gerçek failleri gizlen
meye çalışılır.

Türkiye’de milleti soyan, millî gelirin 
büyük bir kısmım yurt dışına kaçıran ser
mayenin iğrenç hakimiyeti gizlenir.

İşçinin sefalet ve ızdırabı; grevler, iş- 
galer ve yürüyüşlerle beynelmilel yahudi 
liğin uşaklığım yapan komünistler tarafın
dan yanlış hedeflere kanalize edilir, işçi 
millî ekonomiyi yıkmak için bir silâh ola
rak kullanılmak istenir.

Böylece yahudilik cihan hakimiyetine 
varma mücadelesinde milletlerin din, ah
lâk, tarihlerini lekelediği gibi bir taraftan 
millî ekonomiyi yıkarken, diğer taraftan 
kasalarına oluk oluk kâr akıtmaktadır. Di
ğer taraftan da millî ekonomüy bizzat tan- 
rip ettirmeye çalıştığı işçiye verilen zam
lar, işçinin hayatında en ufak bir refah 
ümidi doğurmamakta, işçi gün geçtikçe se
faletin dipsiz bataklığına yuvarlanmakta
dır.

İşçi ücretine zam edilen birkaç kuruş
la sevinirken, zarurî ihtiyaç maddelerinin 
fiatlan birden bire artmakta, böylece işçi
nin ücret için yaptığı mücadelede uğranı 
lan zararlar hem işçiye, hem de millete 
son derece pahalıya mal olmaktadır.

Ereğli Demir - Çelik de girişilen grev 
hareketleri ve mutlak bir ihanetle yüksek 
fınnm donma tehlikesiyle karşı karşıya kal
ması, yahudi ve manken ortaklarının grev
den evvel demir fiatlan artacak diye elle
rindeki demirleri haince depo etmeleri, 
grev hâdiselerinden sonra demir fiatlannın 
korkunç bir hızla yükselmesi ve Türkiye’
nin dışardan demir almaya mecbur bırakıl
ması, millî varlığımızı yıkmak için sürdü
rülen beynelmilel yahudi tahribatının eko
nomik görünüşlerinden sadece birkaçıdır.

Türkiye’yi temelinden sarsacak bir 
mahiyet gösteren Ereğli Demir - Çelik fa
ciası, ancak bu faciayı tezgâhuyanlann eko
nomi politikalannı bilmekle anlaşılabilir.

Kısaca yahudi ekonomi politikasının

Gizli bir ekonomik hâkimiyet kuran Beynel
milel Yahudilik kanlı saltanatına devam edi
yor. Bu saltanat milletlerin uyanışı ile bir gün 
yok olacaktır.

bu mevzudaki plânlarını görelim:
«Sosyal Fran-Masonluk mensuplan ara 

smda, menfaat birliği bahanesiyle, daima 
himaye etmekte bulunduğumuz sosyalist 
ve anarşist ordusu saflarına katılmasını iş
çiye teklif ettiğimiz zaman, bize kurtarıcı 
gözüyle bakacaktır... Nüfuz ve iktidanmı- 
za gelince; bu da işçinin devamlı olarak aç 
kalması ve zayıf düşmesi ile miimkiirt ola
bilecektir. Ancak bu şartlar altınladır ki, 
işçi arzu ve irademize boyun eğecek ve bu
na karşı gelmek için kendinde ne enerji, 
ne de kuvvet bulacaktır. Aristokrasinin 
meşru krallık devrinde elde edemediği 
haklardan daha fazlasını, açlık sağlayabi
lir. Gaye ve maksatlanmıza karşı olanları, 
açlığın doğuracağı sefalet ve kini, çevirece 
ğimiz hile ve desiselerle, bizzat halkın eliy
le ezme kiçn kullanacağız.»

Yahudi Protokolleri 3. Fasıl 6 
Paragraf.

«Tamamen elmzde bulunan altının ve 
tasarrufumuz altındaki gizli imkân ve vası
taların yardımıyla umumi bir İktisadî buh
ran yarattığımız zaman, sürülerle işçiyi Av- 
rupa’nın bütün memleketlerinde sokağa 
dökerek aynı anda harekete geçireceğiz.

Bu işçi sürüleri, cehaletin doğurduğu 
aşağılık duygusu ile çocukluk çağından iti
baren hasetle gıpta ettiği insanların zevkle 
kanlarım akıtıcak ve ondan sonra da mal
larını yağma edeceklerdir.

Yahudi Protokolleri 3- Fasıl 12. 
Paragraf.

... Ücretleride arttıracağız. Fakat üc
retlerin artışı ile birlikte birinci derecede 
ihtiyaç maddeleri fiatlânnı da pahalandı
racağımızdan, işçilerin ücret artışından hiç 
bir istifadeleri olmayacaktır. Bundan baş
ka, istihsal kaynaklannı, işçiyi anarşiye ve 
ispirtolu içkilere alıştırarak hile ile geniş
liğine sabote edeceğiz.»

Yahudi Protoklleri 6. Fasıl7.
Pragraf

Görüldüğü üzere beynelmilel yahudi- 
liğin ekonomi politikası insanın ve millet
lerin -istisman esasına dayanmaktadır. Ya
hudi ekonomisi spekülâtif bir ekonomidir, 
münhasıran parazit bir ekonomidir.

Beynelmilel yahudi maüvesinin millet
leri sömürmek gayesiyle hazırladığı kapi
talizm ve millî uyanışlan söndürmek _ için 
kullandığı komünizmin karşısında millite- 
mî?î hayat kavgasına hazırlayan millî eko
nomiyi kurmaktan başka hiçbir hedef ka
bul edilemez.
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T ürkiyenin savunması 
Sağlanmışmıdır

, jeopolitiğin ve inançlarının bize en büyük düşman yaptığı Rusya, silâhlanmasına son sür’atl« 
etmektedir. Rusya silâhlansın. Türkiye silâhlarım bıraksın.’ İşte barış içinde bir arada va

BASIN TOPLANTISINDAN SONRA DURUM : 
Demirei’in son basın toplantısı, bir çok yön

leriyle gayr-i millî basını tatmin etmiş gibidir. 
Demire! basın toplantısında, ikili Anlaşmalar’in 
iktidarı zamanında imzalanmadıgıa» İsrarla be* 
lirtmek istemiştir. Böylelikle şahsım ve iktidar 
süresini masum gösterme çabasında bulunmuş
tur. İnönü ise, basın toplantısından sonra sus
makta re  adeta gizli görüşme açılmasını tasvip 
etmektedir. Bunun sebebi, İkili Anlaşmaların te
meline ilk harcı koyanın kendisi olmasıdır.

Daha evvelki seneler İkili Anlaşmalar üze
rinde koparılan fırtına, Türkiye'de Jüpiter fü
zelerinin olmadığının anlaşılmasından sonra, din- 
inişti. Bugün de Nike füzelerinin kısa menzilli 
oluşunun teyidi, kiralık kalemleri hayli ferah
latmıştır.
ÜSLER SAVAŞ ÇIBANI MIDIR?

ikili Anlaşmalar basında ve mecliste aktüel 
konu olurken, üzerinde ittifakla durulan husus, 
«Üs ve tesislerin biri her an harbe sokabilece
ği» idi. Aslında jeopolitiğimizin icabı olarak, vu- 
kû bulacak bir savaşta yer almamız kadar taöii 
bir şey yoktur. Zira özerinde yaşadığımız toprak
lar, dünya hakimiyetine gidişin kilit noktasıdır. 
İKİLİ ANLAŞMALAR TÜRKİYE’Yİ 
HARBE SÜRÜKLEMEZ

I ve IL Cihan harpleri şunu göstermiştir: 
Bir devlet, harbe yaptığı anlaşmalar yüzünden 
girmez. Ancak devletin başında bulunan gafil ve 
hain idarecilerin aptal politikaları yüzünden har
be girer. İtalya buna en güzel misaldir. Almanya 
ve Osmanlı İmparatorluğu ile ittifakı, harbe 
girmesine verile olamamıştır. Osmanlı İmpara
torluğunu savaşa sokan, Alman gemilerinin sa
tın alınması değildir. Bu gemiler» Rus sınırı
na yaklaşıp, Sivastapola bombalamalarını büyük 
bir şaşkınlıkla duyabilen gafil idarecileri olmuş
tur. Bu bakımdan bir harbin doğmasını, füzele
rin Türkiye’den gidişi önleyemeyecektir. Rus
ya, Küba buhranı sırasında, küstahça memleke
timizi her an işgal edebileceğin; hatırlatmıştı. 
Bu açıdan füzelerin sökülmesi, Sovyetlere mü
dafaasız bir Türkiye sunmak durumunu sağla
mıştır.
İNÖNÜ — OEMtREL İKİLİSİNİN DURUMU : 

İkili Anlaşmaların imzalanageldiği 1945-1947 
yılından itibaren iktidarların güttüği» politikanın 
maalesef millîlikle yakından veya uzaktan hiç 
bir alâkası yoktur. İnönü iktidarda olduğa süne
ce, efkârın Nato’nun ve İkili Anlaşmaların W-

Dünya silâhlanıyor! Silâhı olanın ekmeği ve 
hürriyeti vardır. Silâhsıza yaşama hakkı yok
tur. Sahte barış sloganlarına kanmayalım. 
Uya® alım!

Taı 
dev 
şam».

zumluluğuna dikkatini çekmiştir. İktidardan düş
tüğü sıralarda ise, AP hükümetine bu yönden 
saldırarak gedikler aramaya çalışmıştır. Demir- 
el’in bu taarruzlara cevabı, İkili Anlaşmaların 
kendi zamanında imzalanmadığı hususu olmuş
tur. Gerçekten bu anlaşmalar, AP iktidarı ta- 
mamnda imzalanmamış tır. Fakat bu, AP iktida
rının masumiyetini izah edemez. Biraz sonra gö
receğiz ki, bazı maddeler sarih olarak aleyhimiz- 
dedir. Elde yetki olmasına rağmen, bu aksaklık
ların şimdiye kadar giderilmesi gerekmez miy
di?
NÜKLEER HARBİN KARAKTERİ :

Basın toplantısında «Nike füzelerinin kısa 
menzilli oluşu, mütecaviz bir ülke olmadığımı
zın ispatıdır» denilmektedir. Bu ifade gülünçtür. 
Zira asrın harbi nükleerdir. Ve uzun menzilli 
nükİcer silahlarla olacaktır. Bu hart göre, Urai’ 
larda rampalanan ve ateşlenen uzun menzilli 
SAM roketlerine vereeek cevabımız yoktur. Vu
ku bulacak bir nükleer fıarbin tahdidi hayaldir. 
Şöyle ki: Beynelmilel anlaşmalarla kullanılması 
asaKlanan \apatm bombalarını 6 gün savaşla- 

.ında İsrail, sivil Arap balkına, 5 yaşındaki yav- 
"uçaklara karşı insafsızca kullanmıştır. Bari? 
Yahudi hakimiyetinin buram buram koktuğu gay
■ i milli oasın, bu adiliği (harbin ıcaplarmdandır 
.ıiye geçiştirmeye kalkışmıştı.
'»ASIN - HBK ÇATIŞMASI

Hatırlanacağı üzere .962 Küby buhranı sı
rasında, Milli BirliV Komitesinin isteği üzerine 
Türkiye ve getirilen Jüpiter-23 füzeleri, o zamar 
basındı tepkilere yo) açmıştı Bi? anda yayga- 
-alar Kopmuş, füzelerin geri götüriLmesi için, rx> 
.atifler mürekkep vaıamaya başıamışti. Basın 
tîBK çatışması Rusya’nın da ağırlığım ortaya 
soyması üzerine, MBK’nin mağlubiyeti ile sonuç- 
anmış tır.
\LEYHTE MADDELER

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, önemli 
ıiaducierin tahliline geçelim. 13 madde de 

«JttontreauT anlaşmasının aükümleri mahfuz tu
tulmuştur» ibaresi vardır Montreaûs anlaşması- 
tutumunu, Jüpiter füzelerinin modasının eksik 
Ancak şuna belirtmekle ıktıta edelim Montreaûs 
anlaşması ile dünyanın en önemli stratejik mev
kii boğazıar, gayri millî hale getirilmiştir. Bu 
gerçek basın toplantısından önce de bilinmek
teydi Ama özerinde hiç durulmamıştır. Ve ze
min çürüklüğünü muhafaza ettiği müddetçe de 
üzerinde durulmayacaktır.

Madde 16: «Anlaşmanın amaçlan için, ABD 
tarafından ihtiyaç duyulacak matzeme ve ikmal

maddeleri mümkün olan ve geniş ölçüde Türki
ye’den temin olunacaktır.» Maddeye göre anlaş
ma çerçevesi içindedir diyerek, her türlü ikmal 
maddeleri ABD ye memleketimizin maddi kay
naklarından temin edilecektir. Sarih ifade He. 
maddi kaynaklarımız ABD hükümetinin Yahudi 
markalı politikasına amade {alınacaktır. 
SENELERİN ESKİTEMEDİĞİ GERÇEK :

Robert Kennedy’nin 13 Gün isimli hatıratın 
da, 1962 Küba buhranı «ırasında. Türkiye üze
rine yapılan pazarlık şu şekilde anlatılmaktadır: 
Türkiye’deki Atom oaşlıklı füzeleri sökeceksiniz. 
Bizde Türkiye’yi işgal etmeyeceğiz. Sovyetler Bir
liği, füzelerin sökülmesinden sonra iç işlerine 
karışmayacağına dair, Türkiye hükümetine temi
nat verirken, Amerika da aym teminatı Küba’ya 
verecektir... Krnşçef bu mektubu Küba buhra
nı sırasında başkan John Kennedy’e göndermiş 
tir. İfadeden anlaşıldığı gibi. Rusya ister füze 
olsun ister olmasın işgale karar verdiği an, fü
melerin Türkiye’den gidisi dahi işgali önleyeroe
■ «çektir.

Jüpiter füzelerim söken. Beynelmilel Yahu- 
iiliğin emrindeki Amerikan hükümeti bu iğrenç 
tutumunu. Jüpiter füzelerinin modasının eskilisi 
tiği gibi gülünç bir sebeple izaha çalışmıştı

Halbuki hâdisenin moda eskiliği ile ala- 
sası yoktu. Jüpiter—23 füzeleri atom baş
lıklıydı. Ve bir harp esnasında Rusya’ya ağır 
darbeler indirebilecekti. Rus ve Amerikan hü
kümetleri Türkiye’yi menfaatleri için tampon 
bir devlet olarak kullandıklarım, bizzat başkan 
tazının dilinden açıklıyorlardı^ 8 yıl önceki ger 
çek, bugün değişti mi dersiniz?
TÜRKİYE MÜDAFAASIZ KALMIŞTIR :

Savaşın her an koktuğu bir ülkedeyiz. Şu ar- 
Türkiye, bir Rus hattâ öu Yunan taarruzuna 
karşı müdafaasuJ.^ Kıbrıs buhranı sırasında 
İngiliz Askeri Kurullarının yaptı f  bİT inceleme 
Je şöyle denilmekteydi: dBir harp vukuunda Yu
nan ietleri, Edirne semalarım aşarak İstanbulo 
bombalayabilecektir.» İnceleme, üzerinden gülü- 
aüp geçilecek gibi değildiı Bilakis bizleri deri» 
bir düşünceye sevk etmelidir Çünkü atom öaş- 
tıklı Jüpiterler sökülmüştür. Elimizde orta men
zilli (39-40 Km) Nike »jax füzeleri kalmıştır. 
Halbuki Yunanistan'da bile, ozun menzilli ndi- 
teer füzeler vardır. Bir harp vukuunda bütün 
bunlardan mahrum olduğumuz gibi, üslerin mut
lak hakimiyetimiz altında oîmadığ d» bir ger
çektir Bu sebeple vuku bulacak bir harpte, niç 
olmazsa kendi yağımızla Savruiabilmemiz için üs’ 
terin mutlak Türle kontrolüne geçmesi lâzımdır.
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ESİR TÜRK İU-ERİIMDEIM 

VE İSLÂ/VV ALE/VVİMPEM

M Ü S L Ü M A N  T ÜR K L E R İ N  
KANLI KURTULUŞ MÜCADELESİ

HALK MAHKEMESİ

KİM KAZANIR?
(geçen sayıdan)

Bu mücadelede hangi taraf kazamr? 
Doğu Türkistan m asıl sahibi olan Türkler, 
Çinlilerden nefret eder. Zira Doğu Türkis
tan’da bir te& aiie bulunamaz ki. dinlerine, 
milli, varlık ve istiklâllerine gaddarca, şö-' 
venistçe tecavüz eden zalim ve kanlı Çin 
emparyalizmine baş kaldırıp çehid edilme
miş bir evlad sahibi olsun. Burada Çin yc 
netimine baş kaldırma hareketlerinin ardı 
arkası yıllardır kesilmemıştrr. Türk milleti 
öyle bir millettir ki, Doğr Türkistan’daki 
bu hareketle;, ya ay-yıldızlı Gökbayrak’ın 
altında hür ve müstakil bir Türk Devleti 
kurulacaktır, ya da son Türk ferdi şehid 
oluncaya kadar bu amansız ve adaletsiz sa
vaş devam edecektir. Çin in belkemiği Plan 
Doğu Türkistan’daki bu durum, Kızıl Çin’
in Ruslar karşısındaki dezavantajıdır.

Öte yandan, teknik üstünlük, harp sa- 
nayuni besleven kaynakları Batı Türkistan- 
dadır. Bu ssbeble Batı Türkistan’ı Doğu 
Türkistan’a bağlayan 6 şose yolu, hududa 
kadar getirilmiş olan Türk-Sib demiryolv 
ve 2 nehir yoluna mukabil, Doğu Türkistar 
asü Çin den çok uzak olup elverişsiz biı 
şose ve bir demiryolu ile bağlıdır ki, tak
viye olması g'içtür. Üstelik, Dış Doğolistau 
daki Rus kuvvetleri bu yolu kesebilir. Rus- 
lann askerî kuvvetleri arasında Batı Tür- 
kistan’lı cengaver Türkler, önemli bir kuv

vet teşkil etlikleri gibi, Ruslar 300.000’in 
üzerindeki Doğu Türkistanh mülteci Türk 
lerden de 50.000 kişilik bir «Doğu Türkis. 
tan Kurtuluş Ordusu» teşkil etmiştir. Ayn 
ca. Rus askerin . Çin. askerlerinden daha 
kabiliyetli, dayanıklı ve cesurdur. Bu yüz- 
den bugün için Ruislar daha avantajlı ol
makla beraber, Çin’in teknik gücünün sür’ 
atle geliştiği nazara ahnırsa yakın bir ge
lecekte teknik güçler eşit olsa bile, sayı 
üstünlüğü ile Kızıl Çin, Rusları yenecektir.

Dilber çoâ önemli bir hususta şudur ki, 
başta Batı Türkistan gibi, Rusya’nın bekası 
için hayati öuemi haiz bir ülkede Türkler 
olmak üzere Rusya nüfusunun yansı Rus 
esaretinden kurtulmak için fırsat kollayan 
esir milletlerden müteşekkil olduğu halde, 
Çinliler çok daha yeknesak bir nüfusa sa
hiptir ve Rusfara nazaran Çinliler, çok da
ha inatçı ve sefalete alışkın bir millettir.

Bir diğeı husus ta şudur: Kızıl Çin’in 
Batı Türkistanlılara yaptığına tam karşılık 
Ruslar da Taşkent ve Alma-Ata’daki radyo- 
lan vasıtasıyla, bir yandan Doğu Türkistan- 
lılan Kızıl Çlıı’e karşı isyana teşvik etmeK- 
te, öte yandan Moskovo'da açtığı enstitüde, 
Doğu Türkis-anda kendi kuklası durumun
da kurulacas müstakbel devlet için diplo
mat yetiştirmektedir. Yani, Doğu Türkis
tan’ı ele geçirmek gayesiyle ciddi hazırlık
lar içindedir. 1933, 1944 ve 1949’daki ha- 
talanm hala idrak dememiş görünen Rus-

lar’m bu sarsak politikasının insanlığa neye 
mal Oıacağmı hür dünya devletleri iyi he
saplamalıdırlar...

SONUÇ
Rus-Çin çatışması, yukarıdaki izahları

mızdan da anlaşuacağı üzere, ne Rus ve ne 
de Çinlilere aıd olmadığı halde yansı Rus
ların, varisi da Cinlilerin esaretindeki, As
ya’nın siyasi, iktisadi askerî ve etnik den
ge unsuru Tüikıstan’m tamamı üzerinde 
«Asya hakimiyeti» ve «Dünya İmparator
luğu» emellerimin tahakkuku içir iki komü
nist rakibin karşı karşıya gelmesinden 
başka bırşey değildir Yanı, gittikçe veha- 
metmi attırarak devam eden bu çatışma so
nucu çıkan hsıpte, iki müstevlioen hangisi 
kazanacak oiuısa olsun, Türkistan’daki 45 
milyon Tütk nüfusu belim bir daha doğrul
tamayacak şekilde imha olacağı bir yana, 
dünya milletleri arasındaki jeopolitik den
ge, bu iki dev komünistten birisi lehine 
bozulacaktır. Eğer hür dünya ve A.B.D. 
Türkistan’ın Rus ve Çinlilerce istila edili
şinde olduğu gibi, bu defa da kayıtsız kal
makta inad ve ısrar ederıerse, bu acizane 
tutumlan yüz önden bütün insanlağın mah
vına sebeb olabilirler. Bu felaketin önlen
ebilmesi Rus-Cin çatışmasının asıl sebeble- 
rine yukandaki doğru teşhisi koymakla 
mümkündür ve ancak bugünkü şartlan de
ğerlendirmekle önlenebilir. Bu son fırsattır

NE YAPILMALI
însanlığ'ü bu müstakbel büyük faci

adan kurtarııabilmesinin ancak ve yalnız 
î>ir tek çaresi vardır: O <îa «Doğu Türkis
tan» da Müstakil bir Türk Devleti kurul
masını sağlajaakia olur. Bu ise. her devlet
ten fazla Rusya nın olgun idrakine; Rus-Çin 
savaşı neticesinde Çin’i istila etse dahi, pek 
kısa bir müddet sonra kalabalık ve şövenist 
Çin milletinuı Ruslar’ı tasfiye edip Rusya- 
mn tamamınm çöküşünü hazırlamış olacağı 
m uzak görüşle sezecek olgunluktaki Rus 
yöneticilerinin samimiyetle tasvib ve. des
teğine bağlıdır. Zaten bu belanın alt edile
bilmesi için Rusya’nın başka bir tezi olma
ması lazım geur. Zira bunun dışında bir yol 
takib edecek olursa «Cine pirince gider
ken, Rusya’daki buğdayından da mahrum 
kalacağım» iyice bilmesi kendi menfaati 
icabıdır. Kısacası Ruslar, Doğu Türkistan
lıla ra  Kızıl Çin'e karşı ,yapacaklan Kurtu
luş Savaşını müteakip (müstakil ve Millî bir 

(Devamı 14. sayfada)

Toprak reformunun yapılışı.
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Yıkılan Nazım 
Hikmet efsanesi

3
« M a k i n a l a ş m a k »  giiri Nazun’ın hayata 

bakış tarzım, mizacını, üslup ve teknik hususi
yetlerini aydınlatmak için bir anahtar vazifesi 
görebilir. Zira onun şiir dünyasında «makina* 
merkezi bir yer tutar. Burada şairin kendi Ben’I 
ile makina arasında çok sıkı bir münasebet kur
ması, makinalaşmayı bir ihtiras haline getirmesi 
hem sosyal, hem de psikolojik bakımdan derin 
bir mana taşır. Aynı şiirin b a jk ab ir meziyeti, 
Nazım Hikmet'in teknik ve üslubuna'hakim olan 
başlıca özellikleri de kuvvetli bir şekilde ortaya 
koymasıdır.

Şiirde en mühim olan nokta muhteva ile 
üslup arasındaki uygunluktur. Nazım «makina
laşmak» şiirinde sadece bir fikri, bir duyuş tar
zını ifade etmekle kalmıyor. Şiinnin şekil v® 
üslubu ile makineyi ve makineleşme ihtiyacım 
kuvvetli bir şekilde hissettiriyor. Bunu yapar
ken şairin tatbik ettiği mCtod bir hayli basittfr: 
Dil vasıtasıyle makina seslerim taklit Nazım di
ğer şiirlerinde de bu usulü bol bo: kullanmıştık 
Ses taklidi, hareket taklidi onun şiirlerinin baş
lıca hususiyetlerindendir İlende bunu gösteren 
bir çok ömekleı vereceğiz.

«Makinalaşmak» şiirinde tekrarlanan sesler, 
makinanm madde ve hareketine uygun olarak 
sert, Katı ve monotondur. Şair taklidi en aşırı
ya götürmek sureciyle, manası olmaya* tamamıy- 
le mekanik seslerden ibaret kelimeleri kullanı
yor:
Trrmun,

trrmun, 
trrrram! 

trak tiki tak:
Burada bir insan sesi değil, makina sesi ba

his konusudur. Şiire havasım veren şairin duy
gu ve düşüncesini tayin eden bu gayri beşeri 
mekanik sestir. Diğer mısraıarda kelimelerden 
çoğu aynı sese uydurulma« için seçilmişlerdir. 
Başlarında sonlarında veya ıçıerinde r, k, t  k n - 
sonlannı ihtiva eden kelimeler şiirin dokusunu 
vücuda getiriyor:
Tükürükln dilim bakır tellen yalıyor 
Damarlarımda kovauyor _

oto direzinler lokomotifleri!
Karnıma bir türbin oturup 
kuyruğuma çift aspuru ¿aktığım gün! 
mısralarında k, r, c konsonıan büyük bir kesa
fet teşKil ediyor Yalnız şiirde bu sesler geıvi 
güzel sıralanmamıştır. Kendilerine has ritim şe
maları vardır Ark«, anaya üç kert- tekrarlanan 
«trrmıms dan sonr? fana? oaşka D ir ses işitiyo
ruz. *trak tiki taK». Burada mekanik sesli üç 
kelime bir mısrada top anmıştır Kendi için ie 
bir ritmi ihtiva eden bu nısri; grubu, şiirin oa- 
şmda. ortasında ve sonunda liç kere tekrarlan
mak suretiyle bütün şiirin yapısın.- tayin ediyor. 
Araya giren iki parçada sairin kerc.isi konuşuyor. 
Şür makina sesi ile nsan sesinin basit, fakat ?•■>£ 
Kuvvetli bir şekilde birbirine uydurulması esası
na dayanıyor Hakim olan maKinanm sesidir, şa
irin duygu ve düşüncesiyle beraber sesi de ma- 
kinanm sesine ve ritmine uymuştur

Sadece bu şeki) kendisini makınaya uyduran 
ve makinalaşan insanın ae öaıe gelebileceği haK- 
kmda bir fikir verebilir Fakat insan tamami/ıe 
makinaıaşabilir mi ve ou insan için yüksek bir 
ideal midir Bu soruların cevaoım ileriye b..*aka 
rak bu durumun tam ndd) oıan bir örneği ele 
alalım Grev insanın makinaya v«* no ıS'na'-sma* 
ya karşı isyanıdır Grev n a Rinayı dondurur, onun 
yeknesak ahengin^ bozar Hattâ baren makinayı 
parçalar insanların devlet ve iabrika nizamına 
köle olmadığı rejimlerde —k o m ü r  buna ka
pitalist relim adını verirler— Makmalarız) sık 
sık durduSn görülür O «ama«' Kabım ın saadet 
duyduğu mekanik ahengin yerini karışıklık alır. 
«Benerci kendini niçin «’dördü» adi: şflunde,
şair aynı taklidi üslupla bir 3 1ev hadisesini çok 
canlı bir şekilde tasvir etmiştir:

Stop:

Fren!.
Zırnık!
Durdu!
Amele

baş parmağım tele
dokunduran.

Akimülatör, dinamo, motor, buhar, benzin
elektirik

Trrrrrrrrrrrrrrrrrlk!.
D U R — D U !!!
Yüksek tuğla bacalarda dumanlar dona kaldı.
Koptu kayışlar.
— Patron sabotaj var!
— Koş telefona!.
— İşlemiyor...
— Telgraf...
— Teller kesilmiş

makina bomboş...
— Koş!.

Karşımda durma avanak!...
Hangarda ne varsa üstüne atlayarak 

koşun şehre...
Sarjant, polismen, asker, 

kırk ikilik tayyare, tank 
ne bulursanız

yetiştirin...
Birden

bisiklet, motosiklet, otomobü, minibüs
tozu dumana kattılar, damam toza...

Fakat
yine birden 

ekşi boza...
Ne Deri
ne geri
Paaaaah!...
Fuısss...
Patladı lastikleri...
Geç kaldılar geç!.„
Drran

arnı
drrran...

Tiki taka grev...
Edildi ilan:

Umumi grevüi!!!! (4)
Komünist rejimlerde boyıe bir şeyin vukua 

gelmesine imkân yoktur. Orana insan tamanry- 
le makinanm nizamına uydurulmuş, makinalaş- 
mıştır Şiiri de gösterıyoı ki, Nazım için bu, 
ideal bir durumdur Şair aacaü böyle bir dünya
da kendini mesut hissedecektir.

Acaba nasıl bir duygu ve düşLnceyle Nazım 
kendisini böyle bir düşünceye K a p tırm ıştır . Bu
nun arkasındaki psikolojik ve sosjal amiller ne-. 
lerdir İdeoloji baKimıncan bu sorulara kolayca 
cevap verilebilir: Mazım m esenennde bu fikir
leri ifade eden bir yığın mısra vardır Fakat sa- 
naatıma göre «MakinaiaşmaK» şiiri sadece ideo
lojik düşüncelerle izah edilemez. Burada mücer
ret fikri aşan his ve heyecan tonu ideolojiden 
gelmez. Daha akla yakın oıan sebeplerden biri 
şairin gençlik yıllarında yaptığ: seyahatlarda
Anadolu’nun sefalet manzaraların’ yakından göç
müş ve onlar karşısında duyduğc büyük ıstırap
la makineye ve makinalaşmaya yegane kurtuwş 
vasıtası nazanyla bakmış olmasıdır.

Garplının makinaya oaKiş tana şarklımnJr.n- 
den çok farklıdır Garpıı makinayı araştıncı ze
kasıyla, adeta oynar gibi keşfetmiş bundan do: a- 
yı da onu hiç bir raman kendisıroen üstün gör
memiştir Avnıpa medeniyetinin kudret ve ih i- 
şamı karşısında şarklı bu kelime ile Rusya’yı da 
kastediyoruz. Makinayı nissı oir zsviyeden eıe 
almış, adeta onu tannlaştırmıştu Batıda felsefi 
ve içtima! bir görüş olar. materyalizm ve sosya
lizmin. doğuda bir din haııne gelmesinin sebebi 
de budur. Batıda Karl Marx, Eflatun ve Arisro’ 
dan beri yetişmiş yüzlerce mütefekkirden biri te
lakki edilir. Düşünceleri serbestçe münakaşa oıa- 
nur ve aşılır. Doğu’da ise Kart Marx mutlak hî- 
kakita) bulan, fikir’erinden asla şüphe edilme
yen bir peygamberdir.

Nazım’ı Marksizm, materyalizm ve makina 
hayranlığına sürükleyen amillerden biri hiç şüp-

-------,--------- ------------- ---------

Nâzım Hikmet 
Vatan haini şair (!)

hesız içinde doğduğu ve yaşadığı şark âleminin 
umumî zihniyetidir Nazım’dan önce Tevfik Fi*- 
ret de «fen»i, dine karşı çıkarmamış, insanlığın 
kurtuluşunu onda görmemişti Tanzimat’tan no- 
güne kadar Türkiye’de batının en manasız şeyle
rine karşı duyulan hayranLğın, onun gerçekten 
temel unsurlarından biri olan makinaya karşı da 
duyulmasına hiç şaşmamak (âzımda*

Bazı şiirleri Nazım’ı marksizm materyalim 
ve makina hayranlığına götüren sosyal ve psiko
lojik amilleri çok açık olarak gösterirler.

YALNAYAK 
Kafamızda güneş

bir sarık
Ank toprak .

çıplak ayaklarımıza çarık. = 5
İhtiyar katırından ^

daha ölü bir köylü =
yammızda, =

Yanımızda değil §==
yanan ^

kanımızda. =
Omuz yamçısız , =—
Bilek kamçısız =
atsız, arabasız =

iandarmasız, ^
ayı ini köyler -  ==

balçık kasabalar
kel dağlar aştık, =

İşte biz o diyan böyle dolaştık!
Hasta öküzlerin =

yaşlı gözlerinde =
dinledik taşlı tarialann sesini
Gördük ki vermiyor ^

toprak altın başaklı nefesini 
kara ==

sapanlara! =
Rüyada gezer gibi gezmedik =

Hayır
bir çöplükten bir çöplüğe ulaştıR.
İşte biz o diyan böyle dolaştık. —
Biz ==
biliriz H

o memleket =
neye hasret çeker. jj§§

Bu hasret =
bir materyalist kafası kadar

çizgiJeşmiştit.
Bu hasrette ==

madde var =
madde! =

fDeı-omt var) ¡=
(4) Ahmet Cevat. Nazım Hikmet hayatı, seç- Mi

me şiir ve yazılan, İstanbul 1937, S. 88-89 ¡§§
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AKAİD İLMİNİN İLK 
MÜMESSİLLERİNDEN BAZILARI 
İMAM-I A ZAM EBU HANÎFE :
Ebu hanîfe Nu’man İbnö Sabit H. 80 

senesinde (M. 699) Kûfe’de doğmuş: tahsi
lini Medine, Basra ve Kûfe’de Ebu Anır 
Amir-i Sa’bi (720) ve sonra da Hammad 
İbnü Süleyman’ın (737) yanında yapmış
tır.

Fıkıh ilmine dalmadan evvel kendini 
Akaid bahislerine ve kelâm savaslanna 
vermiş, mübaheselerde temayüz etmiştir.

Kendi ifâdesine göre: yirmi defadan 
fazla Basra’ya gidin gelmiş, orada harici ve- 
lerin. tbadivye. sufrivye ve diğer şubelerine 
mensup sapıklarla ve hasaviyve mümessil
leri ile münakaşalarda bulunmuştur. (5)

Ebu Hanife Fıkıh’ta. ibadet, muame
lât, hukuk ve ceza sistemlerinde Hanefile- 
rin imamıdır. Amelde mezhep sahibi dört 
büyük İmamdan birincisidir ve bu yüzden 
İmam-ı A’zam ünvanını almıştır.

Ebu Hanife Akaid’de de Ehl-i Sünnet’- 
in ilk imamıdır. Sonraki akaid âlimlerinden 
pek çoğa? Akaid’de mezhep sahibi olan 
imam-ı Maturidî ve İmam-ı Tahavi dahi 
onun yolunu takip etmişlerdir.

Maveraünnehir uleması ve bunlardan 
bilhassa Ebu Mansur Maturidî onun Akaid’- 
deki yolunu daha ilerletmiş ve yaymıştır. 
Maturidî onun koyduğu esasları ve müdafa 
usulünü sistemleştirmiş olduğu için Hanefi- 
lere itikatta Maturidî denilmektedir

îmam’ı A’zam bütün içtihadlannda

: M H M H n n c a n n a M K n M i

IRAKTA
(Baştarafı 5. sayfada)

Beynelmilel yahudıliK Arap devletle
rini DirDinne vurduraraE meşgul ederken,
İsrail Mısır, Ürdün üzerine ı ¿tatça saldır
makladır. Böyıece Arap demetleri birbir
leri ile boğuşurKen Israı1 meselesi ikinci 
plâna atılmış oluyor. Nitekim Irak’ta dar
be teşebbüsüne girişndığı ¿un İsrail Ür
dün’e saldırıyor, îsrat. tanklar Ürdün top 
raklanna giriyor. Iran - L*ak birbirlenne 
saldırırken, îsraıl’liier Şadvan Adasıı. tuKİ 
askerî tesisleri tahrip ediyorlar

Beynelmilel Yahudilik aıtı gün harbin 
den evvel de aynı taKtıği kınanmıştı. Yi
ne Irak’ta bir darbe teşe&büsune girişilmiş,
Ürdün ve Suriye de »ç srızıer ortaya çık
mıştı. Görülüyor kı beynelmilel yahudilık 
sosyalizm ve kapitalizm masse rejimleri ve 
Arap devletlerinin satılık kuKİa adamları 
ile İsrail’i Orta-Doğunun hâ&imi durumu
na sokma gayretindedir.
IRAK TÜRKIYEDEN YARDIM İSTİYOR.

Darbe teşebbüsünden bı. müddet son
ra 4 Şubat 1970 tarihinde Irak İçişleri S i
kanı ve İhtilâl Konseyi Üvesi General 
Ammaş anî olarak Ankara’ya gelerek Cum 
hurbaşkanı. Başbakan ve Üg'-li Bakanlarla 
görüşmüştür. Görüşmenin geıçek yüzü ef- 
kâr-ı umumiveye aksettırilmemekle bera
ber görüşmelerin mamyetı bellidir. Irak 
Türkiye’den yardım oekiıye Sorsun, Türki
ye kararım çok evvelden venriştir. Bu ka
rar Amerikan yahudiliğinin müfettişi Jacop 
Javits tarafmdan verilmiştir. Jacop «Orta- 
Doğunun bir dünya savaşma yol açmayaca
ğını Rusya, Araplara vardım ettiği için A- 
merika’mn da Israile 20 yıldır devam ettir« 
diği yardımım yapmaya devam edeceğinim
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çok dikkatli keskin görüş sahibidir. Delille
rinde ekseriya,Kitab'a dayanır.

İslâm Aleminde yukarıda temas edilen 
sapık fikirlerin ileri sürüldüğü sıradadır 
ki: Ebu Hanife bütün bu muhtelif mezhep 
erbabına karşı Ehl-i Sünnet’i müdafa ve bil
hassa Kaderivve ve Cebriyye’yi red ve İs
lâm Akaidinin esaslarını ilân ve izah için 
El-Fıkhul Ekber adîj eserini vazmıştır. O- 
nun Akaid bahsinde güttüğü yolu en ,vi 
gösteren eseri, bu Fıkh-ı Ekber risalesidir.

Gene: İstitaat insanın fifli ile beraber
dir fikrini savunmak, hayır ve şer. kaza ve 
kader meselelerini açıklamak iein izah için 
El-Fıkh’ul-Ebsat risa’esini iman ve küfür, 
ircâ ve vaîd meselesini Os^a*’! Bus* 
tiye risalesini. Aka:d ve feraizi hudutlarıyla 
beyan için Vazivet-i Niikürrii risalesini ve 
halk arasında çıkan muhtelif meseleler 
hakkında Ehl-i Sünet Akivdesini göstermek 
için de EI-Alim veT mütealISm risalesini 
yazmıştır.

Ebu Hanife İslâm esaslarına sımsıkı 
bağlı rey ve kanaatleri dolavısivla. İslâm 
düşmanlarının hücnmuna uğramıştır Bu 
hücumlar karşısında O. sadece İslâm esas
larına sadık kalmış ve din düşmanlan ile. 
Allah (C-C.) «nizasına uvgun Wr mücadele 
yapmıştır

İnsanları Hakka davet eden büyük mü
cahitler önce çevrelerinin anlavıssi7biîin% 
sonra Hak ve Din düşmanlarının fikrî ve 
tecavüzlerine maruz kabrlar. Hakkı ikame 
etmek vazifesi olan Devletin de H*k düş
manları tarafından ele getirildiği hallerde 
Devlet zulmün bir âleti olur.

ss

söyleyerek, «Türkiye, siyasî olarak çatış
manın içinde olmamasına rağmen bölgede 
bir patlama anında kendini savaşın içinae 
bulabilir» diyerek Türkiye’nin herhangi 
bir hâdiseye karışmamasını plânlamış, git
mişti.

Jacop’un yukarıdaki konuşmasını Türki- 
yenin malûm siyasilerinden biri değişik ola 
rak şöyle tekrarladı: «Biz Ona-DÖğu buna
lımında Kesin olarak carafsız salmamızı ve 
bu yüzden çıkabilecek büyü]' çapta dünya 
ihtilâfına karışmamak .ıpmız* Kesin olarak 
istiyoruz.» diyerek beynelmilel yahudi poli
tikasının tatbikçıs: olduğunu ispatlamıştır. 
Mezkûr demeç Irak elçisinin Türkiye’ye ge
lip yardım istediği günde verilmiştir.

Ancak, Irak İçişleri Bakanının. Türki
ye’ye gelişinden sonra. Tüik Hükümeti 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan 
Eralp’ı güya IraK ile Iran aramda ara bu
lucu olarak göndermişin Aı:cak bu diplo
matik bir temastan ileri gnemeyecektir. 
Zira Libya’da ihtilâl olduğu zaman Türk 
Hükümeti yine Orhan Eralp’î Libya’ya gön 
dermişti. Eralp, Libya ile Kar ire arasında 
mekik dokudu. O zaman Kahire basınına 
«Türk Hükümeti Arapların yanındadır, A- 
raplan destekliyor...» V.s. diye demeçler 
vermişti. Netice, sadece biı seyahat ve bir 
kaç yuvarlak konuşmadan il'riye geçmedi 
Simdi de bundan başkası olmayacaktır. Zi
ra Arabuluculuk yapabilme için hederi 
belli, yabancı ideolojilerin vc politikaların 
zebunu olmamış, kendi miLt politikasını 
şuurla ve kararla yürüten m-llî bir politi
kanın var olmasıvle mümkündür.

BOSUNA GAYRET.
, Arap kukla liderleri Rusya’nın, men-

Tarihte bunun sayısız misâleri mevcut
tur.

İmam-ı A’zam Ebu Hanife de dini uğ
runda eziyetlerin en şiddetlisine maruz 
kalmıştır.

Allah (C.C.) O’ndan razı olsun.
MAKİN ALAŞMAK
(5) Beyadî-Işaretû’l-Meram. C. 1. Sy. 59. 
EBL MANbliR MATÜRİDI : 
Muhteşem Islâm ornat ınuı temellerine 

her türlü taoflruzun yap*Jdiğj bir devirde 
İslam'ı. Allah m (C.C.) emretviği şekilde 
ilân ve izah eden müstesna ve mücahit 
âlimleroendj'

İmam-ı Maturidrnin çalışmaları. İsla
ma yabancı kâtirâne telâkkilerin dine soku; 
mak istendiği bir devrdç olmuştur İslâ-r 
hayat düzen«am ve telâkkilerin temelim 
teşkil iden Islâm AKiöes: her devirde kâ
firlerin taarr;izuna ağramısıır Bu taarruz
lar kendilerimi ilmi, anıaki. felsefi ve mis
tik perceler arkasına saklamışlardır. Fakat 
tarih b«yunt:» bu taarruzların gayesi, sade
ce İslâmiyet; yok etmek olmuştur Mü«- 
lümanıar ar-«sınaa ayrılmalara sebep olan 
itikad fıkra! m  da, kâfirlerin psikolojik ve 
kültüreı tec nuzıerinin bıı şeklidir:

İmam-ı viasuridî’nın c aıısn.alan ve e 
serleri bu t^-avuzlerin tan» bir cevabıdır 

İmam-» Ma uridî î-emerkant’da Matü- 
rid denilen »ir mahallede dün'aya gelmiş. 
H. 333 'M. 944) tarihinde vine Semerkant’ 
ta- vefal etmıstiı

Hocaları Ebu Bekir Ahmet El-Cürca- 
nî, Ebu Nasr El-İyaz’dır.

(Devamı var)

faallerini Koruduğunu zannecıyorlar. Rus
ya Arapların değil, bevnelmı ei yahudiliğin 
meniaatlenne göre aareke* etmektedir. 
Rusya sosyalizm vasi .ası ile beynelmilel 
yahudiliğin politikasını gerçekleştirmekte
dir. Diğer taraftan bevnelnr'e? yahudilik 
kapitalizm yolu ue bir kimh. Arap devlet
lerini de gizli bir zuımün ait n da inletmeK- 
tedir. Böylece Orta-Doğu üze’mde korkunç 
bir kumar oynanmaktadır, bu bakımdan 
Irak devlet adamlarının Tü.kiye’den yar
dım istemeleri boşunadır Z:va Türkiye’ne 
tatbik edilen politikada beyne±milel yahudi 
politikasının tesirlerinden Kurtulabilmiş 
değildir.

NETİCE.
Bütün bunların tek bir teahı vardır. 

Irak’ta darbe teşebbüsü, Arap devletleri a- 
rasmdaki kargaşalık, İsrail'in insan haklan 
hukukuna aykırı davranışları v s  ancak, bir 
anlaşmanın ve ittifakın neticesidir Bu itti
fak Arapların yok olması paıiosma beynel
milel yahudiliğin kUKİas* sosyalist
Rus. ve kapitalist Amerika - İngiltere hü
kümetleri arasındaki '*tifak:arı ibarettir. 
Bu gizli ittifak O^ta-Doğunur buhrammn 
baş mesulüdür. Ve Orta-Doğu’da harpleri, 
ihtilâlleri, darbe teşeobüsler; ni ve ihtilâf
ları doğurmaktadır.

Değişik kuvvetleri bazan uzlaştıran, 
bazan çarpıştırmaya çalışan on menhus an
laşmalar, ancak Arap milletlennir uyanma
sı beynelmilel yahudiliğin k  vüzünü şuur
la; kavraması ve ancak millî kadrolarının 
yürüttüğü bir salaşla muzafieı olabilir.

Düşman'ancak: diişman-nı bilen, sivo- 
nizmi şuurla kavravan düşman vaatlerine 
kanmavan, kendi millî ideoıoilerine şuur
la sarılan millî kadro1 ar tarsf*ndan yok e- 
dilir. Irak millî kadrosuna kavuşup, millî 
ideoloiisini iktidar haline gf-tiri’̂ v e  ka
dar darbe teşebbüslerinden ve ihtilâlden 
kurtulamayacaktır.
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İŞTE t e h l ik e
DUSMAN SİLAHLANMAKTADIR

UYANIMIZ

îşte, Mao’nun kitablarını hayranlıkla okuyan Filistin Kurtuluş Ordusuna mensub gerillacılar. Bun
ları millî ve İslâmî bir mücadele içinde gösterenlere veyl.

Hüı duaya bunu sağlamalı. Rusva’ys 
ikaz ve ikna etmelidir.

(Baştarafı 7 nci sahifede)
de bir mücadî'e verildiğini halkın bilmesi 
gerekmektedir

Dünya yahudiliğinin basit bir ma
ketinden ibaret olan hiçbir zaman ya- 
hudiliğin ekonomik ve siyasi merkezliği
ni yapamayacak İsrail Devletçiğinin bu hu
susiyeti bilinmecen, doğru bir mücadele 
var olamaz. Gerçekte İsrail’i galip kılan, 
Araplan mağ’up eden kapitalist Amerika- 
yı da, Komüms', Rusva’y  da telkin çem
beri içinde tutan beynelmilel yahudiliktir. 
Gerek Rusya, gerekse Amerikan gizli veya 
açık yollarla aaıma İsrail Devletçiğinin ya
nında bulunmuşlardır. Hadiselerin basit 
bir görünüşü î;e iktifa etmezsek daima va
racağımız netice aynı olacaktır. Orta-Doğu- 
daki ihtilâf İsı sil ile Filistinliler arası mev
zi bir ihtilâf değil, beynelmilel yahudiliğm 
emperyalizmi iîe milletler ve İslâm arasın
daki cihanşürr-ül tezadın bir parçasından 
ibarettir.

Eğer FListin’de ve Orta-Doğuda yürü
tülen mücadsîp gerçekten emperyalizme 
karşı olacaksa, yahudi kuklası olmamak, 
komünizme dönüşmemek için İslâma say
gılı ve millî değerlere bağlı olmalıdır. Hiç 
bir gerçek antı-siyonıst ve anti-komünıSt 
sloganın işine rastlanmayan Filistin ve Or- 
ta-Doğu mücadeleleri, komünizme kayma
ğa namzet, gayn millî ve gayri İslâmî hare
ketlerdir.

Bütün duaya milletleri içir olduğu şi- 
bi İslâm milletlerinin de millî mücadelesi, 
ancak haklı bir doktrin, sağlam bir metod 
ve gerçekten millî kadroların rehberliğin
de mümkündür. Aksi halde Filistin’de yeni 
Nasırlar, yeni Ebu Medyen’ler ve Habib 
Burgiba’lar ¿ ’Jüm edecektir. Ve milletlere 
o zaman düşen vazife iik önce bu kana 
diktatör taşaklarını tasfiye hareketinden 
ibaret olacak Lu. Türkiye de yürüyen millî 
mücadelemiz yönünden ise bu sahte millî, 
sahte anti-emperyalist hareketin maskesi
ni indirmek bu inci vazifedir.

M ü s l ü m a n  T ü r k l e n n

(Baştarafı 11. sayfada)
Türk Devleti) kurulmasına mani olmamak 
ve Doğr Türkistan'ın istiklaline daha ev 
vel yastığı $cvecist müdabeleleri tekrarla
mamak hususunda garanti vermelidir. An
cak, bundan sonrada kı, A B.D. ve hür 
dünya Rusya ile müştereken. Kızıl Çin’e 
karşı hareket erinde Türkistanlılara silâh 
ve mülıımma* yardımında bulunarak, Çin
lileri Turkis‘.t>n dan atacaktır. Yoksa, Tür
kistanlılar be.anın birinden kurtulup öteki
nin pençesine düşeceklerinden endişe ettik 
leri müddetçe şevk ve hırsla, mücadele et
meyeceklerdir.

Ayrıca, A.B.D. ve hüı dünya devletle
ri, Milliyetçi Çin nezdinde, müessir tedbir
lere başvurarak Milliyetçi Çin’den Doğu 
Türkistan’m oağımsızlığıın tanımasını iste
melidirler.

Hür dünva devletleri Doğu Türkistan 
meselesinin B.M. de müzakere edilmesini 
temin âmelidirler.

Hüı dünv-arm gayret ve yardımlarıyla 
Türkistan’ı tetkik enstitüleri kurularak bu 
önemli ülke ¿er cephesiyle tanıtılmalı, Tür
kistan K urtul^ hareketlerini takib ve des
tekleme Merkezleri kurulmalı. Türkistan’
daki hareke ueı sıhhatli şekilde takip edil
meli, Türkistanlıların kurtuluş davalarına 
madden ve manen yardım edilmelidir.

Ayrıca, memleketindeki zulüm ve vah
şete dayanamayıp hür dünyanın çeşitli ül
kelerine iltica eden Türkistanlıların kabili
yetli çocukları eğitilerek Türkistan davası
nı bilen mücahid devlet adamlan ve diplo
matlar olarak yetiştirilmelerine hür dünya 
gereken öneua ^ermelidiı.

Kızıl Çinin Doğu Türkistan’a akın 
akın Çinli göçmen getirip yeıleştirmesi, bu
radaki katliam ve kültür ihtilal: hür dün
yaca orotestu edilmelidir.

Kızıl Çin esiri 10 miiyon nütuslu Doğ i  
Türkistan’ın ¿urtuluşu bütün dünya insan
lığının kurtuluşu olacaktır. Bir zamanlar 
büyük medeniyet ve kültür hâzinesi olan 

^  bir ülkenin ve bu ülke halkının davaları
na hür düny? sahib çıkmalıdır. Aksi tak
dirde insanlık tarihi, bugünkü yöneticilerio 
kayıtsızlığını insanlığın iflası olarak kayde
decektir.

El Fetihe mensup kadın ve erkek gerillacıların ellerinde iftiharla tuttukları Teninin fotoğrafıdır. 
Millî ve İslâmî hareketlere ulaşan bozguncu unsurlardan ve ajanlardan temizlenmedikçe Mücadeledc 
hiç bir zafer Ümidi w'Wnr
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V ÜÇÜNCÜ SAFHA:

«17 Ekimden sonra ihtilâl gerçekleşmiş, otur- 
muşdur.

«Bu strateji devresinin hedefi; her memle
ket de emperyalizmin yere serilebilmesi için, bir 
istinad noktası olarak kullanılmak üzere, tek bir 
memlekette proloterya diktatörlüğünün kuvvet- 
lendirilmesidir. Artık komünizm «Dünya ihtilâli» 
safhasına geliyor.

«İnkılâp bu ileri hamleler bahsinde dayanak 
noktası seçer. İnkılâp tek bir memleketin hudut
larından öteye yayılmaya başlamıştır. Artık dün
ya inkılâbı devri başlamıştır. İnkılâbın en esaslr 
kuvveti tek bir memlekette proloterya diktatör
lüğü, vesair bütün memleketlerde ihtilâlci hare
kettir.».

Çinde 1948 yılında ihtilâlle komünistler ida
reyi ele almışlar ve dünyanın çeşitli yerlerine sız
maya başlamışlardır.

«En başlı ihtiyat kuvvetleri" ise; ileri memle
ketlerde yarı proloter ve küçük köylü kütleleri ve 
sömürgelerle bu devlete tabî bulunan yerlerin 
hürriyetlerinin teinini, hürriyet hareketlerindir. 
Bugün Afrika memleketlerindeki hürriyet. hare
ketlerinin tahrikçisi ya komünist Çin, ya da ko
münist Rusya’dır. «Emperyalizmle savaş» maske
si altında o cemiyeti komünistleştirmek mücade
lesine devam ediyorlar.

«Bu son strateji safhasında, asıl darbenin İs
tikâmeti; emperyalizmle uzlaştırıcı bir siyaset 
güden II. Enternasyonal partileriyle küçük bur
juva demokratlarının ezilmesidir.».

Komünist Rusya burada bir hedef daha gös
teriyor; «Asıl darbenin istikâmeti; emperyalizmle 
uzlaştırıcı bir siyaset güden II Enternasyonalin 
lağvı ve burjuva demokratlarının ezilmesi» diyor.

«Kuvvetlerden istifade plânı ise; proloter in
kılâbının sömürgelerde ve tabî memleketlerde 
doğan kurtuluş hareketleriyle ittifakındır. Nerede 
bir kurtuluş hareketi varsa hemen komünistler 
oraya sızacaklar, işçileri hareketlendirecekler ve 
anti-emperyalist sloganlarla memleketi komünist- 
leştirme faaliyetini süratlendireceklerdir.

«Strateji, inkılâbın en esaslı kudretleriyle ve 
onların ihtiyat kuvvetleriyle meşgul olur. İnkılâ
bın muayyen bir safhasındaki hallere ve şartlara 
göre, inkılâbın geçirdiği tahavvüllere göre strate
ji de değişir.».

İnkılâbın muayyen bir safhasındaki 
hallere, şartlara ve inkılâbın geçirdiği ta
havvüllere göre —plân manasında— stra
teji de değişil-. Fakat —kaideleri itibariy
le— her merhalede esas bünyesi aynı kahr. 
Demek ki stratejinin değişmez bir kaide 
oluşu, fakat hal ve şartlara göre —plân 
manasında— bir takım tahavvüller geçir
diği, tarihî bir vakıa olarak, komünist ha
rekette görülür.

Hareketin ve Taktiğin Med ve Cezri 
—iniş ve çıkışları—

TAKTIK;
«Hareketin kısa med ve cezir devresi, 

inkılâbın yükselme ve alçalma devresi için 
proloteryanıa takip edeceği hareket hattı
nın tayin edilmesidir. O, eski mücadele şe
killerinin değiştirilmesi ve yerine yenileri
nin konulması mesaisi ve bu şekillerin vü
cuda getirdikleri şebekeler içinde bu hare
ket hattının i emini için bir mücadeledir.

Stratejinin hedefi: —ister Çarlığa, is
ter burjuvaziye karşı olsun— harbi kazan
maktan, Çarlığa ve burjuvaziye karşı 
şiddetli bir harbe girişmeden ibaret olduğu 
halde; taktik bütün harbi değil, daha ziya
de hususî bir muharebeyi kazanmayı hedef 
tutar. Bunun için de tafck, daha âcil, daha 
mübrem işlerle iştigal eder. Yahud inkılâ
bın müşahhas iniş ve çıkış hallerine göre,

hususî bir muharebeye veya harekete kı
yam eder. Taktik, stratejinin bir kısmıdır.

- Taktik hadiselerin cereyanına ve cezrine 
göre değişir. Onun için Stalin. «1. safha es
nasındaki strateıımiz hep aynı şekilde kal
dığı halde, taktiklerimiz çok kere değiş 
iniştir.» der.

Şu halde strateji aynı kaldığı halde 
taktiklerin çok defa değişmesi mümkün 
dür.

«1903 den 1905 e kadar parti taarruzî 
hareketler takip etdi.». Demek ki ilk stra
tejik plân içinde. 1905 e kadar taarruzî bir 
plânla hareket ettiler.

«İnkılâp med halinde idi. Harekat 
yükseldi. Taktiklerin, hallere ve şartlara 
uymak için değişmesi lâzımdı. Bununla 
ahenkli olarak, kavga şekilleri de inkılâbın 
meddinin icabı ile ihtilâlci idi. Mahallî si
yasî grevler, siyasî nümayişler nmıımî bir 
siyasî grev, meclise bovkot, ayaklanma, ih
tilâlci mücadele beyannameler ve slogan
lar; bütün bunlar bu devre esnasında bir
birini takip eden değişikliklerdi ki, kavga
mız hep bunlarn arasında cereyan etmiş- 
dir. s Çeşitli vesile ile taktiklerle stratejiye 
varmak için meclisi boykot, ihtilâlci grevi 
teşvik etmek kastıyla bir takım sloganlar, 
mahalli siyasi grevler ' ayaklanmalar hep 
taarruzî bir mücadele şekli olarak beliri- 
yor.«Kavga şeklilerinin t>u değişiklikleri, 
teşkilât şekillerindeki mütekabil değişik
liklerle müterafık bulunuyordum. Yani ko- 
münistler kavga şekillerinin taarruzî olu
şuyla beraber, onun değişik safhalarında 
teşkilât şekillerim de bu hareket şekline 
uydurmuş otuyoılar. Teşkilatla hareket 
birbirine uygun olmalıdır. Ufak bir işi ba- 
şaracak kuvvet ile, büyük bir işi başaracak 
teşkilat aynı olamaz.

«Fabrika ve imalâthane komiteleri, ih
tilâlci köylü komiteleri, grev komiteleri, 
Sovyet işçileri, mebusları, az çok açık ame- 
ki teşkilât şekilleridir.» Demek ki komü
nist hareket teşkilât şekilleri ile, hareket 
şekilleri arasında devamlı bir benzerlik 
ve eşlik istiyor.

Hareketin vasıl olduğu durum strate
jiye; o da taktiklere tesir eder. Mücadele 
şekilleri ve bunu gerekli kılan teşkilâtlan
malar strateji tarafından tayin edilir.

Henüz teşkilatlanmamış bir hareketin 
isyan tarzında bir mücadeleye girmesi, ha
reketin seyri ile seçilen mücadele şekli ve 
kuvveti arasında tezat oluşu sebebiyle tam 
bir başarısızlık doğurur.

Orta-çağ Alman ve Fransız köylü sa
vaşları buna misal olarak verilebilir.

Teşkilaclı ve kuvvetli bir hareketin ta 
arruz haline geçmeğe çabaladığı bir sırada, 
gizli çalışmalarda İsrar etmesi ve suikast- 
lerden fayda beklemesi de yine aynı kaide
ye muhalifdir.

İtalya’da kuvvetli Sosyalist Partisi’nin 
muvaffak olamayışı, isyan halinde kalışı; 
Mısır’da İhvanü’l Müslim’in aczi böylece 
izah edilir.

«1907-1912 esnasmda parti, inkılâp ha
reketinin bir alçalması müddeünce, ric’at 
taktiklerine baş vurmaya mecbur olmuş- 
dur.».

Demek ki Rusya’da 1903 den 1905 e 
kadar devam« hücum taktikleriyle çalıştı
lar, Fakat 1905 den 1912 ye kadar olan ha
reket devresinde Çarlık hükümetinin kud

retli çıkışıyla komünistler siniyor ve geri 
çekilmek mecburiyetinde kalıyor, takti« 
lerini de buıa göre sistemleştiriyorlar.

«Hareket inı§ halinde idi. Taktikler 
bizzarure bunu üazar-i itibare almağa mec
burdu. Gerek mücadele şekilleri, gerek teş
kilat şekilleri aym surette değiştirildi.» Şu 
halde mücadele şekilleriyle beraber teşki
lat sekileri de değiştirilyor.

Stalin «Mee’ıse boykot yerine, meclise 
iştirak ettik» diyor. Tezad ne kadar büyük 
gözüküyor. Fakat taktikler arasında, tak
tikler içinde tezad yoktur. Stalin «Birinci 
safhada meclisi boykot ediyorduk. Fakat 
bugün ancak meclis nçndc mücadeleye ka
rar vereceğiz. Meclis için de yapacağı
mız karışıklıklarla onu sükût ettireceğiz.-» 
diyor. Bu komünist taktiğini bugün T.İ.P. 
de aynen icra ed'yor.

«Meclis haricinde açık ihtilâlci hare
ket yerine elimizde meclisin parlemento 
görenekleri ve nutukları vardı. İktisadî 
grevier yahud sadece faaLye* tatilleri var
dı. Tabiîdir ki parti bu devre esnasmda 
toprak altında kalmağa mecburdu.». Bugün 
T.G.K.P. de lürkıyede gizlidir. Fakat onun 
üst yapısı olan T.İ.P. mecliste aym son stra
tejileri, Türkiye için de Türkiye’yi komü- 
nistleştirme faaliyetini yürütmekteler. 141. 
ve 142 maddelerin kaldırılmasıyla beraber 
Türkiye’de Komünist Partisi de açıklıkla 
başım gösterecektir.

«Fakat o böyle gizlenirken kültür, tah
sil, kooperatif, sosyal cemiyet hareketleri 
ve kanunun müsade ettiği şâir teşkilatlar 
ihtilâlci kütle teşkilatının yerini tuttular.».

«II. ve III. safhada strateji değişme
den kaldığı Halde taktikler on kereden faz
la değişmişdrr. İnkilâbın aymdevresi esna
smda taktikler, inkılâbın iniş ve çıkışına 
göre, müteaddit defalar değişebilir. Tak
tikler prolo'erya organizasyonlarının ve 

^mücadele şekillerinin oynaklığına uyduru
larak yürütülmüşdür.».

Zaman kazanma ve düşmanı bozguna-
çözülme ye-zcrlama
«Düşman kuvvetli olduğu ve ric’atdan 

kaçınma imkansız bulunduğu; düşmamn 
bize kabul ettirmek istediği muharebede 
zayıf mevkide kalacağımız bizce evvelden 
anlaşıldığı; kuvvetleri miktarına nazaran 
ric’at. öncülere Karşı incLı ilecek darbeye 
meydan vermemenin ve ihtiyat kuvvetleri
ni arkada muhafaaz etmenin yegane yolunu 
teşkil ettiği zaman ihtiyat, kuvvetleeriyie 
münasib bir nc’at menavrası yapmak icap 
eder.

KominisUer kuvvetlerinin hiç bir za
man ezilmesini istemedikleri için, sıkışık 
anlarda bütün ihtiyat kuvvetleriyle beraber 
muharebeyi veya mücadeie ettikleri mem
leketi terkedip yer altına girmek veya baş
ka bir yere kaçmak taktik olarak kendile
rine emredilmiş oluyor.

Stalin «İhtilâlci partiler talim ve ter
biyelerini ikmal etmelidirler» diyor.

«Onlar nasıl hücum edileceğini bilme
ğe mecburdurlar. Anlamaları icap eder ki; 
şimdi bunu en iyi ric’atm nasıl yapılacağı
nı öğrenmekle tamamlamaları lâzımdır.». 
Demek ki komünist harekete başlamadan 
evvel hem rferi hareketleri, hem de nasıl 
geri çekileceğinin öğrenilmesi emredil-

mişdir. ' (Devamı var)
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BAY MENTEŞEOĞLU 
İSTİFA EDİNİZ

Bundan aylarca önce komünist - mason işbirlüğ neticesinde gerek Beşiktaş Işık Öze! 
Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda gerekse Yıldız D. M. M. Akademisinde bazı olaylar 
meydana gelmiştir.

Bir gurup siyasî kürtçü - komünistin liderliğinde İstanbul Üniversitesinde işgal, boykot 
ve benzeri hâdiselerin baş mes ulleri Beşiktaştaki okulu basmışlardır. Ellerindeki mavzer, 
tabanca, molotof kokteyli, dinamit ve benzeri silâhlarla ateş etmişler «Artık siyasî kürt ha
reketi başlamıştır» diye bağırmışlardır. O kargaşalıkta okula ateş ederken kendi arkadaşla* 
n  olan bir Ermeni çocuğunu öldürmüşler ve cinayetin gerçek faili bulunamamıştır. Ger
çek fail yerine; derslere devam eden, komünist ve siyasî kürtçülerin hareketlerine karşı 
çıkan, temelleri dinamitlenen okul üzerlerine yıkılmasın diye diğer talebelerle beraber dı
şarı fırlayan milliyetçiler mücrimler gibi yakalanmıştır.

-Ne gariptir ki, okul binasından çıkan talebelerde silâhın olmadığı bizzat orada bulu
nan sivil polis memurları tarafından belirtildiği halde, suç âletini taşıdığı tesbit edilen ve 
okul basan komünistlerin serbestçe gezmelerine müsaade edilmiştir. Okulda ideolojik 
yönden tesirleri çok iyi bilinen milliyetçi gençler, okullarına hücu meden gerçek katillerin 
ihban ile, hâdiseden yedi gün sonra tevkif edilmişlerdir. Bunun yanında göstermelik ola
rak birkaç komünist - siyasî kürtçü hakkınca da gıyabî tevkif karan verilmiş, fakat yaka
lanmaması için adeta her ne lâzımsa yapılm ıştır.

Sayın Bakan; şimdi size sorarız;
Vazifeniz, Orman Fakültesinden yahut T eknik  Üniversitesinden gelerek İstanbul’un gö

beğinde eşkıya gibi okul basan; derse devam eden talebeleri kurşun  yağmuruna tutan; 
Taşnak, Hmçak ve Hoybun komitalarından lâ 'im a t aldıkları mâlûnı olan; suç delilleri tes
bit edilmiş hainleri yakalayıp, ¿daetin k ah h ar pençesine teslim etmek midir? Yoksa okul 
sarsılırken dışarıya çıkmaya çalışan, elleri boş, kurşun yağmuruna karşı sandalye bacağı 
ile kendini müdafaa edenleri mi yakalama« tır?

Milliyetçiler hapishanelerde u n u :ulurken, onlarla beraber haklarında şeklî gıyabî tev
kif karan çıkartılan Molla Mustafa Bar/ani ajanı komünist - siyasî kürtçüler ellerini kol
larını sallayarak gezmektedirler Üstelik bunların nerede yatıp kalktıkları, nerelerde -do
laştıktan herkes tarafından bilindiği halde polis bunlan nedense yakalanmamaktadır. Her 
gün nerede yatıp kalktığı bilinen asıl suçlulan yakalamak an meselesi iken, yakalamayan- 
lann işgal ettikleri makamı terketmeleri lâzım değil midir?

Bu gerçek katiller yakalanmadığı için suçsuz milliyetçiler adaletin huzuruna çıkarılma
makta, aylardır demir parmaklıklar arkasında çile çekmektedirler. Bu hâdiseler, ismi yü
ce adâlet makanizmasma karşı milleti» itimadının kaybolmasına sebep olmaktadır.

Sayın Bakan;
Bu tip hâdiseler dünyanın niç bîr yerinde görülmemiştir. Polis aylarca suçlulan ara* 

sm ve üç soysuzu bulamasın. Bu, olacak iş midir? Bu miiesseselerin vazifesini yapmamış 
olması, mazlumlann yerine katillerin ve hain-lerin korunması mânâsına gelmez mi? Mahke
melerin haklarında tevkif karan çıkardığı ’suçluların, polis karakollarının veya kulübeleri
nin önlerinde dolaşmaîan teşkilâtınızın âdil ve tarafsız olmadığı kanaatini uyandırmaz mı?

Tarafsız olan merciler; Ermeni dönmesi Gırbo’nun oğlu Mehmet Çantekine «Orman Fa
kültesinde okuyorsun. Işık’ta isin ne» diye sormalı. Teknik Üniversiteden gelen Rafael Avi- 
dor, Jak Menaşe, Simon Zimelman ve buna oenzer yahudi çocuklanna da «ellerinizdeki bu 
silâhlan size Hahamhane mi temin etti» demeli değil miydi?

Hâdiseden on gün sonrasına kadar her gön savcılığa gidip imza atan, haklarında tevkif 
karan çıktığında şerefle teslim olanlan mı korumak lâzımdır, yoksa Diyarbakır ve Eski
şehir yurdunda vatıp kalkan eşüiyaîan mı? F u n u  vükşek vicdanınızda muhasebe etmenizi 
dileriz.

Aynı garip hâdiseler Yıldızaa da cereyan etmiştir. Yıldız Akademisinde cinayet işlen
miş, polise de suçluyu yakalama vazifesi düşmüştür. Polis gerçek katili yine bulamamıştır. 
Çünkü, Beşiktaş hâdiselerinde olduğu gibi, bizzat hâdisenin failleri polise ısmarlama suçlu
lar ihbar etmişlerdir. Bu muhbiıleı hakkında da. daha sonradan, katillik suçundan tevkif 
karan verilmiştir. İşte bu komünistlerin ihban ile 6 milliyetçi, «suçlu» diye yakalanmış ve 
cinayetle alâkalan olmadıkian halde, utanmadan «katil» diye damgalanmışiardır. Bu ko
münist - mason plânında, ıpıen mason localarından idare edilen gayri millî basın da, eiı 
iğrenç vazifeyi yapmıştır. Hatta siz de, hangi hesapla bilinmez, meclis kürsüsünden «katil
ler bulunmuştur» şeklinde beyanda bulunmuşsunuzdur.

Yüce adâlet tecelli etti ve «katil» diye gazetelerde ve ııe yazıkki meclis kürsüsünde 
iftiraya uğrayan milliyetçilerden beş tanesi, daha sorgu safhasında iken tahüye edildiler.
Biri ise, Beşiktaş hâdiselerinde olduğu gibi, muhbir fakat haklannda tevkif karan olan 
asıl suçlular yakalanıp mahkemeye.getirilmediği için hapishanededir. Yine muhbirler ka
til suçu ve mevkuf olarak aranıyor. Gene polis güya yakalamak için elinde evrakla dolaşı
yor. Yıldız hâdiselerinde haklarında gıyabı tevkif kararı çıkanlar da diğerleri gibi hâlâ 
bulunamıyor.

Yine milliyetçiler mağdûr ve mahkûm, yine katiller serbest.
Bay Menteşoğlu;
Durum size naklettiğimiz gibi gerçekten bir skandaldir. Bu skandal, bir İç İşleri Baka

nının değil bütün bir hükümetin istifa edip, çekilip gitmesini gerekli kılacak .kadar ciddi
dir. Gayn millî basının bir bardak suda kopardığı fırtına karşısında titreyen zayıf vicdan
lar, beynelmilel masonluğun kölesi kozmopolit basma utanmadan secde ettiler, köle oldular. 
Beynemilel yahudiüğin maşası gayri millî basını ve bütün millet düşmanlarının canavarla
şan ihtirasını tatmin için ve tutulduğu histeri krizini dindirmek için; milliyetçi, vatanper
ver ve mü’min avına başladılar.

Ve ne yazıkki bir İçişleri Vekili meclis kürsüsünden, «Katiller bulunmuştur» diyerek* 
durumunu muhafazaya çalıştı. Halbuki hiç kimseye mahkeme karan ile sabit olmadıktan 
sonra, katil denemez. Bunu bay Menteşoğlu bilmez mi? Elbette bilir. Buna rağmen niye it
ham eder? Bunun bizce cevabı basittir, Menteşoğlu için ise ifadesi müşküldür.

Şimdi durum nedir? Adliye Yıldız cinayeti ile ilgili olarak tevkif edilen altı milliyetçi
den beşini tahliye etmiştir. Birisi se hâlâ hapishanededir. Ve hapishanede kalan milliyetçi
nin hâlâ beklemesinin sebebi, haklannda tevkif karan verilmiş olan oniki millet düşmanının 
hâlâ polisçe yakalanmayışmdan ibarettir. Evet 20. asrın Türkiye’sinde, masum insanla ş  
sadece bazı alçaklar polisçe yakalanmadığı içinhâlâ hapishanededir.

Yıldız hâdiseleri dolayısiyle beyanat üstüne, beyanat tazeleyen Menteşoğlu, suçluları 
yakalama gayretinde eğer samimi ise, mahkemece polise bildirilen gerçek cani ve katilleri 
yakalasın!

Emniyet tarihine skandal kelimesi ile geçecek olan bu hâdise karşısında yapılacak fek 
bir şey vardır; İstifa ediniz Bay Menteşoğlu...
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