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Milletini Uyan!
Türk milleti kadar hücuma, 

haksızlığa uğramış toplum yok
tur. Dünya Türklüğünün ye
gane müstakil kalesi mukaddes 
vatanımızda dahi, din ve mil
let düşmanları Müslüman * 
Türk birliğini bozmak için 
çalışmaktadırlar.

Beynelmilel yahudiîiğin kont 
rolündeki materyalist sol ba 
sın ve yayın organları berğüa, 
yüce dinimize, şerefli milleti' 
jııizc, mukaddes vatanımıza, 
şanlı tarihimize iğrenç kızıl sal
yalarını akıtmakta, kardeşler- 
arası nîiak yaratmaktadır. Ko
münistler, Moskova ve Bekin
den aklıkları emirlere uyarak 
beşinci kol faaliyetleri ne ht? 
vermişlerdi]

Ezeli düşmanlarımızdan Yu 
nanlılar« Megalo İdea hülyala
rı kurarken; moskoî maşası Er* 
meniler, doğudaki töpraklari 
nazdan büyük bir parça kopar- 
ma niyetindedirler. Yunanlıla
rın iddiası şu: Türklerden ön
ce Anadolu’ya yerleşerek par
lak bir medeniyet yarattıkları
nı ve barbar (haşa) Terklerin 
bu medeniyeti yok ettiklerini 
söylüyor, dolay isiyle Anadolu 
muzda hakları olduğunu ileri 
sürüyorlar. Anadolu’ya bakim 
©Iduğumuz zaman onların me
deniyetini tahrip ettiğimrz İd
diası yanlıştır
G a f l e t  veya ib -a n e t 

•

DAİMA 
S İ1 İNUEYİZ

Sayın mıteaaeiecj atabeyle 
rim,

Yeniden Müli Mücadele met* 
muasını çıktığından bu yasa 
İstek ve şevkle taMp etmek 
îçyîz.

Ciösfcemekte olduğunuz fa* 
iyetlenniziû bLd çok duygu 

iindırmaktsdır. Bu çalı^mala 
rmsza biz de kendi açımızdan, 
»îliyetçi öğrenciler yetiştire 
fek  katkıda bulunmaya gayret 
gösteriyoruz.

Allah’ın izniyle, mücadele 
mizde başarıya elbirüği

Mr içinde refah ve huzura ka 
vuşturaeağımıza inanıyım .
Allah daima çalışan Te doğru 
yolda olanlarla beraberdir, bu 
düstura dayanarak m&cadele * 
»izde başarılı obuamızı dileriz.

Dalma s İzinleyiz,
İki milliyetçi bayan öğretmen 

AFYm

içerisindeki idarecilerimiz, ken 
di esirlerimizi çürümeye terk- 
ederken, bu eserleri ihya et
mekle meşguldürler. Şurası 
saklanmaz bir gerçektir ki on - 
'ter; Balkanlardaki medeniyeti
mizi kahrolası haçlı ruhu ile 
yoketmiş, şanlı hilalimizi sön* 
dürmeye; Balkanlarda bilhassa 
Batı Trakya’daki müslüfnan 
Türklüğü haçm karanlığına 
gömmeye -çalışmışlardır. Istan 
bul Patrikhanesi de aynı hülya 
içindedir.

Gelelim Ermenüere: Ermem 
ler kendilerini Büyük Ermenis
tan hülyasına o kadar kaptır 
Huşlardır ki bu fikirlerinin ü̂* 
rük olduğunu akıllarına bile 
getirmezler. Bîr kere: Ermen;« 
ve Ermenistan bir kavim vey^ 
bir devlet ismi değil, Anadolu 
ve BaUfcan gibi Wr coğrafî te 
rimdir. Sarf Ermeni sözünü iie 
ri sürerek Ermeniler vatanı 
mızdan bîr kanş toprak Mte 
alamazlar/ Bunu böylece bilsin- 
ler. İkindd: Ermen il erin Av

ve Amerika’da propagan
da ettikleri ğîhi Türkler zalim 
Mr kavim değil, ancak zalim ve 
ahlâksız olan kendileridir. Ca
milere doldurup havaya uçur
dukları, kılıçla doğradıkları 
tarifi bile tüyleri ürperten iş
kence yaptıkları, vahşice «iri 
larından süngüîedikleri dede
lerimizden, kadın ve çocuklar 
dan bahsetmek istemiyorlar.

Müslüman ■ Türk MiteüL.
Bir zamanlar üç kıtaya hük

mettin. Müslümanları korudan 
Haçlıları tir tir titrettin. Ufak 
bîr kıpırdanasın haçlı Avrupa* 
sini gümbür gümburdetirdi. 
Haklıları korudun, haksızlara 
baş eğdirdin. Ne yazık ki bey
nelmilel yahudilik ve beynelmi
lel hnstiyanlık seni içinden 
kalleşçe hançerledi ve yıktı 
Cihan imparatorluğundan elin
de çok küçük bir parça kaldı. 
F'akat ümidini yitirme. Allah 
senden ve bütün muslümaaı- 
İardan yanadır. îslâmı n umu
du şendedir, Bir an önce to
parlan ve senden şefkatli bir 
el bekleyen mazhımlann göz 
rasını sîî, ızdırabmı dindir,

<İsın»

Mesullere Sesleniyoruz:

Suçluları Bulun
aslında bu vakayı ¿tatili» 

tabiriyle vasıflandırınak gere» 
kir. Zira «hazin» tabirinin de 
kendisine has özelliği vardır 
ve insanlık için söz konusu e 
lan madde , w  mânâ ik* ilgili 
hadiseler için kullanılır. An
cak, bizim Osmanlı terbiyemiz 
başka bir varlandırm a tahfifi
ni M tam am ıza müsaade etme 
di.

Muhterem okujoîealanmma, 
neden bahsetmek istediğimizi 
kestirdikleri tabiidir.

Evet.. ÎCoca kültür abidesini 
dç, gayet mahirce ve maharet 
le bâr enkaza çevirdiler.

Tuîfc Miltetinm 23 senede 
meydana getirebildiği cRüitûr 
Sarayı> dediler ve bunda Mcab 
buymadan ısrar ettDer. Mite- 
tSn nesîhliği ve derîn inancı ve 
kültüre karşı olan sevgisi, M r 
m«*! hiç akıllarına gelmedi d  
bette. Çünkü her «aman oldu 
ğu gibi» kültür sarayının inşaa 
sında da malûm çehreîi mesul 
ler, aziz milletimizin bu ulvi 
hasletlerini istismar ederek,
o kültür devini 23 sene sürük
leyip durdular. Çünkü miflet,
o mesulleri kendisinden bili
yordu. Vaktaki,, perdeler yırfcri 
maya ve maîüm b r e l e r  görün 
meye başladı. Çaresfe,* bitti ve
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ddiltsür devis meydana 4>eıuı 
dediler. Gerçekten -de öyle MS

Fakat heyhat!.. Gördükçe göğ 
.-«imimin kabardığı, baktıkça 
iftihar ettiğimiz koca Kültör 
Sarayı, göz açıp iapaymcstjrs 
kadar, bakmaya «esaTet edeme 
yeoegiıaiz hir şekle girdi.

Bu nasıl oldu? İnsan aklı
nla «İMŞiinebiJeeeği veya düşü
nebildiği her türiS felakete 
karşı, bütün tetftSrterin «Ssîk- 
sn t e  mSkeıîımeH oJarak alın
mış eldağunu söyledikleri Kül
tür Sarayımı*, nasıl oldu da, 
Mr anda upap gitti eîimiaden? 
İnsaflıca düşünelim. Çeîik 
yangın perdelerinden ysfaıar 
yagdırms sistemine kadar, en 
modern cihazlarla teçhis *£!• 
lea veya edildiği bize söylenen 
kültür abklemîz nasıl olda da 
hemen yanıp kül oldu?

Bataklık Beyoğtemn köhne 
Mnalarmda çıkan yangınlarda 
hile, batakhanelerden bîr tane 
sİ dahi yanmadan yangının ö- 
niine geçilebilirken, en modem 
tedbir sistemleriyle donatılan 
veya donatılmış olduğu bise 
söylenen Kültür Sarayı, nasıl 
olur da bir anda yanar kül fi
lm?

Kültür Saracı hâdisesi mey
dana geleli t i r  hafta olmasın»

Gidiyoruz ileri, karanlık gerilerde,
Yolumuz bize açık, istikbal var ilerde,

Milli Cepheyi kurup, olacağa bir bütün, 
Kurtuluşu yakındır, esir, Msülman - Türkün.

Büyük bir kalabalık, asırlık düşmanlara, 
Hazırlanıyor şimdi, âdil hesap sormağa.

İlmi sağ olacaktır, mücadelede rehber, 
Yürüyelim yanyaııa, hep olalım seferber.

Zafer Hakkın dır, bunu ispatlar mazi,
Hak yolda savaşandan, Allah olsun bin razı.

Kapitalizm, komünizm, silinecek cihandan. 
Milleti kurtaracak, birçok asil kumandan.

Köhnemiş emperyalizm, yıkılacak inanın. 
Kesilecek soluğu Millet düşmanlarının.

Gayri milli siyaset, Milliye dönüşecek,
Gayri Millî sermaye, yerinde yel esecek.

Ağır sanayi kurup, ordumuz güçlenecek. 
Milletimiz şahlanıp, zora göğüs gerecek.

Sağın bayraktarlığı, tek arzu askerlerde, 
Mehter marp çalacak, milletim zaferlerde

Gafletle hiyaııetle, getirilen bu kültür.
Kaldırılıp yerine gelecek millî kültür.

Millî servet sefadan, himaye edilecek.
Her bölgede milli bir fabrika yükselecek.

İthalat ve ihracat, hemen millileşecek,
Hile, yalan, aidatı, hak yumruğu yiyecek.

Ülkeni mamur olacak virane kalmayacak, 
Kızgınlıklar kalkacak, kimse bölünmeyecek

ıVanıus can mal korkusu, kalmayacak ülkemde. 
Milletimin inancı, yeşerecek her yerde.

Ağıtlar durdurulup, gözler silinecektir.
Millî değere nefret değil has gelecektir

Bugün rüya görünen, yann gerçek olacak, 
Kurtuluş için güneş, artık çok er doğacak.

Defolun hey ajanlar, geliyoruz hep biriz. 
Kurtuluştur azmimiz, bir ölür bin diriliri*

SOLCU KİM?
Haddini bilmez, varlığından bihaber konuşur. 
Nerede boykot, işgal oraya koşuşur,
Köpeğe benzer, hem Mandsttir, hem Maoctı. 
Kimdir bu bilir misiniz? Solcudur solcu.

Nerede olursa olsun hemen seçilir,
Kıyafetinden bilinir, saçı Sakalı uzun bir keçidir 
Devrimci maskesiyle gezinir, bozguncu 
Kimdir bu bilir misiniz? Solcudur solcu

A. Murat <&. 
Ankara

rağmen, henüz bizi ere «doyuru
cu, inandırıcı bir açıklama ya
pılmış değîklir. Sebep olarak 
sadece, mevzii bir elektrik kon 
ta£ı gösterilmiş *e gösterilmek 
İstenmektedir. Millet olarak 
biz buna «badi canım sende* 
diyoruz 

Mesullere sesleniyor ve di
yoruz ki. Fatihin torunları o* 
lan bizler, geçmişte olduğu gi
bi, halde de M z değiliz, istik
balde de olmayacağız. Ancak 
saygılıyız ve sabırlıyız. Esasen, 
Türle Milletinin uM Mr hasîe

ti de kanun ve nizamlar» olan 
saygısıdır. Bu cümleden ola« 
rak, yetkililerden ba suikastı, 
bütün çıplaklığı üe en kısa za 
manda milletin gözü önüne ser 
melerini istiyoruz. Yoksa bir 
gün sabrımız taşar ve işte « 
zaman bizi, maddî hiç bir kuv
vet durduramaz. Vereceğimiz 
yeniden MiES Mücadele bunu 
gerektıriyor.

IİİKMET CAN 
Türkiye Milliyetçi Esnaf Teş

kilâtı Genel Sekreteri.
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DAVET

Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda bir 
millet evladı daha vuruldu. Yaralı Yusuf Ol
gun kıl payı ile ölümün eşiğinden döndü. Al
lahın lütfü onu milletine bağışladı. Pusuya dü
şürüldüğü yatakhane koridorunda, Allah’ın tak 
dirine bakınız ki, suikastçilerden biri öldü. Yu
suf ölümden kurtuldu.

Ancak, Çapa hâdiselerinin bu görünen yü 
zünün arkasında sırıtan iğrenç manayı gör* 
mek asıl vazifemiz olmalıdır. Çapa hâdiseleri 
nedir? Çapa hâdiseleri, komünizmin bütün ta 
■rfhi boyunca görülen, üniversiteleri ihtilâl 
merkezi haline getirme taktiğinin kanlı belir
tilerinden birisidir. Zira komünizm, bir mem
leketi istilâdan önce, o memlekette çekirde
ğini üniversite öğrencilerinin teşkil ettiği bir 
komünist partisi kurar. Ve ilk olarak gençlik 
zümresini eline geçirmeye çalışır. Bu dünya
nın her yerinde böyle olduğu gibi, Türk^v 
de böyledir. 1944 lerden sonra. Kızıl hain Mih 
ri Bellin’in kurucuları arasında bulunduğu 
Gençlik teşkilâtı ve gençlik arasında yapılan 
tahriklerin mânâsı açıktır. Aynı hal 1962 den 
sonra yeniden görülmüş. T.M.T.F. Kızıllar ta
rafından ele geçirilerek üniversite gençliğini 
tesir altına alma denemelerine girilmişti. T.M. 
T.F. nin ellerinden çıkmasından sonra, F.K.F. 
nin kuruluşu ve gelişen öğrenci hareketleri gö
rünüşlü kızıl tahrikler, ilk hedef olarak genç
liği tesir altına almayı plânlıyordu.

Bu plânın kendileri bakımından verimli 
olduğunda şüphe yoktur.. Sosyalizm, Komü
nizm kelimelerinin bile kuşku ve tedirginlik 
meydana getirdiği günleri, geride kalmıştır. 
Bugün kızıl zehirin uyuşturduğu alçaklar, «b'i 
zim Rusya’da şöyle olur,* diyecek kadar vatan 
larına, milletlerine ve tarihlerine düşman ha
le getirilebilmişlerdir. Komünizm işe önce ü- 
niversiteden başlamış, üniversiteden kandırdı
ğı, tesir altına aldığı bir silâhlı azınlıkla, ekse- 
riyeti korkutmuş ve milliyetçileri tasfiye et
miştir. Böylece üniversiteye giren ve yerleşen 
komünizm, kandırdığı gençleri fabrikalara Ve 
tarlalara göndererek üniversitelerde meyda
na gelen kanlı hâdiseleri, kavgaları; bütün va 
tan sathına yaymayı plânlamaktadır. Üniver
sitelerde başlayan bu kanlı kavga kıvılcımı, 
yurdu bir müddet sonra saracaktır.

Bugün «talebeler gene birbirine giriyor» 
diye soran gafil, «bu talebe kavgalarından 
bıktık» diyen polis, mazlum ve silâhsız şikâ
yetçi öğrencilere «hep sizinle mi uğraşacağız» 
diyen Vali, kaygusuzca başım sallayan savcı, 
kendini yarın korkunç bir kavga ortamında 
bulacaktır.

1968 den beri üniversite işgâlleri, boykot
lar ile talebe Hareketlerine sahiplenen komü
nistler Amerikan 6. filosunu protesto, üniver
siteye saldın (!) düzenleyen faşistleri (!) pro 
testo, öldürülen devrimbaz arkadaşları filânın 
leşini kaldırma gibi, vesilelerle sokağın da sahi 
bi olduklarım söylemek. Ve halkı bu taşkın 
heyecan seline çekmek arzularım ortaya koy
dular.

Bu hiyanetîer karşısında Türk milleti na
sıl tepki gösterdi? Halk ve milliyetçi öğrenci
ler komünist silâhlı zorbaları karşısına kahra
manca çıktılar. Zafer hülyalariyle sarhoş hale 
gelen komünistler, halkın gücü ve imanı karşı 
smda köpekler gibi kaçtılar. Ancak sinen 
komünistler, devleti kemiren ve servetimizi sö
müren, yahudi, rum, ermeni ajanları ve bü
tün kozmopolit bürokrasi tarafından korundu, 
güçlendirildi. Milletin en temiz ve imanlı fert
leri hapishane köşelerine atıldı. Tavşana kaç, 
tazıya tu t diyen mason uşakları kızıl köpekle
ri himaye ede ede küstahlaştırdılar. Üniversite 
işgali normaldir diyen zavallılar, işgal ve boy
kot aym şeydir diyen bunak politikacılar, üni
versiteyi bir c^tlik gibi üc silâhlı ermpni piçi
ne ve Barzarü uşağına teslim eden tedbir alma 
yan, mason zehri ile afyonlanmış olan sözde

ve sahte üç bezirgan profesör, hadiselere ça
nak tuttu. Adliyeye sızmış masoıv vşya komü
nist bazı savcılar; polisin utancından yakalama 
mecburiyetini duyduğu kızıl köpekleri, göz a- 
çıp yumuncaya kadar tahliye ettiler. Adliye- 
nin camları kırılır, Adliyenin haysiyetine teca
vüz edilirken ses çıkarmayan, mahkeme salo
nunda haklarında mahkumiyet karan verecek 
hakimi küfürler, tehditler ve naralarla sabote
ye çalışan solcuların köpekçe hareketleri kar
şısında susanlar; milliyetçi gençliğin Adliye 
binasına bayrak asılma isteğini küstahça red
dettiler.

Üniversitede kızıl saldırganlar hücum e- 
dince, bir milliyetçi öğrenci için iki yol vardı. 
Ya hayatının korunmasım, üniversite rektörün 
den, ya da validen istemek. Yahut bizzat haya 
tim korumak. Bu öğrenciye ne rektör yardım 
elini uzatır, ne de vali doğru dürüst bir şey 
söylemez. Rektör polis çağırırsa, kızıl köpek
ler ulur. Yahudi basım kudurganca saldırır. 
(Î.Ü. Fen Fakültesinde ‘Dekanın yaptığı gibi). 
Solcuları besleyen, solcuları istismar ederek 
Dekan, ya da Rektör olmayı düşünen fırsatçı 
lar hücuma geçer, Rektör hu durumda milli
yetçilere yalan söyler. Polis çağırdım der. Si
zinle ilgileneceğim, der Talebe Fakülteye gi
der. Kapıda nursuz, yüzsüz, silâhlı, parkeli, 
Kastro piçlerinin, Lenin uşaklarının hücumu
na uğrar. Ya işkenceye götürülür. Ya hakaret 
edilir, ya da kurşunlanır. Polis bir türlü gel
mek bilmez. Polisimiz de komünist militanla
rından epey ürkmüş olmalı ki, hâdiseden an
cak yarım saat sonra gelir. Zorlukla bir kaç 
arama yapılır. Buluna buluna iki odun, kime 
ait olmadığı bilinmeyen bir tabanca ve birkaç 
kurşun koğam bulunur. Böylece İçişleri Baka 
nı ve vali, heyecanlanan halk kitllerine, lisan-ı 
hal ile biz vazifemizi yapıyoruz demek isterler. 
Tedbir alıyoruz derler. Tedbir alındı derler. 
Fakat bay tedbir, bir türlü gelmez.

. Kurşunlanan öğrenciler şikâyet için deka
na giderler, dekan valiyi gösterir Valiye baş
vururlar, o da ıektöri* işaret eder Fakülteler 
de okullarc^ı, güpegündüz yaralanan ve öldü
rülen öğrencilerin Arkadaşları Türkiye’de şikâ 
yet edecek, dertlerini dinleyip merhem ola
cak bir makam bulamazlar. Ve radyolardan 
kozmopolit politikacının sesi duyulur. «Efen
dim sağ-sol çatışmaları., öğrenciler silâhlı saldı 
rılardan vazgeçmeli v.s.»

Gerçeğin bu derece iğrenç bir tahrifi ola
maz. Sanki sağ, tıpkı sol gibi bir kızıl merke
zin, beyin ve midesinden yakaladığı bir avuç 
serserinin hareketidir (!) Sanki sağ, tıpkı sol 
gibi halkın desteğinden mahrum bir azınlık 
hareketidir (!) Sanki sağ, tıpkı sol gibi, milli 
olan ne varsa onu yerle bir etmeye yönelmiş 
bir ihtilâl hareketidir. (!) Böylece demek iste
nir ki, siz, bu solcu - ve sağcı müfritlerin çar
pışmasını mühimsemeyin. Ne yapalım bu aşın 
uçlar, keskin sirkenin küpüne verdiği zarar gi
bi, kendilerine zarar veriyor. Hükümetin, ikti
darın ciddiyetle üzerinde duracağı meseleler 
değildir, denmek istenir.

Gerçek ise, Türkiye’nin kudurganca bir 
saldın altında olduğudur. Yahudi, mason, ko
münist ve kozmopolit işbirliğinin tezgâhladığı, 
göz yumduğu ve gittikçe büyüyen bir kızıl fe 
lâketin, var olduğudur. Vatanın tehlikede bu
lunduğudur. Ya kızıl peyk olarak köleleşmek, 
ya da tam manasiyle millî hayata dönerek kur 
tulmak meselesi ile karşı karşıya oldu Rumuz
dur. Ve insan olanın, zerre mesuliyet taşıya
nın, bu hain tecavüze karşı, bizzat milletin 
yanında yer almasının gerektiğidir.

{Devamı 14. Sahifede)

Yeniden Millî M ü ca d e le
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Mücadele çizgisinden

KOMİUNİf!̂

MİLLİ MÜCADELE 
KURŞUNLANDIKÇA 

GÜÇLENECEKTİR

I t̂e Çapa’da komünist kurşunlarına temiz göğ
sünü siper eden kahraman Yusuf

Milliyetçilerin otağı Çapa yüksefc Öğretmen 
Okulu bir komünist tecavüzüne daha maruz kal
dı. Anadolu’nun bağrından koşup gelen,, kalpleri 
vatan, millet aşkı için çarpan gençler, Çapa’da 
bir türlü komünistlere yem olmuyordu. Bu du
rum bütün sol teşkilâtlan telâşa sürüklüyor, çe
şitli plânlar ortaya atılıyordu. Türkiye’de Rusya 
mn 5. kol faaliyetini yapan TİP, TÖS, DİSK* ve 
DEV-GENÇ kongrelerinde Çapa meselesi günde
me almıyor, mutlaka çözüm bulunması gerekti
ği konuşuluyordu.

KOMÜNİSTLERE VERİLEN TALİMAT.
Nihayet Çapacı komünistlere Dev-Genç’den 

kesin talimat verilmişti! Çapa’dan bir kaç milli
yetçinin ölrürülmesi ve bu arada suçu yine mil
liyetçilere yükleyebilmek için kendi arkadaşların 
dan da uygun gördükleri birisinin yaralanması 
veya öldürülmesi. Komünistler bu emri yerine 
getirmek için teşebbüse geçtiler. Daha baranı 
izninden yeni dönmüş, Çapa’lı arkadaşlarının pek 
çoğuyla bayramlaşmamış Yusuf Olgun’u pijamalı 
olarak yakaladılar. Saat gecenin 23’ünde. Her
kesin uykuya yattığı bir zamanda yatakhanenin 
sessiz koridorunda temizliğini yapmış, uyunfak 
için kendi odasına giden fedakâr bir millet ev
lâdını birkaç eşkiya bozuntusu yakaladı. Elleri 
tabancalı, bıçaklı ve sopalı olan bu caniler önce 
Yusuf’u tartaklayarak kendi yatakhanelerine gö
türmek istediler. Ankara’da Dursun Önkuzu’ya 
yaptıkları işkenceyi tatbik edip, aynı usulle öl
düreceklerdi. Nasıl olsa basın, ve radyo kendi 
propagandalarını yapıyordu. Aynı şekilde hadise 
yi «ne sebepten öldüğü belli olmayan birisi» dİ* 
ve bahsettirip örtbas edeceklerdi.

HADİSE NASIL CEREYAN ETTİ?
5 Aralık 1970 Cuma günü geç saatlere ka- 

<ar uyumayan komünistler, silâhlarını hazırlamış 
lar, tetikte bekliyorlardı. Her an bir milliyetçi 
yi yalnız bulup yapacakları âdice hareketin plân 
lan hazırlanmış, o anı gözlüyorlardı. Ve bekle
dikleri fırsat ele geçmişti. Okulun bütün talebele 
ri yatmış, her tarafta sükût ve sessizlik hâkimdL 
İşte tam bu sırada pijamalarını giymiş, yatmak 
üzere tuvaletten kendi odasına gitmekte olan 
Yusuf Olgun bunlar için aradıklan fırsatı verdi. 
Yatakhanenin dar koridorunda, sanki dağ başın 
da yankesicilerin hücumuna maruz kalmış gibi 
etrafının sarıldığını gördü. Bir anda Yusuf’un ba
şına, sırtına sopalar, tabanca kabzaları, tekme
ler ve yumruklar iniyordu. Bu darbelerden ken 
dişini kurtarmak isteyen Yusuf yattığı odanın 
kapısına doğru koştu. Fakat nafile.. Odasının ka 
pisi tutulmuştu. Girmesine imkân yoktu. Kur- 
tuluşu merdivenlerden aşağıya inerek kaçmakta 
gördü. Gözü dönmüş kızıllar buna da müsaade 
etmediler. Elleri silâhlı olan Ali Uzun, Safa Tar 
han, Münip Coşkun, Ali Kırmızıçiçek, Mehmet 
Bekâr, Osman Kabalcı ve Mustafa öztürk isimli 
ne idâğü belirsiz hapishane kaçkınlan derhâl 
silâhlarını ateşleyip Yusuf’u yere serdiler. Kaç
maya hazır vaziyette bekleyen diğer solcular, der 
hâl yatakhanelerinin kapılarını açarak çıkmaya 
hazırlandılar. Ama ne var ki, Ali Uzun, Safa 
Tarhan ve Münip Coşkun’un tabancalarından çı
kan kurşunlar yalnız Yusuf’u vurmakla kalma
yıp, kendi arkadaşları olan Hüseyin Aslantaş’ın 
da beynine isabet etti. Zaten kendilerinin iste* 
ği de buydu. Artık hadisenin suçunu milliyetçi 
talebelerin üstüne yükleyiverirlerdl.

Bir taraftan eşkiyalar adam vururken, bun
ların arkadaşlan kendilerinin rahatça kaçabilme 
leri için okulun arabasını hazırlamakla meşgul
düler. Şoförü tabanca tehdidiyle direksiyonun 
başına geçirip kapıyı kırarak kaçırdılar Kendi 
vurduklan arkadaşlarını da arabaya alarak gü
ya hastahaneye götüreceklerdi. Fakat beyninden 
kurşun yiyen Hüseyin Aslantaş’m durumu çok 
ağırdı.

Bunlar için, kendilerine Dev Genç’ten veri
len talimat gereğince en uygun hareket arkadaş 
larınm ölümünü çabuklaştırmak olmuştu. Daha 
hastahaneye gitmeden yaralı arkadaşlarının da
ha fazla kan kaybetmesi için solcuların kontro
lünde bulunan bütün yurtlar dolaşılmış, bunlara 
herhangi bir baskın ihtimali söylenmiştir.

CUMHURİYET GAZETESİ BASKIYI
GECİKTİRİYOR.
Üniversite talebesini temsil etmekten çok 

azak olan bu eii silâhlı caniler, okulun şoförünü 
de tehdid ederek, yanlarında hâlâ kan kaybeden 
kendi arkadaşları Hüseyin Aslantaş olduğu hal
de, malûm fikirli Cumhuriyet Gazetesini ziyaret

uşaklan
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ediyorlar. Kendilerini dört gözle bekleyen Cum
huriyet Gazete«, daha önceden Çapa hadisesini 
yazmak için ayırdığı yeri dolduracak ve hadis® 
yi milliyetçilere yükleyecek şekilde takdim ede
rek, bir komünist komplosuna ortak oluyor. «Ben 
Rusya’nın ajanıyım» diyen komünistleri «Devrim 
ci» diye lanse ediyor. Komünistler daha önceden 
hazırlanmış ifadeleri hâdiseye uygunluğunu dü
şünmeden aynen anlatıyorlar. Bu arada Çapa’da- 
ki milliyetçilerin kendilerince ileri gelenlerinden 
bazılarının isimlerinin hiç çekinmeden söylüyor
lar. Düşünmüyorlar ki, bu adamların bir kısmı 
memleketlerinde, bir kısmı ise okulun diğer bi
nasındaki yatakhanede yatmaktadırlar.

Solcuların diğer bir hoparlörü olan bir Yahu 
di dönmesinin çıkardığı Milliyet Gazetesi, bir 
kere daha millete olan düşmanlığını gizleyemeye 
rek iftiralar kusuyor. Eline geçirdiği düzmece 
bir krokiyi, hâdiseyi açıklamak üzere baş sütun* 
larda neşrediyor. Komünistlerin daha önceden 
yatakhane plânına uydurarak çizdiği krokiyi gfr 
ren her hissi selim sahibi kişi gülmektedir. Kro 
kide gösterildiğine göre, kasığından kurşun gi
rip bağırsaktan 13 yerinden delinen bir kimse* 
nin 25 basamaklı merdiveni koşarak çıkıp ondan 
sonra da 30 m. mesafeyi koşarak kat ettiği gös
teriliyor Bu ise solcuların ifadelerinin ne kadar 
yalan, iftiracı ve bir komployu kapamak için söy
lendiğini açığa çıkarmaktadır. Cumhuriyet ve Mil 
liyet adlı malûm borular da bir şey yapmış ol 
mak ve güya adliye üzerinde tesir etmek için 
kroki, resim v.s. neşrederek komünist hamisi 
olduklannı göstermektedirler.

Çapa’daki son hadisede bundan tam bir se 
ne önce, Yıldız Devlet Mimar Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen ve komünistlerin ken
di arkadaşlarından Mehmet Büyüksevinçi öldür 
meleriyle neticelenen hadisede, gayri millî bası 
nin oynadığı oyun tekrarlanmak istendi Komü
nistlerin iftiraları ve yahudi güdümlü gayri mil
lî basının hoparlörlüğü neticesinde Yavuz Aslan 
Argun katil olarak gösterilmişti. Bunu İçişleri 
Bakanı kürsülerden verdiği demeçlerle tasdik et
me gayreti içine düştü. Ve soruşturma makam 
lan aynı emre tabî olarak Yavuz Argun’u tev
kif ettiler. Ve hâlâ mahkeme huzuruna çıkarıl
madan hapishane köşelerinde çile doldurttum! 
maktadır

İşte aynı oyun Çapa’lı milliyetçilere oynan 
mak istendi. Komünistler kendi arkadaşlannı ve 
Yusuf’u kahpece vurarak, sonra da suçu milliyet 
çilere yüklemek için bütün gayretlerini sarf etti
ler. Fakat mızrak çuvala sığmadı. Komünistlere 
yataklık yapan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri 
birbirlerini nakzeden uaberierle yalan ve İftira 
mn içine gömülüp kaldılar. Komünistlerin ifade 
leri birbirini tekzip ediyordu. Böylece bir komp
lo geri tepti ve her zaman da tepecektir. Millete 
düşmanlık edenler her zaman kendi kazdıklan

kuyulara kendileri tepetaklak düşecektir.
Eyyamcılığı meslek edinen bir sürü serseri 

güruhu tarafından kurulan, hangi fikri savunduk 
lan kendileri de bilmeyen Sosyal Demokrasi Der 
nekleri de hadiseyi kargaların bile güldüğü tarz 
da açıklamıştır. Olayları Mücadele Birliği üyele
rinin çıkardığını söylemekte ve «Bu birliğin fah
ri başkanı Vali Vefa Poyraz, bu görevinden is
tifa etmelidir.» demektedirler.

Daha Mücadele Birliğini tanımayan bu ey* 
yamçı güruhu, ne söylediğini kendileri de bile
memektedirler. Sadece bizde varız, diyebilmek 
için mantar gibi hadiselerden sonra ortaya çıkı- 
veriyorlar. Onun için bunlar hakkında daha faz 
la söz söylemeye lüzum görmüyoruz.

HADİSENİN KOMPLO OLDUĞU
DELİLLERİYLE ORTADADIR.
Dev-Genç’in devamlı tahrik ettiği solcular, 

okulda fikrî hakimiyetlerini tamamen kaybetmiş 
lerdir. Milletin sağlam temellere dayanan, doğru 
bir metodla yürüyen, üstün bir stratejiye sahib 
olan kültürel mücadelesi karşısında perişan olu 
yorlardı. Bir taraftan kendi teşkilâtlarının tah 
rikleri, diğer taraftan milletin ideolojisini konu 
şan millet evlâdları karşısında şaşkına dönen 
solcular, okulu terketmenin en uygun yol oldu 
gunu kabul ettiler. Onlar için dışanda kalmanın 
bir zorluğu yoktu. Çünkü ağa babaları olan ma
son biraderleri ve yahudi şefleri ev, yurt, yiye 
^ek ve yataklarını hazırlamışlardı.

Hadise patlak yermeden 2—3 saat önce ba
vullarına eşyalannı dolduran komünistler, okulu 
boşalttılar. Okul müdür muavini tarafından tes- 
bit edilen bu hareketin mânâsı, sonradan anlaşıl 
mıştır, Tâ geç vakitlere kadar, yatakhanede gi
yinmiş, kaçmaya hazır vaziyette bekleyen komü
nistlerin durumu, hadiseyi izahta kâfidir Hadi
se anından hemen sonra komünistlerin yatakha 
nelerindeki eşya dolaplarının tamamen boşaltıl 
mış olduğu, hiçbir tanesinin dahi pijamalı vazi 
yette bulunmayıp, giyinik olarak beklemeleri, 
daha önceden hazırlanmış krokiler ve ifadeler 
gecenin geç vakitlerine kadar baskılarını husu 
sen bekletip Çapa hadiselerine yer ayıran gazete 
lerin mevcud oluşu hadisenin geniş çapta bir 
komplo olduğunu her yönüyle ve bütün çıplaklı 
ğıyla açığa çıkarmıştır.

ÇAPA HADİSELERİNİN İÇYÜZÜN?
ANLAMAK İrİN  BAZI HUSUSLAR
BİLİNMELİDİR.
Çapa’da meydana gelen bu, ne ilk, ne de 

son hadisedir Şimdiye kadar olan komünist te
cavüzlerini kısaca gözden geçirelim. Zira adli
ye makamlarının, Millî Eğitim Bakanlığının ve 
İçişleri Bakanlığının alacağı kararların hangi açı 
dan olduğu bütün millet tarafından tahlil edil*3 
bilsin.

Çapa’da fikrî tesirlerini tamamen kaybeden 
komünistler, yeni oyunlar denediler Bu komiî

£>ev&tMc*
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(Milliyetten alınmıştır)

Yukarıda iki solcu gazetenin Çapa hadiseleriyle ilgili olarak neşrettikleri kroki ve resim 
görülüyor. Her ikisi de devrimci maskeli komünistlerin ifadesine göre neşredilmiş. Fa
ka bu İki sahtekâr oturup anlaşamamış ol* malılar kİ, iki resim birbirini nakzediyor. Bi
risinde Yusuf aşağıda vurulmuş olarak gösteriliyor, diğerinde ise Hüseyin Aslantaşın 
yanında vurulmuş gösteriliyor. Size bir tavsiyemiz var. Bundan sonra plânladıktan ve iyi
ce düşündükten sonra sahtekârlık yapın.

nistlerin her yerde tatbik ettiği terör hareke u 
dir. Anadolu’dan milletin imanına sımsıkı bağlı 
olarak gelen gençler, derhal millî mücadeleyi ka 
bullenip, yahudi uşağı komünistlere göz açtırmı 
yordu. Türkiye’deki ve bütün dünyadaki sosya
lizm diye bar bar bağıran, sahte bağımsızlık na
raları atan, komünizm hesabına Amerikan aleyh 
tan sahte protestolar yapanların beynelmilel ya* 
hudiiiğin maşası olduğu bütün vesikalarıyla an* 
anlatıldı. Ve sosyalist geçinen komünistler fikir 
mücadelesini kaybettiler. Fikrî hakimiyet ve te
sirleri kaybolunca, derhal silâha sarıldılar. Aynı 
fikirlerin Üniversitelerde de kısa zamanda yayı 
lıp, kendilerinin papuçlarının dama atılacağından 
korkuyorlardı.
A Bu sebepledir ki, Çapa’daki sağcı düşünce 
nin üniversitelere girmesine mani olunmalıydı. 
Bunun için de en kestirme ve kısa yol Yüksek 
Öğretmen Okullarının kapatılmasıydı.

Baştarafta da mesleklerini belirttiğimiz m** 
iûm teşkilâtlar kararlar alıyorlardı: «Ya Yüksek 
Öğretmen Okullan kapatılmalıdır veya solun ha
kimiyetine girmelidir.» İşte Çapalı komünistleri 
harekete geçiren karar budur. Bu düşünce TM 
GT ve Dev-Genç’in son hadiselerle ilgili yayınla
dığı bildiride tekrar ele alınmıştır. Ve aynen 
şöyle denmektedir: «Şeriat özlemcilerinin kontra 
lü altında olan okul boşaltılarak özerk üniversi
teye dahil edilmelidir. Komünistlerin «şeriatçi», 
«gerici» tabirlerini kimlere söyledikleri malûm* 
dur. Bunu burada açıklamaya lüzum yoktur. Zira 
Lenin «komünist olmayan herkes gericidir» der

ÇAPA’DA KOMÜNİST TECAVÜZÜ
BAŞLIYOR
Çapa’da ilk komünm tecavüzü VI Nisı*

1969 tarihinde başladı. Okulun önünde yine so 
palı, bıçaklı ve tabancalı militanlar, çevirdikleri 
beş altı sağcı genç’i muhtelif yerlerinden yarala 
yarak kaçtılar. Yine okulu terk ettiler. Bellili 
bir müddet d işarda kaldıktan sonra tekrar gel
diler. Tahrik hareketleri aralıksız devam ediyor 
du* Milletin mücadelesinin lıtıyatının gayesi bi 
len gençler, onlann bu tahriklerine sabırla mu 
kavemet ettiler. Fakat komttnizm’in mücadele 
metodu bunların harekete geçmelerini, anarşiye 
sürdürmelerini emrediyordu. Nihayet 2 Aralık 
L969 ikinci bir komünist ecavüzü daha. Yine si 
lühlar patlıyor, hunharca bıçaklar vuruluyor* di 
namitler atılıyordu. Yine milliyetçi talebeler bir 
iki yaralı ile hadiseyi Allahı» lütfü sayesinde fa? 
la zayiat vermeden atlatıyorlardı K om ünis
tse gene okulu terk ediyorlardı

Okulun kapatılması için çeşitli makamlara 
müracaat ediliyor. Netice alınamaymc tekrar oku 
la gelmek mecburiyeti hasıl oluyordu. Milletin 
parasıyla tahsil hayatını devam ettiren, pis mide 
lerini şişiren hainler hâlâ milletin millî değer 
terine hakaret edip, millî serveti tahrip etmekter 
geri kalmıvorlarrl- kapalı militanlar artık

(Cumhuriyetken alınmıştır'
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sadece kendi kuvvetleriyle yapacakları baskın
ların netice vermeyeceğini anlamışlardı. 16 Mart 
1970 tarihinde bütün iğrenç niyetlerini açığa 
döktüler İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesin
den hususen yetiştirilmiş komünist militanlar 
150—200 kişilik bir grupla gece baskın yaptılar. 
Niyetleri; okuldaki bütün sağcıları imha edip 
sonra da okulun kapatılmasını temin etmekti. Fa
kat evdeki hesap çarşıya uymadı. Okulun üst ko
ridorlarında bütün silâhlarını boşaltan, dinamit
lerini patlatan militanlar sadece camları kırıp, 
okul müdürünü dövüp köpekler gibi uluyarak 
kaçtılar. Daha sonra fakültelere üslenerek sağcı
ları derslere almadılar.

6 Nisan’da rektörle konuşmaya giden sağcı 
talebeler rektörün de ihanetine kurban giderek 
yine kurşunlandılar. Beş kişi muhtelif yerlerin
den yaralandı. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya 
geldiler. Dört ay fakültelerdeki derslerine gideme 
diler Fakat buna hiçbir yetkili makam ses çı
karmadı. Memlekette hukuk devletinin varlığın
dan söz edenler, kanunların yürürlükte olduğu
nu iddia edenler ve demokrasinin tatbik edildiği 
ni söyleyenler, 800 talebenin dört ay derslere a- 
lınmamasına mani olmadılar. Bütün yetkili mer
cilere baş vurulduğu halde kulaklar tıkandı. Ko
münistlerin silâh sesleri arasında, milliyetçilerin 
kanunî haklarını isteyen feryatları kayboldu. Ka
nunların tatbikini isteyenler, bizzat kanun adam 
lan tarafından kovuldu Siz de okumayın diye 
sokağa atılmak istendi. Ve atıldı.

Bu arada komünistler iğrenç niyetlerini kus 
tular. Okulun kapatılması için imza topladılar. 
Y.Ö. Okulunda okuyan talebelerden pek az imza 
toplayınca, Yüksek Öğretmen Okulu ile alâkası 
olmayan sokak serserilerinin imzalarını topla
yıp onları da talebe olarak göstererek yüksek ka
demelere müracaatta bulundular. Yine okul ka
patılmadı. Çünkü; komünistler, hem suçlu, hem 
güçlü olmak istiyorlardı. O halde tekrar bir ha
dise meydana getirilmeliydi. Ve mutlaka okulun 
kapatılması gerçekleştirilirrüydi. işte 23 Eylül 
günü iki serseri okuldan atıldıkları halde, okula 
gelerek milliyetçi talebelere silâh çektiler. Dina
mit patlattılar. Ve yine kaçtılar. Onların kötü ni
yetlerini bilen milletin temiz evlâtlan diğerleri
ne yine el kaldırmadı. Böylece bir komplo daha 
geri tepiyordu. Komünistler yine muvaffak ola- 
mamışlardı.

Fakat, ne var ki bütün bu hadiseleri tertip 
edenler her defasında aynı şahıslardı. Talebelikle

İ İ İ İ I I I İ İ 1 I

Komünist hamisi ve mason uşağı Cumhuriyet ceridesi Çapa hadiselerinde belli komünist tah 
rikçiliğine başvurdu. Yıldız hadiselerinde oynadığı oyunu tekrarladı.«Katilleri bulun, vuranlan 
biliyoruz, Aranıyor» gibi laflarla adliye, ve savcılık üzerinde tesir etme gayretine düştü. Bir 
milliyetçiyi tevkif ettirmeye çalıştı. Sen ey uşşak ruhlu paçavra!. Bitsin bu kokuşmuş komü
nist taktikleri! Bilsin bu katil imal etme gayret keşliği! ^Nereden temin edildiği pek belli serma
yeyle çıkardığın paçavranın ağzına tıkanacağı günler uzak değildir. Komünist tahrikçiliğine 
karşı adliyemizin uyanık olacağına inanıyoruz.

alâkaları kalmamıştı. Haklarında tevkif karan 
çıktığı halde yakalanmıyordu. Fakültelerde de
vamlı eli tabancalı, milliyetçi dövüyorlardı. Çapa 
Yüksek Öğretmen Okuluna rahatlıkla girip çıkı
yorlardı. Hem de okuldan atıldıkları halde. Ma
sonlar komünistleri himaye ettiler. Alkışladılar. 
Onların tahrip, tahrik ve sabotaj hareketlerine 
göz yumup, el altından desteklediler. Mademki 
mason - komünist işbirliği hakim, öyleyse komü
nistler tahriklere takriplere ve sabotajlara de-
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Hadisenin gerçek cereyan tarzını gösteren kroki

1 — Yusuf Olgun’un yatakhanesinin kapısını tutan solcular: Osman Kabalcı, 
Mehmet Bekâr, Mustafa Öztürk.

2 — Munip Çoşkun. Ali Uzun ve Safa Tarhan’m Yusuf’a doğru ateş ettiği yer,
3 — Ali Kırmızı Çiçek’in ateş ettiği yer.
4 — Yatakhane kapısının tutulduğunu gören Olgun’un merdivene doğru koştuğa 

istikamet
5 — H. Aslantaş’ın vurulduğu yer.
6 — Vurulan Yusuf’un götürüldüğü istikamet.

— Yusuf Olgun’un vurulduğu yer.

vam etmeliydiler. Ve devam ettiler. Nihayet 5 
Aralıkta bir kişinin ölümü, bir kişinin de yara
lanmasıyla neticelenen hadiseyi tertip ve tatbik 
ettiler. Kendi arkadaşlarını ve bir milliyetçi gen 
ci vurarak tekrar kaçtılar. Şimdi sadece Yüksek 
Öğretmenli komünirtler değil, bütün komünist 
teşkilâtlar Yüksek Öğretmen Okulunun kapatıl
ması için avaz avaz bağırıyorlar.

OKUL SÜRESİZ TATİL EDİLİYOR

Okulda hadiseyi meydana getiren 6 komünist 
militanı yakalayıp cezalarının verileceği yerde, 
masum taleblerin yurdu Çapa Y. Öğretmen Oku
lu tatil edildi. Hepsi fakir öğrenciler olan Çapa
lılar sokağa terk edildiler. Geçen öğretim yılın
da dört ay derslere alınmayan milliyetçi talebe 
ler, bu yıl hiç gidemeyeceklerdir.. Okulu tatil e- 
den beyler önce milliyetçi talebelerin kanuni hak 
kı olan öğrenim imkânlarını temin etsinler. 1000 
mevcudu olan okulda 6 tane köpek için 994 ki
şiyi sokağa atmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Demokrasi bunu gerektirmez.

Üniversitedeki derslerine devam sağlanma
dan. dışarda barınabileceği yurt bulunmadan, her 
türlü maddî imkânları temin edilmeden milletin 
evlâtlarını sokağa atmaya kimsenin hakkı yok
tur. Bu milletin bir ferdi olduğunu iddia eden
ler böyle bir karara evet diyemezler. Okulların
dan kovulup sokağa atılan milliyetçi talebeleri 
zorla silâhlanmaya teşvik ettiğinizi hatırlayın ve 
doğacak büyük hadiselerin mesuliyetini üzerini
ze alıyorsanız, bu kararı tasdik edin. Eğer Tür- 
kiyede bir iç harbin başlamasını istemiyorsanız 
komünistleri iktidara getirmeyi istemiyorsanız, 
anarşi hareketlerini durdurmaya niyetiniz varsa, 
bütün Anadolu köylüsünün, yani Çapalı milliyet
çilerin bütün ailelerinin silâhlanıp Istanbula gel 
meşini istemiyorsanız suçlulan cezalandırır, Yük
sek Öğretmen Okulunun tatil edilme veya kapa- 
alma kararını geri alırsınız. Vereceğiniz tarihi ka 
karar milletin hakkımızdaki düşüncelerini kesin
leştirecektir.

(Devamı 14. Sahifede)
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Kürtaj ve Kontrol Hapları 
Felâket Getiriyor

Uzun zamandan beri «Doğam Kontro
lü» mevzuuna temas etmek istiyorduk. An
cak aktüel haberlerin fazlalığı ve mecmua
mızın haftalık bir mecmua oluşu, buna im
kân vermedi. Bu sayımızdan itibaren dün
yada ve Türkiye’de doğum kontrolü», de
liller istatistikler ve vesikalarla incelene
cektir. Şüphesiz mevzu çok geniş bir araş
tırma konusudur. Lâkin takdir edersiniz 
ki, haftalık bir mecmuanın sütunları, uzun 
incelemelere pek yer verememektedir. Bu 
sebeble biz meselenin ana hatlarına temas 
ederek, görüşlerimizi açıklıyacağız. Ve do
ğum kontrolünün arkasındaki korkunç ca
navarı göstereceğiz.

DOĞUM KONTROLÜ’niin PERDE
ARKASI:

Mart 196© tarihli Amerikan Post’ta 
Steven M. Spencer imzasıyla çıkan uzun 
bir yazıda ez cümle şunlar anlatılıyor: Sim 
diye kadar birçok genç kız evlenmeden ön
ce hamile kalmak endişesi ile, aile baskısı 
altında, aşın derecede flört yapmaktan çe
kiniyordu. Şimdi ise böyle bir tehlike kal
mayınca sosyal davranışlarda geniş çapta 
gelişmeler, değişiklikler olduğu görülmek
tedir.»

Yazının telkin ettiği iğrenç fikriyatı 
aynca izaha lüzum yok. Ancak aynı yazıda 
daha enteresan bir ifşat var. Denüiyor ki: 
«Doğumu kontrol amacı İle, Amerika ve mil 
letlerarası teşkilatlar*! Birleşmiş Milletler 
kastediliyor.) Ford, Rockfeller gibi kuruluş
lar geniş çapta yardımlar yapmaktadırlar. 
Yalnız Kore, Hindistan ve Formosa’da do
ğum kontrol için 400 milyon dolarlık bir 
program tatbik edilmektedir.» (Takriben 
50 milyar T.L.)

Görüyorsunuz ya, doğum kontrolü per 
desâ arkasında korkunç suratıyla Yahudi
lik sırıtmaktadır. Rockefeller ve Henrv 
Ford’u zaten bilmiyen yok.

Steven M. Spencer’in bu ifşaatım ha
len Ankara’da profesörlük yapmakta olan, 
eski Macar Askeri Akademisi öğretim üye
lerinden Prof. Dr. Şövalye tmre Toth bir 
mektubuyla şöyle perçinliyor:

«Doğumu önleyici ve kısırlaştırıcı ilaç 
lan imâl eden fabrikalara sahip Amerikalı 
Rockefeiler’in Hacettepe Hastahanesine 
bundan altı ay evvel gelerek doğum kont
rolü hakkında konferans vermesiyle bağ
lı bulunan bu kısırlaştıneı faaliyet Rus 
emparyalizminin ve Slavlığın lehine olarak 
Türk ırkının imhasını hedef tutan geniş 
bir planın mevcudiyetini ve sistemli suret
te tatbik edildiğini gösterdiğinden......»

Doğum kontrolünün perde arkasını, 
kesin deillere dayadıktan sonra, Türkiyede 
doğum kontrolünün niçin istendiğini gö
relim.

TÜRİYE’de DOĞUM KONTROLÜ
NİÇİN İSTENİYOR?

İngiliz Entelliens servisinin memleke
timizde yaptığı bir araştırmada» Türkiye’
nin 100 milyon nüfusu 100 yıl hiç dış< yar
dım almaksızın besliyebtlecek yer üstü ve 
yer altı zenginliklerine sahip olduğu» ifade 
edilmekteydi. Bu hususu mecmuamızın ilk 
sayılarında belirtmiştik. Esasen Türkiye’
nin hudutsuz yer üstü servetleri, henüz iş
letilmemiş maden yataklan delice akan 
akarsuları ülkemizin madden çok zengin

olduğunun ispatıdır. Ortak Pazar’a almışı
mızın temel sebebi de budur. Şu halde 
memleketimiz, şimdiki nüfusunun 3-4 mis
lini rahatlıkla besliyeböecek kapasitedir. 
Bu gerçeği görmemeye imkân yok.

Fakat mutlu bir azınlık hariç, milleti
mizin büyük bir çoğunluğu iktisadı bir ba
taklığa itilmiştir ve itilmektedir. Türkiye’
de doğumun önlenmesini arzu eden bazı 
temiz millet evlatları, doğacak çocuklarına 
bakamıyacakları ve gereği gibi yetiştiremi- 
yeceği endişesindedırler. Kontrolü bu yüz
den istemektedirler. Haklı bir sebebtir bu. .. 
Şu hale göre, Türkiyede ailelerin gelirleri 
normalin üstünde bir seviyeye yükseltile
bilirse, doğum kontrolünü hiç bir anne ve
ya baba arzulamıyacaktır. (Milletimizin fert 
lerini kastediyoruz.) Endişe gele gele bu ze
mine oturmaktadır. «Doğacak çocuğumu 
iyi yetiştiremiyeceğim. Zira gelirim düşük.» 
Mevzuuyu genişleterek bir okuyucumuzun 
endişesini görelim. Zannederiz diğerlerinin 
de endişeleri aynı paraleldedir

BİR HANIM OKUYUCUMUZUN 
MEKTUBU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ:

Hatırlanacağı üzere bundan evvelki sa 
yılarımızda «Doğum Kontrolü Cinayettir» 
başlığı altında küçük bir yazımız çıkmıştı. 
Alman Mecmuası Der SpiegePe dayanarak 
Rusya’da doğum kontrolünün yasaklandığı
nı bildirmiş, Rusya’nın nüfusu ile nüfusu
muzu mukayese ederek, genç yaşma rağ
men öldürülen senatör Robert Kenneddy’* 
in 11 çocuğunun olduğundan bahsetmiştik.

Öğretmen olduğunu yazan bir hanım 
okuyucumuzdan bu yazı ile ilgili olarak, en 
dişe dolu bir mektup aldık. Okuyucumuz 
diyor k i:

«Soruyorum size, Ülkemizde 000 lira 
alan bir memur 11 çocuğu bu'akın 0 çocuk 
ve ailesine bakarak, ev kirası vererek nasıl 
geçinsin? Herkes çocuğu olsun ister. Ço
cuktan maksat doğurup sokağa salıvermek 
değil, cemiyete yararb bir insan olması 
için gerçekten yetişmesi için çalışmak
tır. Yüksek tabaka hariç hangi işçi, metnur 
veya çiftçi 11 çocuk yetiştirip, layikiyle ce 
»niyet içine sokabilir?»

Hemen söyliyelim ki okuyucumuz hak
lıdır. Türkiye’de 600 lira aylıkla geçinmek 
mecburiyeti olan (hele hele İstanbul gibi 
bir şehirde) ailelerin durumu göz yaşartı
cıdır. Dikkat edilirse, okuyucumuzdaki en
dişe «gelirin çok düşük olduğudur.» Fakat 
okuyucumuz düşük olan gelirinin sebebini 
araştırmadan, doğum kontrolü yapılmasını 
ist&ınöfetödır

Mektupta yüksek bir tabaka haricinde 
bütün milletin iktisadi durumunun tam bir 
çıkmaz içinde olduğu ifade edilmektedir ki, 
zaten bizim görüşümüz ve anlatmak istedi
ğimiz de budur. Öyleyse Türkiye de mü- 
letin sancı çekmesine mukabil, gerçekten 
müreffeh hayat süren bir azınlık vardır. 
Peki, lw azınlığın Beyoğlu, Nişantaşı, Ada
lar ve Bomonti’de yeşıyan gayr-i müslim 
azınlık olduğuna şüphe mi var?

Kızma yılbaşı hediyesi olarak Jaguar» 
marka otomobE hediye edenler, düğünle
rinde sadece 30 bin liralık «konfeti» atı
lan azınlığın kare/ teri nedir ve Türkiye 
ekonomisi hangi lağıma akmaktadır? Bu 
çirkef lağım kurutulursa, bacılarımız, ana
larımız kürtaj masalarına yatmadan, kont
rol haplan almadan, endişesiz doğum yapa
bileceklerdir. Bunda anlaştık mı?

Türkiye’de 3500 ithalat ve ilıracaatçı- 
nın 3000 i rum, ermeni, yalıudi’dir. İşte 
Karaköy, işte Sirkeci ye işte Kapalı Çar 
şı... Türk ekonomisinin bağrına uzun yıl
lardan beri sülük gibi saplanan bu beynel
milel kuvvetlerin ihanetleri durdurulduğu 
an, işçimiz de, çiftçimiz de, memurumuz dr 
kurtulacaktır.

Türkiye’de yüksek tabakanın gayr- 
müslim azınlık olduğunu basitçe görmek 
için Ticaret ve Sanayi Odalarının meşhur 
şirket ve tüccarların adreslerini veren ki
tabına bakmak kâfidir. Her 10 meşhur fir
manın 8-9 u gayr-i müsUmlerindir. Bu ger 
çeğin kabullenilmesi devri secmekted'”

KÜRTAJ’uı SERBEST ÛlRAKILUiı».
ÜLKELERDE DURUM ve TÜRKİYE;
Türkiye’de son günlerde kürtajın ser

best bırakılması için basında sık sık yazılar 
çıkmaktadır. Maliye Bakanlığının resmi is
tatistiklerine göre, memleketimizde her yıl 
500 bin kadın türlü sebeblerle kürtaj yap
tırmakta (çoğu gayr-i meşru), bu yüzden 
türlü sakatlıklara ve kadın hastalıklarına 
maruz kalmaktadır. Ne acıdır ki bu 500 bfaı 
kadının 10 bin’i bir daha kürtaj masasın
dan kalkamıyarak ölmektedir. Resmi ista 
tlstik bu olduğuna göre, gayr-i resmi so 
nuçlar daha kabarıktır.

Kürtajın bazı sebebler dışında resmeu 
serbest bıraküdığı ülke İngiltere’dir. İn
giltere’nin durumunu anlatabilmek amacıy
la bazı hadiseler nakledelim:

«Buna karşılık Almanya’da kürtaj an
cak annenin hayatı tehlikede olduğu za
man yapılmaktadır ve cezası yoktur. Bu 
yüzden gayr-î meşru çocuk dünyaya getir
mek tehlikesi ile karşı karşıya olan yüzler
ce, binlerce Alman kız tngflyere’ye gide
rek kürtaj olmaktadır. Londra kadın dok- 
torlannnı tahminlerine göre her gün 30 
Alman kızı, çocuk aldırmak îçtn doktorla
ra müracaat etmektedir. Gerçi içlerinde 
evli olanlarda vardır, ama çoğunluğunu be
kâr kızlar teşkil etmektedir. Bu kızlar Lond 
ra hastahaneleriııde hiç bir güçlükle karşı
laşmamaktadırlar. İngiliz doktorları: Kı?
kendi kararını verdiyse, bizim bu karam 
evet demekten başka çaremi* vok demi»1

Kı̂ *>«UtUt

Doğum kontrol hapı alan kadınlarda, beyin 
trombog’u» akciğer ampoiisi ve kalp krizi vak’a 
1 arına rastlanmaktadır. İşte bu felâket menbaına 
ait bir fotoğraf. Evet!.. Doğum kontrolü ciur 
yettir.
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Kültür

«İyi bir sabotaj, incelem e, plânlam a ve hatasız bir uy
gulam ayı gerektirir. Sabotajların en  belirgin  biçim
leri dinam itlem e, YANGIN ÇIKARMA ve m ayın dö
şem edir. Biraz kum, bir damla yakıt, kötü bir yağ
lama, gevşek  bırakılm ış bir vida, kısa devre, bir 
odun veya dem ir parçası onarılm az felâketlere ne
den olabilir... Sanayii sabote etm e işlem leri için  en  
uygun unsur işçilerdir. Çünkü çalıştıkları fabrika
ları ve  kullandıkları m akinaları çok iyi tanırlar... 
Yaratılan zararları onarmak aylar gerektirir.»

SABOTAJDAN BAŞKA İHTİMAL VAR MI?

Mecmuamızın geçen sayısında, Kültür Sara
yında çıkan yangının sebepleri üzerinde durmuş 
ee mesellerin izah edemedikleri veya izahtan 
kaçındıkları hususların zaruri olarak ortaya çı
kardığı «Sabotaj» meselesine parmak basmıştık. 
Sahneyi koruyan çelik perdelerin çalışmaması
nın , yangını ve yangının vuku bulduğu yeri ha
ber veren elektronik cihazların çalışmamasının, 
kurtarma cihazlarının elektriklerinin kesilmiş ol
masının su ve yağmur yağdırma cihazlarının dur 
masının, civardaki su depolarının boşalmış olma 
sının ortaya koyduğu gerçek hiç şüphesiz sabo
tajdır. Bunun teknik şekli de, havalandırma te
sisatına konulan yangın bombalarının bütün bina 
yı bir anda saracak şekilde ayarlanmasıdır,

SUÇLU KİMDİR?

27 Kasım Cuma gününden bu yana 15 gün 
geçmiş olmasına rağmen yapılan tahkikat bir so
nuç vermemiştir. Öyle zannediyoruz ki, tahkika
tı yürütenler iki his arasında bocalamaktadırlar.
1 — Yangının kendiliğinden çıkmış olması. Fa
kat, hadisenin cereyan ediş tarzı, araştırdıkça 
meydana çıkan şaşırtıcı deliller, bu şekildeki bir 
izah tarzı üzerinde büyük şüpheler ve istifham
lar uyandırmaktadır. 2 — Sabotaj ihtimali. Bu 
hususun anlaşılabilmesi ve kimin böylesine kor
kunç bir sabotajı yapabileceği hususu alelâde bir 
araştırmayla bilinecek mevzu değildir. Onun için 
dir ki, yetkili şahıslar iki fikir arasında bocala
makta ve hadiseyi ört-bas etmeye çalışmaktadır
lar. Yetkililerin verdiği beyanatlarda tam bir 
acizlik vardır.

Biz iddia ediyoruz ki, Kültür Sarayı yangını 
bir sabotajdır. Bu yazımızda Kültür Sarayını kim 
îerin yakabileceğini ortaya koyacağız. Bu husus
ta geçen sayımızda az bir malûmat vermiştik. 
Şimdi onu daha teferruatlı olarak inceleyelim.

Elimizde, Brezilya Gerillacısı Carlos Marig- 
hella’nm «Şehir Gerillası» isimli kitabı var. Car
los Marighella, Şehir Gerillası diye yeni bir teori 
geliştirmiştir. Kitabın önsözünde onun hakkında 
söyle denilmektedir:

«Haklıyı haksızı çok genç yaşta ayırdedebile- 
cek hale gelmiş, onsekiz yaşında Salvador Politek 
nik Okulunun birinci sınıfında iken, Komünist 
Partisi’ne üye olmuştur.

«Hitlerin Almanya’da iktidara gelmesinden 
sonra faşist ideolojinin Lâtin Amerika ülkeleri
ne sızması karşısında, Marighella 1934 yılında 
KIZIL ÖĞRENCİ FEDERASYONU’na katılmıştır. 
/Şehir Gerillası, Carlos Marighella, Shf: 17)

«1946 seçimlerinde Bahia Eyaletinde Komü
nist Partisi listesinden federal temsilci seçilmiş
tir.» (A.G.E. Shf. 18)

««1964’te, askeri darbeden hemen sonra, mu 
halefet cephesinin en ön saflarında yer almıştır. 
Rio de Janerio’da Orduevi’ne ve Deniz Subayla
rı Kulübü’ne birer saldın düzenlemiştir. (A.G. 
E. Shf, 19)

CASTRİZM (KASTRİZM) NEDİR?

Türkiye’de Moskova’nın ve Pekin’in dümen 
suyundan çıkmış, siyasi mücadeleyi bir yana bı
rakmış bazı gruplar vardır ki bunlar, bugün Car 
los’un «Şehir Gerillasında verdiği direktifleri 
uygulamakla meşgüldürler. Bunların içinde bu
lunduğu harekete beynelmilel komünist hareket 
ler içinde «Castrizm» denilmektedir. Bunlar için 
hedefe ulaşmakta en geçerli yol silahlı mücade 
ledir: Silahsız hiç bir hareket muvaffakiyete u- 
laşmıyacaktır. Şimdi «Şehir Gerillası» ndaki i- 
iadeleri okuyalım. Silahlı hareketlere karşı çıkan 
guruplara hitaben:

«... Ve zafer, ancak kitlelerin silahlı gücüyle 
ve ayaklanmayla kazanılır, yoksa şu ya da bu 
yasal ve barışçıl yolla değil diyen Lenin'i de 
anlamamışa benziyorlar.» (A. G. E. Shf: 53) 

«B.K.P.’de (Brezilya Komünist Partisi) ise, 
1935 silahlı ayaklanmasını izleyen çeşitli yöne
timler, devrimci çizgiyi bırakmışlar ve Burjuva- 
lerde başan kazanacaklarını umarak köylülüğün 
devrimdeki rolünü önemsemediler (...) Yürüt
me Kurulu silahlı savaştan korkuyor ve tek çı
kar yolun silahlı sevapta olduğunu benimseyen
lerin eylemlerin! köstekleyerek böyle bir sava
şın ilkelerinin ortaya konmasını önlemeye çalı
şıyor.» (A.G.E.) Shf. 59)

Kendi yolunu de şu satırlarla ifade ediyor;

ÜNİVERSİTE OLAYLARININ ARKA 
PLANI
«Benim seçtiğim yol, kırlarda başlatılacak 

olan ve böylece benim de kesin olarak Latin A 
merika devrimine katılacağım gerilladır.

Gerilla, bence Brezilyalı devrimcileri birleş 
lirmek ve halkımızı iktidara getirmek için tek 
yoldur. Bir komünist olarak, bu davranışının hiç 
olmazsa, bir devrimcinin nasıl bir tutum takın
ması gerektiğini göstereceğine inanıyorum.» 
(A.G.E. Shf. 60)

«Bir yığın şey yapılabilir, rehin alma, 
dinamitleme, polis şeflerini ele geçirme (özel
likle arkadaşlarımızı işkence edenleri ve öldüren 
leri, silah ve para «SOYGUNLARINI» sürdür- 
me. Ordunun en modem silahlara kavuşmasını

»aray ı
diliyoruz. 15 siyası mahkumun serbest bıraktım 
ması amacıyla Amerikan elçisinin kaçırılmasında *
olduğu gibi, daha ileri hedeflere ulaşmak ama
cıyla, başka önemli kişileri de kaçıracağımızı 
şimdiden bildireyim. (A.G.E. Shf. 63)

«Şehir gerillası, örneğin grevler ve öğrenci 
gösterileri gibi kitle eylemlerini dışta bırakıyor 
mu?

Kesinlikle hayır! Ama bugünkü yerleşmiş 
dikta ve mutlak faşizm ortamında silahlı grup
lara dayanmaksızın gösteri yapmak, fabrika iş
gal etmek intihardır. Rio ve Sao Paulo’daki son 
sokak gösterileri sırasında öğrenciler öldürüldü, 
polis ateş etti (!) Öğrencilerin ise savunmak 
için ya sopalan vardı ya da hiçbir şeyleri yoktu 
Bir daha ki kez durum değişik olacaktır; Şayet 
işçiler fabrikalannı işgal ederlerse silahlı ola
caklardır. Kısacası, şehir gerillası ile kitle hare 
ketinin birleştirilmesini öngörüyorum. Bundan 
başka işçiler, makineleri sabote, malzemeleri im «
ba edebilirler, gizlice silah yapabilirler. Evli olan 
lar aile babalan için bu, bugün en mümkün o- 
lan tek gerilla şeklidir.» (A.G.E. Shf: 65)

Yukarda okuduğunuz taktikler Türkiye’de 
uygulanmadı mı? Dinamitleme, bombalama, a- 
dam kaçırma, rehin alma, fabrika tahrip etme, 
adam öldürme gibi hadiseler kör gözleri bile uya 
racak derecede belirgin hale gelmiştir. Kullanıl 
ması tavsiye edilen malzemeleri de nazarı itiba
ra alırsak, Türkiye’deki hadiselere daha iyi çö
züm yolları buluruz:

KULLANILAN SİLAHLAR

«Şehir gerillasının teknik hazırlığında temel 
soru hiç şüphesiz, makineli tüfek, revolver, oto 
matik, FAL, çeşitli tabancalar, karabina, top, 
bazuka gibi silahlann nasıl kullanılacağını öğ
renmektir. Çeşitli cephane ve patlayıcı madde
ler hakkında bilgi sahibi olmak da asla ihmal 
edilmemelidir. Patlayıcı maddeler arasında özel 
likle dinamit çok iyi öğrenilmelidir. «YANGIN 
BOMBALARI» sis bombalan ve diğer bombala- 
nn  kullanılması da ilk ağızda öğrenilmek gerek 
tir.

«Silah yapımı ve onanım, molotof kakteyl- 
leri, elbombalan, mayınlar, çeşitli tahrip aletleri 
nasıl imal edilir ve onanlır. Köprüler nasıl uçu
ndur. Trenyollan nasıl tahrip edilir ve yolcu t- 
renler! nasıl seferden alıkonulur; bütün bun
lar bir gerillacının teknik hazırlık safhasında öğ 
renmeleri zorunlu olan hususlardır. (A.G.E. Shf.
97)

«Boru ve kutular kullanarak molotof kok
teylleri, patlayıcı madde fırlatmaya yarar man
cınık ve havantoplan, elbombalan, sis bombalan 
mayınlar, dinamit ve potasyum klorid gibi pat
layıcı maddeler, plastik bombalar, kapsüller ve 
her çeşit cephane imal etmek, şehir gerillasının 
mutlaka yerine getirmesi gereken görevlerdir.
(A.G.E. Shf. 99)

Bu silahlar hiçbir zaman boşuna yapılma- 
maktadır. Elbette komünist hareket için belirli 
merhaleleri ele geçirmekte kullanılacaktır Bun
lardan en önemlisi «para temin etme yolu» olan 
«SOYGUN» dur. Soygun Brezilya gerillacısının 
en fazla başvurduğu ve tavsiye ettiği bir yoldur

KOMÜNİST HAREKETTE SOYGUN DA
VARDIR

«Şehir gerillacısının soygun yapmadan var 
olması ve yaşaması imkânsızdır. (A.G.E. Shf 94)

«İlk adımımız bir soygun eylemi için silahlı 
bir küçük grup halinde çıkmak oldu. Böylece ^
başlattığımız devrimci eylem bize etkin bir ateş 
gücü kazandırdı.

«Devrimci eylemimiz bu küçük atılışlarla 
büyüdü. Bir veya iki silahla işe başladık. Ateşi 
gücümüzü büyüttük. «Öncüyü eylem yaratır» 
ilkesinden çıkarak, isim koymadan şehir gerilla



ını k im  y a k tı
sim başlattık, tik eylemler düşmanı hayrette 
bıraktı. Basit sokak zorbalarının giriştiği vur
gunlar sandı. Yanlış izleri izliyerek bir senesini 
yitirdi. Hatasını anladığında artık çok geçti. 
Devrimci savaş başlamıştı bile. (A.G.E. Shf. 74)

MESULLERDEKİ KAYITSIZLIK

Türkiyede meydana gelen hadiseler de artık 
alabildiğine silahlı komünist tecavüzleri haline 
gelmiştir. Bu tecavüzler ferdî olmaktan çıkmış, 
müesseseler!, hususen DEVLETİ hedef almaya 
başlamıştır. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı em
niyet kuvvetleri, hadiseleri hala basit zabıta va
kaları şeklinde telakki etmekte, öldürücü bir 
gafletin içinde uyumaktadırlar Şu veya bu mas
keli komünist teşekküllerin yaptıkları hareket- 
leri, bağımsız, anîden oluşuvermiş ve bir kitle- 
nin kabaran heyecan ve kızgınlığının eseri say
mak şeklindeki yanlış kanaat, maalesef bütün 
mes’ulleri sarmış bulunmaktadır. Bu husus mil
leti derinden düşündürmektedir.

Aşağıda yine «Şehir Gerillasından naklede
ceğimiz satırlar milletin hayatını korumakla gö
revli şahıslan bir kere daha ika2 etmelidir. Bu 
radaki ifadeleri komünist hareketin on senelik 
yakın tarihi içinde vuku bulan hadiselerle ve 
bu günlerde «BAĞIMSIZLIK HAFTASI» dolayı- 
sıyle yapılan eylemlerle (!) kıyas etmek son de 
rece kıymetli sonuçlara götürecektir. Son gün
lerde banbalanan bazı binalar, şu direktiflerin 
tatbikatı değilmidir?

KOMÜNİSTLER HANGİ HAREKETLERİ
YAPACAKLAR?

«Şehir Gerillasının Eylem biçimleri
Yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için şehir 

gerillası, mümkün olduğu kadar değişik eylem 
biçimlerine başvurmak zorundadır. Bu eylemler
den bazıları basit, bazıları daha karmakarışık
tır. Yeni bir gerillacı basitten karmaşığa giden 
bir sırayı izlemelidir. Bir işi yüklenmeden önce
o işi yerine getirmek üzere kullanacağı kişileri 
ve yöntemleri düşünmelidir. Teknik hazırlıkları 
olmayan kişilerle işbirliğine gidilmemelidir Bu 
hususlar göz önüne alındıktan sonra şu eylem 
biçimlerine başvurulabilir.

1 — Saldın
2 — Bir yerin basılması
3 — Bir yerin işgali
4 — Pusu kurma
5 — Sokak taktikleri
6 — Grev ya da boykot eylemleri
7 — Silah, cephane ve patlayıcı madde de

polanılın boşaltılması.
8 — Mahkûmlann kurtanlması

9 — İdaiuıai
10 — Adam kaçırmalar
11 — Sabotajlar
12 — Terörl»
13 — Silahlı propaganda
14 — Sinir savaşı

YAPILAN SABOTAJ ÇEŞİTLERİ

«Saldırılar
«Soygun yapmak, mahkûmları serbest bırak 

tırnak , patlayıcı madde, makineli tüfek ve di
ğer çeşit silah ve cephane ele geçirmek için dü 
şenlenen silahlı hücumlardır. Gece de, gündüz 
de yapılabilir. Gündüz saldınlan, örneğin banka 
ya para tfîşıyan bir posta arabası sadece gün
düz saatlerinde faaliyette bulunduğu için, gerek 
li olabilir. Ancak gece saldırıları genellikle daha 
elverişlidir, zira hem sürpriz etkisi daha fazla 
dır. hem de saldırıya katılanların teşhis edilme 
si gündüz olduğu kadar kolay değildir. Şehir ge 
rillası kendisini, gece ya da gündüz, her şart al
tında saldırıda bulunacakmış gibi hazırlamalıdır

Saldırıların en isabetli hedefleri şunlardır:
a) Kredi kurumlan
b) Ticari ve sınai teşebbüsler, özellikle si

lah ve mühimmat imal eden yerler
c) Dikta kuvvetlerinin askeri tesisleri,
d) Karakollar
e) Hapishaneler

f) Resmi binalar,
g) Kitle haberleşme araçlan
h) Kuzey Amerikalılara alt firmalar ve 

mülkler
!) Diktaya ait otomobiller, kamyonlar, zırh 

lı araçlar, para nakleden vasıtalar, trenler, ge* 
iniler ve uçaklar.

Kuramlara yapılan saldınlann ana niteliği, 
hemen hemen hepsinde aynıdır. Zira hepsinde 
de binalar sabit bir hedef teşkil ederler. Ancak 
binalara saldın şeklindeki gerilla eylemleri, bi
nanın bankalara, ticarethanelere, sanayi tesisle
rine, karakollara, hapishanelere radyo istasyon 
lanna, emperyalist firmaların depolarına ait ol
masına göre, bazı değişiklikler gösterir.

Para kamyonlarına, zırhlı otomobillere, tren 
lere, gemilere ve uçaklara yapılan saldırılar da, 
hepsi hareketli hedeflere yöneltildikleri için, 
ana nitelik itlbanyle birbirlerine benzerler Eyle 
min biçimi, bu hedeflerin hareket ya da bekle
yiş halinde olmalanna göre, elbette değişiklik
ler gösterir. (A.G.E. Shf. 116)

KÜLTÜR SARAYININ SABOTAJI
AYDINLANIYOR

Yukarıda sayılan «eylem biçimleri» Türki-

Bağımsızlık hareketi yürüttüğünü söyleyen hain
ler, nasıl beynelmilel taktiklerle çalışıyorlar? Na 
sil hapishane kaçkını gerillacılardan direktif alı 
yorlar. Yukandaki resim, komünist taktikleri ih 
tiva eden kitabın kapağını gösteriyor.

ye’de aynıyla uygulanmıştır. Ve günden güne 
artan bir hızla yoluna devam etmektedir. Mes\ 
uller yılgınlık göstermektedir. Son olarak çıka
rılan «Kültür Sarayı SABOTAîI» da komünist 
hareketin ihanet zincirlerindendir. Brezilya ge
rillacısı bu hususta da şunlan salık veriyor:

«Sabotaj
«Sabotajların amacı, yok etmektir. Çok az 

adam, bazen bir kişi, bu işlemleri gerçekleştire 
bilir. Şehir gerillası bir sabotaj işlemine girmeyi 
düşündüğünde, bunu önce tek başına yapar Son 
ra, bu hareketin halk arasına yayılması ve halk 
tarafından sabotajlar yapılması başlar. İyi bir 
sabotaj, inceleme, planlama ve hatasız bir uygu
lamayı gerektirir. Sabotajın en belirgin biçim
leri dinamitleme, yangın çıkarma ve mayın dö- 
yağlama, gevşek bırakılmış bir vida, kısa devre, 
şemedir. Biraz kum, bir damla yakıt, kötü bir 
bir odun veya demir parçası, onarılmaz felâket 
lere neden olabilir.

Sabotajın amacı, aşağıda gösterilen alanlar 
da düşmanın can damarlarını zayıflatmak yıp
ratmaktır:

a) Ülke ekonomisinin özellikle iç ve dış 
ticaret şebekesi, bankacılık ve maliye sektörü;

b) Tarım ve sanayi üretimi;
c) Ulaşım ve haberleşme sistemi;
d) Dikta kuvvetlerine ait tesisler
e) Ülkede yer alan Kuzey Amerikan şir

ketleri ve mülkleri.
Sanayii sabote etme işlemleri için en uy

gun unsurlar işçilerdir. Çünkü, çalıştıklan fab- 
rikalan ve kullandıktan makinaları çok iyi ta
nırlar.

Ulaşım araçlarına karşı girişilen hücumlar
da, banliyö ve uzun yolculuk trenlerinde bulu
nan yolcuların ölümüne sebep olmaktan sakınıl 
malıdır. Çünkü yolculuk edenler halktan insan 
lardır. Zaten herşeyden önce ortadan kaldınla- 
cak olanlar, diktaya hizmet için kullanılan ula
şım servisleridir Bir trenin yakıt yüklü vagon
larını raydan çıkarmak, düşmanı can noktasın
dan vurmak demektir. Bu işlemler köprü ve de 
miryollarmın dinamitlenmesine dek uzanır. Ya 
ratılan zararlan onarmak aylar gerektirir. Telg 
raf ve telefon telleri sistemli bir şekilde kesilme 
li ve haberleşme merkezleri işe yaramaz duru 
ma getirilmelidir. Yakıt stoklan, cephane ihti
yattan, savaş gemisi tersaneleri dikta kuvvetleri

(Devarm 14. Sakifede)



Doğu Türkistanlılar 
Çin’e Satılmayacaktır

MİLLİYETÇİ ÇİN BÜYÜKELÇİSİ
ANKARA

Türkistan'la istiklâlini tanıyarak Kızıl Çinin 
emperyalist bir devlet olduğuna Patlayabilir
diniz. Tiirkiyell Türklerin ve Türkistanlıların gö 
tıfillerini böylece kazanabilirdiniz. Buna yapma

mız gibi geçmişteki iğrenç emellerinize uyarak 
^ e’nin Altay köyünde yaşamakta elan Tür

kistanlı kardeşlerimizi maddi menfaat mukabili 
ajan olarak kullanmak istediğinizi öğrenmiş bu
lunuyoruz.

Şayet bu iğrenç teşebbüs anında durdurul- 
massa» Türkiye'de Milliyetçi Çin aleyhinde şid 
detli reaksiyonlar meydana gelecektir. Muhacir
lerimizi satın almak mümkün olamayacaktır 
Türk milleti adına ihtar ediyoruz. İğrenç teşeb
büslerinizi keserek haddinizi biliniz. Aksi halde 
milliyetçi gençliğin protestosu ile karşılaşacak
sınız. Sîzi bütün milletimize anlatacağız.

MÜCADELE BİRLİĞİ 
İstanbul Sancağı Başkanı 

YILMAZ KAJKAOĞLU

TÜRKİSTANLILAR SATIN ALINMAK 
İSTENİYOR.
Komünist Çin’in korkunç zulmüne dayana

mayarak Türkiye'ye gelen Doğu Türkistanlı kar 
deşlerlmiz yeni bir ihanetle karşılaşmışlardır. Bi
lindiği gibi, D. Türkistan Komünist Çin esareti
ne girmezden evvel, Milliyetçi Çin denen fakat, 
Türklere karşı yine büyük işkenceler yapan za
lim bir devletin işgali altındaydı. Komünistlere 
mağlûp olan MilÜyetçi Çin Formoza adasına çe 
kilince Türkistan'ın bütün zenginliği K. Çin’in 
eline geçti. Bu arada Doğu Türkistan’lıların M. 
Çin’e karşı kanaatleri biraz değişir gibi oldu* 
Ne de olsa komünistler tarafından bozguna uğra 
tılmış ve bir adaya sıkışıp kalmıştı. Belki Türk 
lere karşı yumuşar, onların istiklâlini tanır böy
lece, Kızıl Çin'e karşı kuvvet kazanmış olurdu. 
Ama Doğu Türkistanlıların bu kanaatlerinde ya 
nıldıklan görüldü. Çünkü M Çin, eski düşüncele 
rinden birşey kaybetmemişti. Aksine o, Türkls* 
tanm Kızıl Çin'e geçişini şövîe değerlendiriyor
du.

«Komünist de olsa Hattâ ezeiı düşmanımız 
da olsa gelen müstevliler Çinlidir. Doğu Türkis 
tan asıl sahipleri olan Müslüman Türklere kala
cağına, bizden olan Çinli komünistlere kalsın.* 

Çinliler komünist de olsa, milliyetçi de olsa 
Türklere istiklâl hakkı tanımamaktadırlar. Bu 
durumu dünya efkâr-ı umumiyesine duyurmak 
için seyahate çıkan İsa Yusuf Alptekin Bey'in 
gayretleri Kızıl Çin kadar M. Çin'i de ürkütmüş 
tür. Bunun üzerine M. Çin bazı ihanetlere giriş 
miştir. Türkiye’deki sefarethanesine büyük meb 
lâğda para göndermiş, ve bunların Doğu Tür- 
kistan'lılara dağıtılması hususunda talimatlar ver 
miştir. Bİ. Çin'in Ankara sefiri de hemen faali
yete geçmiş ve Kasım'm 25’inde Niğde'nin Aîtay 
köyüne gitmiştir. Orada bazı Türkistanlılarla te 
masa geçmiş, kendilerine M. Çin’in para tahsis 
ettiğini, Ankara'ya gelip almalarını söylemiştir.

Hemen ifade edelim ki, bu yardım teklifi sa 
mimiyetten çok uzak olup> bir ihanet örneğidir. 
Zira bu açıktan açığa bir satın alma yoludur. Bir 
takım yardımlarla Doğu Türkistanlıları oyala
mak, onları istiklâl arzusundan vazgeçirmek, bu 
nun için de bazı Türkistanlıları bu iğrenç niyet 
lerine âlet etmek istemektedirler. Bu maksatla 
geçtiğimiz aylarda Türk Târih Kurumu’nun kon 
gresine katılmak bahanesiyle Türkiye’ye gelen 
Abdullah Teymen Emiroğlu isimli zat bazı Tür 
kistanhlarla temasta bulunmuştur Ankara, Kay
seri, İstanbul ve Salihli'de temaslara geçen Ab
dullah Teymen Milliyetçi Çin Parlâmentosunda 
sözüm ona Türkistan delegesi olarak bulunmak-

(Devamı 14» Sahtfede)

Gayri Mili! Tanm 
Politikası Değiştirilmelidir

(Geçen Sayıdan Devam)

Harplerde kanı istendiği zaman fazlasiyîa 
vermiş, vergisini istenmeden teslim etmiş* kanaat 
kâr ve dürüst köylüyü ııgatlaşmaya iten sebep
leri tekrarlayalım:

1 — o, köyünden memnundur. Ancak ziraat 
le meşgul olduğundan tohum gereklidir, makine 
gereklidir, gübre gereklidir. Bütün bu vasıtaları 
temin etmek için krediye ihtiyacı vardır. Şayet 
köyünde namuslu bir hami yoksa ya bankaların, 
ya da tefeci ve faizcilerin eline düşecektir. Nite
kim yapılan isatistikler köylünün % Î3.ffnin faiz 
ci ve tefeciden borç para aldığım göstermekte
dir. Tabiî ki, aldığı borcu karşılayacak kân im
kânsızlıklar sebebiyle temin edemez. Ve itibarı 
sarsılır. Artık o köyde daha fazla durması haysi
yetini rencide eder.

2 — Şayet hali vakti yerinde bir çiftçi ise, 
işini genişletmek ister. Bunun için oldukça yüklü 
bir sermayeyi traktör, pulluk ve döver - b içer 
gibi fazla para İsteyen zirai vasıtalara yatırır. 
Ancak çoğu kere evdeki pazar çarşıya uymaz. P ır 
ça kırılır. Temin edilemez. Temin edilir, monte 
edecek kimse yoktur. Traktör kaza yapar, Aksi
likler birbirini kovalar. Ve taksitle Îstanbuîdaki 
Yahudi tüccarından aldığı malın karşılığını Ödeye 
mez, protesto olur. Yeniden toparlanabilmesi ih 
timali zayıftır.

3 — Kredi alayım derken başının derde gir
mesi ihtimali büyüktür. Şayet Banka müdürü ile 
daha evvel bir samimiyeti yoksa, kredi alma im
kânı yok gibidir. Kredi almaktan vaz geçer. Es&i 
si gibi kıt kanaat geçinir.

fşte Türkiye’de hali hazır şartlar altında çift 
çinin veya köylünün tercih mecburiyetinde ol
duğu yollar bunlardır. Görüyorsunuz yar bu yoüa 
rın hepsi de bir birinden kötü yollardır Ve ırgat 
taşmaya doğru bir gidiştir.

Mesele ırgatlaşmakla da bitmez. Komünistler 
Türkiyede köylü sayısının işçi sayısına nisbetle 
büyüklüğünü gözönünde tutarak, köylüyü ele ge
çirme yollarını aramaktadırlar. Şehre inen köy 
lüyü ele geçirme yollarım aramaktadırlar. Şehre 
inen köylü, onlar için bulunmaz bir avdır. Köylü 
yukarıdaki tehlikelerden daha korkunç olarak bu 
tehlikenin de kıskacına girmek durumundadır.

İstatistikler bize yurt dışına tanm ile işti
gal eden köylerden gitme arzusunda olanların 
büzdesin! şöyle veriyor:

Tarım bölgelerine göre yurt dışına işçi gön
deren köylerin oranı

Bölge köy sayısı
Ege 60.0
Marmara 7(MI
Akdeniz 34.7
Doğu 12.5
İç Anadolu 52.9
Karadeniz 64,9

Bu rakamlar çok bol toprağı ve kâfi derecede 
çalışabilecek köylüsü bulunan bir ülke için ha
zindir. Almanya arazi ve insan kıtlığı çekiyor. 
Biz ise arazi ve İnsan bolluğu yanında sefalet 
çekiyoruz. 1968 yılı yazma kadar sadece köyler
den yurt dışına gidenlerin sayısı 200 bin civarın
dadır. Geçici olarak köy dışında yaşayanların bü 
yük bir kısmı şehir ve büyük şehirlerde bulun
makta (% 68.T) ve bunlann önemli bir kısmı is
çilik yapmaktadırlar (% 64.4). Bu rakamlar bir 
tanm ülkesi olan memleketimizin neden Kana- 
da’dan buğday ithâl ettiğini anlatmaya lüzum bı
rakmamaktadır.

Türkiye'de tarımın tedrici bir surete kökten 
hedefini şu istatistikten anlayabiliyoruz. «İmkânı 
tuz olsa herhangi bir şehire yerleşmek ister misi 
niz?» Sorusuna köylülerin % 84.2’si «evet» ce
vabını vermiştir. Böytesine korkunç bir cevabı 
hazırlayan faktörleri yukarıda saydık. Köylümü
zün yanya yakın bfr kısmı 2 bin lira gibi küçük

bir krediyle zirai hayatını idame ettirmek duru
munda olduğuna göre, köylümüz büyük bir izdi 
rabm içinde demektir. İstatistikler ve acı ger
çekler ortada iken, Türk köylüsünün müreffeh 
olduğundan bahsetmek gülünç olduğu kadar in
saf hacidir de...

MİLLİ TARIM SEKTÖRÜ HANGİ 
TEMELLERE DAYANMALIDIR?

Şüphesiz Türfciyenin süratle sanayi sahası 
na intibakı gerekir. Ancak bu hiç bir zaman ta 
ranın bir kenara itilmesi mânâsına gelmez. Tür 
kiye'de sınaileşme tanının bir kenara itilmesi 
şeklinde takdim edilmektedir ki, bu çok yanlış
tır. Zira asırlardan beri ülkemiz bir tanm ülkesi 
pozisyonundadır. Ekilemeyen arazilerin ekime 
geçirilebilmesi halinde tanmda, dünya devletleri 
bizimle boy ölçüşemeyecektir. Bu kesin bir ger 
çektir ve ufak bir hesapla ortaya çıkmaktadır 
Zira ülkemizde ekilmeye müsait olduğu halde 
ekilemeyen arazi miktan, ekilenden fazladır.

Geçimini tanma bağlamış köylümüze faizsi; 
kredi dağıtımı yapılmalıdır. Ve borcun tahsili de 
uzun vadeli olmalıdır. Türkiyede 300 tip traktör 
ithaline ne lüzum var? 7—8 çeşit traktör tipi 
üzerinde durulsun, fakat bu tiplerin yedek parçi* 
lan istenildiği anda temin edilebilsin. Mesele bu 
kadar basit icra edilemez mi? Daha bir-iki trak 
törün yedek parçasını yapamayan* bulamayan bir 
ülkenin 300 tip traktörle ağzına kadar boğulması, 
gökte astronot gözleyelim derken önündeki kuyu 
yu göremeyip içine düşmesine benzer. Bu yanlış 
inanç tarzı Ticaret Bakanlığımıza dikte ettirilmiş 
tir. Başka türlü düşünülemez.

Zirai makineler mevzuu vardır. Bir pulluğun, 
bir traktörün, bir döver * biçerin Türkiye’de ima 
li zor bir iş değildir. Küçücük bir Hollanda'nın 
dahi envayi türlü zirai makine yapabilmesi, göz
lerimizi açmalıdır. Dışarıdan büyük vurgunlarla 
getirilen ithâl yedek parçalara «dur» demek za
manı gelmiştir. Tanm Bakanlığı yetkilileri, Ja
ponya’nın önderlik ettiği küçük traktör tipleri 
bakında mallmat edinmeli ve Maklna Kimya Ku 
rumunda bunun yapımına geçilmesini temin etme 
lidir. Geçen her dakika aleyhimize işlediğine gö 
re, erken davranmak zarurettir.

Zirai ilâçlamanm yapılabilmesi için Türk 
Hava Kuvvetlerinden yardım istenmesi ve ilaç
lamada küçük tip uçakların kullanılmasının temi 
ni her halde mantıkidir ve Hava Kuvvetleri de 
böylesine millî bir vazifeye koşmakta tereddüt 
göstermeyecekdir.

470 milyona mal olan Kütahya Azot Fabrika 
sı, 285 milyonla bitirilen Samsun Azot Fabrikası 
ve yapılması düşünülen diğer azot fabrikalannın 
tam kapasite ile çalışabilmesi için gerekli tadi
lâtlar yapılmalıdır. Büyük bir sermayenin yatı 
rıldığı bu fabrikalarımızın imâl ettikleri sun’i 
gübre fiyatlannın indirilmesi gerekmektedir. Ak 
si takdirde yine suni gübreleme başanya ulaşa 
mayacaktır. Bütün bu faktörler göz Önünde tutu 
larak beynelmilel Yahudiliğin tasfiye etmek is
tediği millî tanm sektörünün kuvvetli temellere 
istisnat ettirilmesi gerekmektedir. Aksi halde 
bugün şehirlere göç etmek isteyen % 84,2 nîsbet. 
pek yakında % 100’ü bulacaktır.
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Millet, Fedakâr Evlâdlarını
UNUTMAZ

Tavus Aslan Argon 
Kırklareli Cezaevi

Muhterem Ağabeyimiz, Millet düşmanları
nın milletimiz üzerindeki zulmüne karşı başlat- 
tığınız Yeniden Milli Mücadele bir çığ gibi gel- 
inektedir Bu mücadeleyi hiçbir satılık ajanın 
gücü durdurmaya yetmeyecektir. Çünkü milyon
ların bu mücadeleye katıldığını görüyor gibiyiz. 
Bayramınızı kutlar, sağ yumrukla selâmlarız.

Konya Yüksek Tahsil Gençliği adına: Ali- 
rıza Yavuz — Yaşar Kumru

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Mübarek Bayramınızı kutlar, hediyenize te* 
şekkür eder, Allah'tan adaletin tecelli ederek 
yeniden aramıza dönmenizi diler, gözlerinden 
önerim.

İsa Yusuf Alptekin

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Yeniden Milli Mücadelenin bayraktarı ağa
beyimize, Mazlum milletlerin kurtulması, millet 
ideolojisinin devletleşmesi için erişilmez örnek
siniz. Esaretin ve mahkumiyetin kısa, milli bay
ramın yakın olmasını diler, bayramını kutlarız. 
Zafer Hak’km ve hak’ka inananlarındır.

Ali Boğa Halil Sugin — Ankara

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Asil Milletimin Fedakâr evlâdı, yeniden baş
layan Milli Mücadelenin fedakâr rehberi, mason- 
komünist işbirliğiyle hayatının bahannda, millet 
için, din için, devlet için, hapishanenin loş ka
ranlığına terkedilen çilekeş milletimin asil ev
lâdı, yolunda olduğunu bildirir, hasretle kucak
lar, mücadelemizin sembolü olan sağ yumrukla
rımızla selâmlar, bağlılıklarımızı arzederiz. Ya
şasın millet, kahrolsun millet düşmanlan.

Mehmet Özutku — Afyon Milliyetçi Öğret
menler Birliği Başkanı

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Mübarek Ramazan Bayramını idrak ettiğimiz 
şu günlerde sizleri aramızda görmemek bizi son 
derece üzmektedir Şu an sizlerin başlattığı Mil
li Mücadelenin ağırlığını omuzluyor, millete lâ
yık kumandanlar olmaya çalışıyoruz. Ümidimiz 
şudur ki milletimizin kunulup kendi devletine 
sahip çıkacağı günler yakındır Bayramınızı teb- 
rib eder, sizi ve sizin şahsınızda çığ gibi büyüyen 
milli mücadeleyi sağ yumruklarımızla selâmlarız. 
Yaşasın millet, kahrolsun millet düşmanlan.

Ali — Muharrem — Osman Ve Mehmet 
Koçak

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Muhterem Ağabeyim, Allah’a hamdolsun mü 
barek ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. 
Fakat bu bayramdan nasibini alamayan esir Türk 
elleri kan ağlıyor. Milletimiz ızdıraplar içinde in
liyor. Gerçek bayramlar, hapishane köşelerinde 
suçsuz yere çile dolduran masum millet evlâdla- 
nnın kurtulduğu esir Müsslüman-Türk ellerinin 
hürriyete kavuştuğu ve aziz milletimizin saadet 
çağma ulaştığı gün olacaktır. Bayramınız mü
barek olsun. Milli mücadelemiz zaferle dolsun. 

Milliyetçi Kültür Birliği — Budur

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Mademki mücadelemiz sancak sancak gönül
lerde taht kuruyor, o halde kiralık ajanların if
tiraları, hainlerin komploları bize vız gelir. Ha

pishanedeki can ve din kardeşlerimin mübarek 
ramazan bayramını tebrik eder, Cenabı Allah'tan 
milletimizi muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. 

Mustafa Demirbaş — Adana

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Milli Mücadelemizin kahraman önderlerin
den Yavuz Aslan Argun ağabeyimize... Tarihin 
uğultulu sayfalarında cihana yön veren kahraman 
evlâdlarının sesini her zaman duymaya alışık 
olan bu şerefli millet, elbette hayatlarını Allah’a 
millete ve vatana adayan ve bugün mason-komü- 
nist komploları neticesi hapishanelere terkedil
miş bulunan kahraman evlâdlarını unutmıyacak- 
tır. Hapishane köşelerinde değil, gönüllerimizin 
en mümtaz köşelerinde, niyazlarımızda ve çelik
ten azmimize su veren göz yaşianmızdasmız Müs 
takbei zafer tacı milli mücadelenindir Milli Mü
cadelenin Ankara’daki imanlı fedaileri kahraman 
ağabeylerinin ve ümidini bizlere bağlamış bin
lerce çilekeş mahkumun bayramlarını tebrik 
ederler.

Milliyetçi Kültür Birliği — Ankara

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Muhterem ağabeyimiz, milletin gerçek evlâd 
lan olarak bizler, bayramınız mübarek olsun der, 
atalarımızın iman ve ideolojisine kopmaz bağlar
la bağlandığımızı bildirriz. Bize bıraktığınız bu 
mukaddes emanetinizi müdafada, kanımızın son 
damlasına kadar savaşacağımıza söz veririz.

Kabataş Lisesi Milliyetçi Öğrencileri Adı 
na Mehmet Taçdiken

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Bizler hayatlarmı İslâm için feda eden şe
hitlerin nesliyiz. Eyyamcılığı idam eden, şahsi
yeti bırakan gerçek millet evlâdlarıyız. Milletin 
yarasına neşter, sionizme sert gülleleriz. Feda
kâr ağabeyim, biliyoruz siz hapishanenin loş kö
şelerinde kendinizi güçlü ve metin hissediyorsu
nuz. Sizin İslâm için hapishanelerde aylarca bek
letilmek değil, yüz defa şehit olsanız tekrar şe
hit olmak için bin defa dirilmek isteyeceğinize 
inanıyoruz. Bayramınız müoarek olsun. Milli 
devletin top seslerini duyar gibi oluyoruz.

Cemil Özbek

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Muhterem ağabeyimiz, içimizden koparılarak 
götürüldüğünüz bir yıl zarfında çektiğimiz izdi- 
rabı tarii edemeyiz. Doğunun en ücra köşelerin
den Trakyanm demir parmaklıklarına çarpan se- 
lamların tercümanıyız. Ellerinizden öperiz.

Işıklı mücadeleciler adına Sabahattin Eriş

Yavuz Aslan Argun 
Kırklareli Cezaevi

Mason - Komünist işbirliği ile hazırlanan 
komplolar milli mücadeleyi durduramaz. Müca
delemiz elden ele mükaddes bir emanet gibi do
laşıyorsa zindan bize saray, mezar bize gülzar 
olur. Hapishanedeki bütün millet evlâdlarının 
bayramlarını candan tebrik eder, Cenabı Allah’
tan mücadelemizi muvaffak kılmasını dileriz.

Milli Cephe Öğretmenler Birliği — Adana
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Hac’cu Mâni Olmak

YAHUDtLERİ 
SEVİNDİRİR

Bir müddet önce başlatılan âdi bir 
kampanya daha da büyütülmek isteni
yor. Bilindiği gibi her yıl, Hac mevsimi- 
nin arifesinde Islâm ülkelerinde tehlike
li hastalıkların kol gezdiği ilan edilmek
tedir.

Daha Eylül ayının başlarında Dünya 
Sağlık Teşkilatı denen beynelmilel poli
tikanın emrindeki bir kuruluş, «Suudi 
Arabistan’da koleranın bulunduğunu, bu 
nun Hac mevsiminin sonuna kadar de
vam edebileceğini» ilan etmişti. Akabin
de de aynı kuruluş, Türkiye’ye bir yazı 
göndererek memleketimizin sağlık ve se 
lameti (!) bakımından bu yıl Hac Fari
zasının yerine getirilmemesini istemişti.

Dünya Sağlık Teşküatı tarafından 
sahneye konan bu iğrenç tertibi daha da 
büyütmek için bundan bir ay kadar ev- 
vel Türkiye’de korkunç bir terör estiril
mişti. Masonlar tarafından kasten ihmal 

edilen hastaların ölmesi «hastalığın üze 
rinde' hassasiyetle durulmaması gayr-i 
millî basma imkan hazırlamıştı. Yahudi 
güdümlü gayr-i millî basın milletin üze
rinde düşman hesabına psikolojik har
bin en korkuncunu tezgâhlamıştı.

Milletin iradesi felce uğratılmak için 
bütün rotatifler psikolojik harbi körükle 
yen harp vasıtalan oldular Ancak, oldu
ğundan fazla kabartılan Kolera hastalı
ğı sebebiyle Avrupa kapılan kapatıldı. 
Fransa, Ingiltere ve Amerika gibi ülkele
rin batakhanelerine sefer eden insanlar, 
Türkiye’den çıkamadılar. Beynelmilel ka 
çakçılıklar, Yahudi ve Rum patronları
nın servetimizi yurt dışına kaçırmaları 
birazıcık olsun sekteye uğradı. Bunun 
üzerine Dünya Sağlık Teşkilâtı tehlike
nin kalmadığını beyan etti. Arkasından 
Türkiye’nin Batı sınırlarının açılması 
için faaliyetlere geçildi. Sınırlar açıldı... 
Türkiye’nin Avrupa ve Hristiyan millet
lerle temasları veniden temin edilirken 
ve bunda bir sakınca görülmezken, Islâm 
ülkeleriyle olan münasebetler sınırlandı
rılmak istendi.

işin garâbetine bakın ki, Dünya Sağ 
lık Teşkilâtı, Türkiye’deki kolera tehli
kesinin bir ay içerisinde atlatıldığını ilan 
ederken, Arabistan’da Ağustos aylarmda 
varlığından bahsedilen koleranın tehli
kesi henüz geçmemiş ve bu durum Hac 
mevsiminin sonuna kadar sürebilir
miş (f)

KAMPANYAYI KİMLER
DESTEKLEDİ
Bakın siz ihanete?.. Ve bu ihanetin 

Türkiye’deki çemberini çeviren Yahudi 
güdümlü gazete taslaklarına... Yahudi 
sermayesinin azâd kabul etmez kölesi Ye 
ni Gazete’nin isteği üzerine Sağlık Ba
kanlığı «Buy ıl Hac için izin vermemeli» 
imiş. Yine Yahudilerin dostu olmakla ii 
tihar eden bir adamın oğullan tarafın
dan çıkanlan Cumhuriyet adlı ceride-i 
fâside «Hac kaldınlırsa, 20 milyon Dolar 
yurtta kalacak» diye manşetler çekti. 
«Kolera salgınının ihracata olumsuz etki 
yapmasına karşılık, Haccın bu yıl kaldı
rılması ihtimalinin, ödemeler önergesine 
olumlu katkıda bulunacağı anlaşılmak
tadır.» diye zehir saçan Cumhuriyet’in

(Devamı 14. Sahil ede)
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KOMÜNİST
İHTİLÂL TEKNİĞİ

- 23-
Gerek memleket ekonomisi ve gerek

se şehirler, daimî surette kömür darlığı 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu.

İşte böyle bir durumda maden işçile
ri greve çağcıldılar. İhtilâfların anlaşma 
yolu ile halli hususunda yapılan müracaa
tın nazarı itibara alınmasına ve bu mevzu
un henüz hakem heyetinde müzakere edil
mesine rağmen, kanun! yollar çiğnendi ve 
işçiler greve davet olundular. Bu grev, da 
ha yüksek ücret ve diğer bazı menfaatler 

i temini gayesini güden bir sınaî grevdi. 
GREVİN DOĞURDUĞU SIKINTILAR

Grevin başlaması üzerine karışıklıklar 
birbirini takip etti. Elektrik ve gaz istihla
ki derhal vesikaya bağlandı. Enerji kayna
ğı olarak elektriğe dayanan sanayiler faa 
liyetlerini tatil ettiler. Yüzbinlerce insan 
işsiz kaldı. Her evde bir ampulden fada 
yakmanın yasak olduğu ilân edüdi. Gazın 
bir saat sabah ve bir saat akşam olmak ü- 
zere ve sadece yemek pişirmek için kulla
nılmasına müsaade olundu. Kış ortası ol
masına ve Avustralya’daki evlerin bir ço
ğu gazla ve elektrikle ısıtılmasına rağmen 
elinde doktor raporu bulunmayanların ev
lerinde soba yakmalarına müsaade edilme
di. Bir cok facialar o^u Tek baslarına bir 
odada yaşavan ve soluktan donacak dere- 
ceve gelen ihtivaıiar vaşak emrini dinleme
yerek havagazı sobalarını vakmak zorunda 
kaldılar. Uvuduklan sırada gazın kesilme
si ve sonradan tekrar açılması üzerine bir
çokları gazdan 7ehirlenme1c suretlvle öldü
ler

Bu sırada, Sosyalist Parti olduğunu a- 
çıkça ilân eden işçi partisi hükümeti ikti
darda idi. Hükümet bu grevi memleket 
otoritesine ve ekonomisine karşı bir ihti
lâl ve tecavüz telakki ederek çok şiddetli 
kanunlar çıkardı. Terkedilen ocaklardan kö 
mür çıkarmak üzere askerî birlikler görev
lendirildi. Makabline şamil olmak üzere İş 
çi teşekküllerinin paralan bloke edüdi. Ko 
münist liderler elinde bulunan Rıhtım İşçi
leri Federasyonu. Maden İsçileri Federasyo 
nu, ve Çelik İşçileri Sendikası grev sırasın
da isçilere ödemek üzere bankalardan kül
liyetli miktarda para çekmişlerdi. Bu tesek 
küllerin paralan bloke edilmeden önce ida 
recileri mahkeme huzuruna çağrılarak ban
kalardan çektikleri paralan iade etmeleri 
emredildi. Bu emre riavet etmedikleri için 
tevkif edildiler. Bunu takiben de blokaj ka 
nunu vüriirHiŞe kondu

KOMÜNİSTLERİN SENDİKAL MÜCADELE
Yİ, İHTİLALCİ MÜCADELE HALİNE GETİR
MELERİ.

Avrupada buhar gücünün makinaya tatbiki, 
istihsal imkanlarını sınırsız ölçüde artırdı. İnsan, 
hayvan, su v.s. gibi güçlerin tatbik edildiği maki- 
nanın iş yapma gücü sınırlı İdi. İşte buharın ma
kinaya tatbiki hu gücü sınırsız bir şekle getirdi 
denebilir. Kilisenin manevi otoritesinin sarsıldı
ğı Avrupada, zühd yerini dünyayı ete geçirme 
hırsına bırakmıştı. Eskisi kadar dengesiz olan bu 
yeni temayülde, Avrupa medeniyetinin mukad
der meyvasmı veriyordu. Bu meyva insanlığa 
yeni bir emperyalizm hazırlıyordu. Kilisenin 
asırlık vahşi emperyalizmi, paranın saltanatına 
yerini bırakıyordu. Ancak 1789 dan itibaren dün
ya mâliyesine Yahudi sermayesi, Kilise teşebbüs
leri, Rusya toprak azalan ve çarlık aristokrasisi 
eğit olmayan şekillerde tesir ediyordu.

Sanayi ihtilali İngiltere, Fransa, Almanya ve 
Rusyada köylü, esnaf ve sanatkarın bir kısmını 

_____________________________________________

fabrika işçisi haline getirmişti. Bir taraftan sa
nayici zümresi, diğer taraftan işçi kitlesi daha 
evvelki asırlardaki sayısını aşıyordu. Asker, Ruh
ban, Bürokrat zümresi yanında, sanayici ve tacir 
zümresi en geniş şekilde tarihin sahnesine giri
yordu. Bu sanayici ve tacir zümresi ise İngilte- 
rede, Fransada ve kısmen Almanyada Yahudi mâ
liyesinin kontrolünde idi. Ancak Almanyada 
Prusya asilzadeleri, toprak mülkiyetinin verdiği 
zenginliği ve imkanları sanayi kurulurken, ge
reken kapital birikimi, bu Alman asilzadelerinin 
elinde teşekkül etmişti. Aynı durum Rusya için
de vartti. Çarlık, Rusyamn sanayileşmesi için en 
sıkı devletçilik yollarını sermişti. Devlet sanayici 
olmuştu.

Bu durumda yahudi mâliyesi için üç rakip 
trardı. Alman milli sanayisi, ve Çar otokrasisi. 
Almanya ve Rusyada, yahudi mâliyesi, para eko
nomisi adına toprak ekonomisini ve istihsal eko
nomisini ezmeğe mecburdu. Bu toprağın ve is 
tihsal vasıtalarının üzerindeki gayri yahudi mül 
kiyet hakkının lağvı manasına gelir. Bu kanlı im 
ha hareketi ise doktrin adiyle komünizmdir. İş 
te bir kısım tetkikçilerin hala anlayamadıkları, 
v« sanayisi tamamlanmış îngilterede patlamasını 
bekledikleri ihtilalin Rusyada patlak vermesinin 
sebebi budur

Yığınlarla işçi, varlıklarını korumak için 
sendikaları bir sığmak olarak görüyor* Ücret 
ierinin artışı, hayat şartlarının İslahı için kuru
lan birlik, dernek ve sendikalara giriyor. Maki 
naların tahribi, boykot, işgal ve grevler patlak 
veriyor. İhtilalin mimarı Yahudi ihtilalcileri için 
aradıkları fırsat doğuyor.

Simdi işçilere ücretlerinin artışı için değil 
sosyal nizamı yıkmak için çağrıda bulunmak ge 
rekli,

İŞÇİ ZÜMRESİNİ KIZIL BİR DÜNYA
KURMAĞA DAVET.
Bu hususta Lenin der k i ;
«İşçiler arasında, sosyal demokratik komü

nist bilincin olamıyacağını söyledik. Bu bilinç, 
onlara, dışardan ulaştırılmalıydı. Bütün ülkele
rin tarihi gösterir ki, işçi sınıfı, sadece kendi ça
basıyla, ancak sendikacılık bilincini geliştirebi
lir, yani sendikalar içinde birleşmenin, işveren
lere karşı, mücadele etmenin ve hükümeti gerekli 
kanunlarını kabul etmeye zorlamanın v.s. gerek
li olduğu bilincini geliştirebilir. Oysa sosyalizmin 
teorisi, mülk sahibi sınıfların eğitim görmüş 
temsilcileri tarafından, aydınlar tarafından geliş
tirilmiş olan felsefe tarihi ve iktisat teorilerin
den doğup gelişmiştir Sosyal durumlarıyla mo
dern bilimsel, sosyalizmin kurucuları, Marx ve 
Engels de burjuva aydınlar zümresindendiler. 
Aynı şekilde Rusya.da da, sosyal demokrasinin 
teorik doktrini, işçi sınıfı hareketinin kendili
ğinden gelme büyümesinden tamamen bağımsız 
olarak meydana geldi * (1)

Burada Komünizmin ihtilalci özü belirmek
tedir. Görülüyorki komünizm mahir ihtilal tek
nisyenlerinin ısrarlı tahrikleri, objektif ihtilâl 
şartlan ile birleşince patlak vermektedir Bu ne
tice İlmî sağcı tarih görüşünün bir tasdikidir.

İşçinin kendi hayat mücadelesini, komünizm 
uğrunda bir savaşa çevirme taktiği Lenin tarafın
dan aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

«Sosyal Demokrasinin rolü, kendiliğinden 
gelme hareketin üzerinde dolaşan bir «ruh» ol
mak ve bununla yetinmeyip bu hareketi «kendi 
programı» seviyesine yükseltmek değildir de ne
dir? Bu rol, her halde hareketin kuyruğunda sü
rüklenmek olamaz; bu. en iyi durumda hiç bir 
fayda sağlamaz, en kötü durumda da hareket için 
son derece zararlı olur.» (2)

Ancak, Lenin sadece işçinin sendikal müca
delesine rehberlik etmeyi ve mücadelenin teme
lini iktisadi bir mücadele olarak kabul etmeyi 
kifayetsiz bulur. Bir ihtilâl teorisyeni olarak sa 
deee işçi zümrelerinin hoşnutsuzluklarım istis 
mar etmenin yetmeyeceğini bilir O iktisadi mü \ 
cadeleyi siyasi mücadelenin sadece bir konusu 
olaralj, düşünür. Planladığı bütün ülke çapında ve 
bütün huzursuzlukların istismarına yönelmiş bir 
tahrik ve propagandadır.

EKONOMİK MÜCADELE DEĞİL, SİYASİ 
MÜCADELE.
Bu hususun açıklanmasını, gene Lenin’dea 

aktardığımız paragraflara bırakalım:
«Rus Sosyal Demokratlarının büyük çoğunlu 

ğu, son zamanlarda, hemen hemen bütün zaman 
lannı fabrikalardaki şartların teşhir edilmesi işi 
nin örgütlendirilmesine ayırmışlardır. Bunun ne 
kadar doğru olduğunu anlamak için, Reuboçay* 
Mıysl’a bir göz atmak yeter; o kadar ki sosyalist 
ler, bunun, tek olarak ele alındığında, henü> ■ 
sosyalist çalışma olmadığını ancak Trade-Union 
cu çalışma olduğunu unutmaktaydılar. Nitekim 
yapılan ifşaat, belirli bir sanayi kolunda işçiler)« 
iş verenler arasındaki ilişkilere değindi. Ve bu 
ifşaatın sağladığı tek şey, işgücü satıcılarına 
«metaiarını» daha iyi şartlarla satmayı ve ticar 
alışverişte işgücü alıcılarıyla mücadele etmeyi 
öğrenmeleri oldu. (Eğer bir devrimciler örgütr 
tarafından gerektiği gibi kullanılsaydi) Bu ger 
çekleri açıklama bildirileri, sosyalist eylemin biı 
başlangıcı ve onun bir parçası olabilirdi: ötf
yandan bunlar, «Sırf Trade-Unioncu» (Sendikal 
mücadeleye ve sosyalist olmayan bir işçi sınıfi 
hareketine de bizi götürebilirdi, (kendiliğinden 
gelmeliğe tapınma tutumu bu olumsuz sonucu ka 
çınılmaz hale getirir.) Sosyalizm, sadece, işgü 
cünün daha uygun şartlarla satılması için müca 
delenin değil, aynı zamanda miHksüzlerin kendi 

* lerinl satmaya zorlayan sosyal düzenin değişmek 
için de İşçi sınıfı mücadelesini yürütür.» (3)

İhtilal mücadelesinin, ekonomik değil siyasi 
bir mücadele olması gerektiğini kesin olarak be 
lirtir. Daha sonra Mao, bunu «bütün çalışmaların 
aslı siyasî çalışmadır» diye tesbit edecektir Bu 
hususta Lenin, iktisadi mücadeleye, siyasî bir va 
sıf kazandırma terimine bile karşıdır Nitekim 

İHTİLALCİ MÜCADELENİN ÖZÜ,
İHTİLALCİ SİYASETTİR.
Martinov «İktisadî mücadelenin kendisine 

siyasî bir nitelik kazandırmak»tan söz ederken, 
Sosyal • Demokrasiye yüklediği görevin somut 
ve gerçek anlamı ne olabilir? İktisadî mücadele 
işçilerin, işgüçlerini daha elverişli şartlarla sat
mak için, patrona karşı kollektif mücadelesidir.

«İktisadî mücadelenin kendisine siyasî bir 
nitelik kazandırmak» her meslek kolunda çalışma 
şartlarını düzeltme yolunda aynı İktisadî istek- j
lerin (Martinov’un bir sayfasında ifade ettiği gi
bi) s: 43 «kanunî ve idari tedbirlerle» sonuçlan- f
ması yolunu arama anlamını taşır. İşçi sendikala* 
rının yapmakta oldukları ve her zaman vapmış 
oldukları da bundan başka bir şey değildir. i

Demek ki, görkemli, «İktisadî mücadelenin 
kendisine bir siyasî nitelik kazandırmak» ibaresi, 
«korkunç derecede» derin ve devrimci görünüşü 
altında, sosyalist politikayı, Trade-Unioncu poli
tika derekesine düşürme geleneksel eğilimini gis 
iemektedir!

(Devamı Gelecek Sayıda)

(1) Ne yapmalı. Lenin S: 4L
(Z) Ne yapmalı. Lenin. S: 66,
(3) Ne yapmalı. Lenin S: 72-73.
<*) Martinov, Rus Komünist partisi ntensevik 

hizbinin liderlerindendir. 

_________________________ __________________
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MÜBAREK 
GECELERİN 

İHYASI
Bayram gecelerini, Berâet gecesini, Ramaza

nın son on gecesini ve diğer mübârek geceleri 
ihyâ edip değerlendirmek; bütün gece boyunca 
veya gecenin ekseri kısmında yapılan her çeşit 
İbadetle olur.

Dürrü’l-Muhtar, «îmdâd* kitabından naklea; 
«Mübarek geceleri ihyâ: münferiden nafile na- 
maz kılmak« Kur’an okumak, Hadis okumak ve 
bunları dinlemek, teşbih ve senâda bulunmak ve 
Nebi (S.A.S)’e salâvat) şerife getirmekle olur.» 
demektir (1)

İbnü Âbbas (R.A.); «Yatsı namazını cemaat- 
kılmak, sabah namazını da cemaatle kılmaya a z- 
metmek geceyi ihyâ olur.» demiştir.

Sahihü Müslim’de Hz Osmanm (R.A.) rivaye 
tine göre, Resûlullab (S.A.S) buyurdular ki; 
«Yatsıyı cemaatle kılan kimse gecenin yarısını 
namazla geçirmiş gibi olur. Sabahı da cemaatle 
kılarsa gecenin tamamını İbadetle geçirmiş gibi 
olur.* (2)

CEMAATLE NAFİLE NAMAZI
KILMANIN HÜKMÜ

t . ' ■ V". !' , • : #
«Imdâd» kitabının yukarıdaki beyânını aldık 

tan sonra, «Reddü’l-Muhtar» şunları zikretmek 
tedir:

«Kitabın, nafile namazını münferiden kılma 
lı, sözünde eemaatle kılınmasının kerahet oîdu- 
ğua İşaret vardır. Mescitlerde mübarek geceleri 
ihyâ için toplanmak kerahettir. Bununkeraheti- 
ni «Hâvil-Kudsî» kitabı da tasrîh eder. Bu vakit
lerde Teravih namazından başka nafile namaz 
cemaatle kılınmaz. «Bahrü’r-Râik» de belirtildi
ğine göre: Receb’in ilk Cuma gecesi, yani Rçgaip 
gecesi nafile namaz İçin haberleşip toplanmak 
bidattir Namazı nafiîelikten çıkarıp vacip şeklin 
line getirmek için önceden nezir yapmak ve va- 
cib olan bu namazı cemaatle kılmak için hiyleye 
başvurmak da bâtıldır.» (3)

«Fetevâyı Hindiye» de: «Birbirini çağırarak, 
nafileleri cemâatle kılmak mekruhtur.» diye ge
çer. (4)

«Fetevâyı Bezzâziye» de ise, «Birbirini da
vet ederek, cemaatle nafile namazı kılmak kera
hettir » denilmektedir (5)

«Fethîı’l-Kadir» İn bu husustaki hükmü de 
aynıdır: «Ramazandan başka, yani Teravih ve Vi
tirden gayri nafileleri kılarken cemaat olmak 
mekruhtur.» (6)

«Esbab ven - Nezâİr» de ise şövle denilmek
tedir: «ReeMn. Berâet, Kadir gecelerinin namaz 
îarmda İmama uyup cemaat olmak kerahattir. 
Ancak bir kimse, şu kadar namazı su İmamla ce
maatle kılmayı nezrettîm, derse mekruh olmaz.»
(7).

Bu kitabın h^siyesî «Hamevî» muteber ki- 
taolardan da naklederek şöyle der: «Bu geceler
de kılınan namaz için cemaat olmak kerahettir. 
Zira bunlar naffîe namazlardır. Nafile namazla
rı, h e rle şe rek  bir arava gelin de cemaat halin
de kılmak ise. mekruhtur. Hele namazı
Hicretten 480 «ene sonra ortaya çıkmıştır. Alim
ler red ve inkâr bâbında bir çok kitaplar yaz

mışlardır. Bu namazların insanların çoğu tara
fından kılınmış olması, şehirlerde bile işlenmesi 
seni aldatmasın. Nezredilerek kılınması ve böyle 
bir şeye insanın kendisini zorlaması da doğru ol
maz.» (8)

«Halebî» de; «Regâip, Berâet, Kadir namaz
larının hepsini cemaatle kılmak kerahettir. Bu g* 
çeler hakkında vârid olan hâdisler uydurmadır.» 
diye geçer. (9)

«Tarikatü Muhammediye» şerhi «Berika» da 
ise şunlar yazılıdır: «Nafile namazında cemaat 
kerahattir. Regâip, Berâet, Kadir ve Teşbih na
mazları da cemaatle mekruhtur ve bid’attir.» (10)

«Durer» de ise şöyle geçer: «Teravih’ten gaf 
ri nafileler cemaatle kılınmaz. Şemsül-Eimme* 
ti’l-Kerderfden nakledildiğine göre; davetleşereî* 
cemaatle nafile kılmak mekruhtur. Fakat dave* 
leşmeden, nafile kılana bir veya iki kişi uysa ke
rahet olmaz. İktidâ eden üç kişi olursa kerahet 
olup olmamasında ihtilâf vardır. Eğer dört kişi 
iktidâ ederse ittifakla mekruhtur.» (11)

Yine «Fetevâyı Bezzâziye» şunları kaydeder: 
«Regâip, Berâet ve Kadir gecelerinde, nezredil- 
miş olan hariç, cemaatle namaz kılmak kerahet
tir. Ancak şu kadar namazı, şu imamın ardında 
cemaat olarak kılacağım, diye nezreden cemaatle 
kılabilir. Çünkü nezretmiş olduğu şeyden ancak 
cemaatle kurtulabilir. Fakat, bir kimsenin Saha
be, Tabiûn ve Tebeü’t-Tabiîn zamanlarında mev
cut olmayan bir şey için kendini zorlaması, üze
rine borç olmayan şey ile kendisini mükellef tüt 
ması doğru olmaz. Zira, o kimse, mekruh olan 
bir şeyi yapmak için kendisini mükellef tutuyor 
demektir ki, o mekruh olan şey de, haberleşerek 
cemâatle nafile namazı kılmaktır.» (12)

MÜBAREK GECELERDE KAZA MI,
YOKSA NAFİLE Mİ KILMALIDIR?

Bu hususta, halk arasında çeşitli konuşma
lar ve değişik görüşler vardır. Bazı ilmihallerde
ki hükümler ise, mü’minlerin bu hususta zihin
lerini karıştırmış, hatta yer yer tartışmalara se
bep olmuştur. Bu konuda birbirine zıt olan iki 
görüş vardır, amma İkisi de gerçeğe uygun de
ğildir:

Birinci Görüş: Bu görüşte olanlar; «Kaza bor 
cu olan bir insan sünnet, nafile hattâ Teravih 
bile kılamaz Önce Allaha olan borcunu ödemeli 
sonra nafile ve sünnetlerle meşgul olmalıdır» der 
ler. Bu görüş yanlıştır Fıkhın ruhuna uygun de
ğildir. Zira «kaza borcu olanın, sünneti ve nafi
lesi olmaz» diye bir hüküm yoktur. Bu sebeple 
biz, Fukahânın bu husustaki görüşlerine baka
lım:

1. Kazâ namazları ile meşgûl olmak, nafile 
lerle meşgûl olmaktan daha evlâ ve mühimdir 
Ancak malûm olan sünnetler; yani kuşluk nama 
zı, teşbih namazı ve hadislerde zikredilen namaz 
lar bu hükmün dışındadır. (13)

2. Kazâ namazlarını hemen kılmak vaciptir 
Fakat aile efrâdımn zaruri nzkı için yahut ken
dinin ve çocuklarının zarurî menfaati veya onl* 
ra gelecek zarara mal olmak için geciktirilebilir, 
ra gelecek zarara mani olmak için geciktirilebilir 
mak daha evlâ ve mühimdir Anck, meşhur olan 
sünnetler, kuşluk namazı ve hakkında haber rîva 
yet edilen namazlar bundan müstesnadır Yâni 
kaza ici bunlar terkedilemez. (14)

Bu hale göre; kaza namazlarının, nafile na
mazlarından önce kılınması gerekiyor Fakat 
beş vaktin sünnetleri ve haklarında hadis vârid 
olan kuşluk, teşbih ve teravih namazı gibi nafile 
ler, kaza namazı kılacağım diye terkedilmiyor

İkinci Görüş: Bu grup ise. «Mübarek gece
leri nafile namazlarla ihyâ etmelidir Kazalar na
sıl olsa geri kalmıştır İnsan Allaha nafile namaz 
larla yakasır» diverek o gecelere mahsus snafile 
namazlarla meşgul olunmasını isterler Sırf boylf 
düşünmekte doğru olmaz

Aslında «Bu gecelerde nafile kılın
maz» diye bir hüküm olmadığı gibi, «kazası 
olan bir kimsenin bu gecelerde kılacağı nafile 
namazlarının sevabı olmaz» diye bir hüküm de 
yoktur. Elbette ki« nafilenin sevabı çoktur. Pâ- 
kat borcu olan kimsenin kaza namazı ile meşgul 
olması dahâ faziletlidir. Sevabı daha çoktur. 
Maksat, bu geceleri ihyâ için, Allaha yakınlık 
sıtası olan namaz ibadetiyle meşgul olmaktır. Al» 
lahm huzurunda durmak, onun kelâmını okumak* 
rükûa vararak ona tevâzu ve huşû göstermek, o* 
nun ismini teşbih etmek, secdeye kadar vanp en 
son tevazuu göstererek onun şânına lâyık tekbir 
ler getirmek, oturup Allaha en güzel tahiyye re 
senâda bulunduktan sonra Peygamberimize selâ- 
tü selâm getirmek ve bütün salih mü’minlere düa 
etmek bizim için mi’raç olur, mânen yükselişi
miz olur, bize Allahın rızasını kazandırır.

Bütün bu faziletler nafile namazlarda olduğu 
gibi, kazaya kalan farz namazlarda da vardır. Ka
za namazında fazla olarak çok mühim bir şey da
ha vardır ki, o da şudur; insan Allaha karşı na
maz borçlu olduğu müddetçe günahkârdır ve suç
ludur. Kazaları kılmaya gücü yettiği halde, kıl
madan tevbe ile uğraşsa tevbesi kabul olmaz. O 
halde hem geceyi ihyâ etmek ve -hem de Allaha 
karşı olan borcumuzun azalıp bitmesiyle zimme 
timizi borçtan ve suçtan arıtmak elbette ki, daha 
hayırlı ve daha faideli olacaktır.

Bu meselede son olarak İmam Rabbânl’nin 
şu beyânını alıyoruz: (15>

Şu zamanda cahil ve bilgili bir çok İnsanlar 
nafile namazlarına ihtimam gösteriyorlar. Fakat 
farzlara, farzlardaki sünnet ve müstehaplara bu 
kadar riayet ve ihtimam etmiyorlar. Farzları kü
çük, nafileleri büyük görüyorlar Farzları müste- 
hab vakitlerinde ve cemaatle kılmıyorlar da, na
fileleri tam bir cemaatle kılmaya gayret ediyor 
lar. Bilhassa Berâet, Regâip ve Mi*raç gibi gece
lerde cemaatle kılmaya çok çalışıyorlar ve bu 
yaptıklarını güzel zannediyorlar. Bilmiyorlar ki 
bu hareket, Şeytanın bu işi ziynetli göstermesin- 
dendir.. O Şeytan kİ, kötülükleri iyi gösterir.

Şeyhülislâm Mevlâna İsamüddinü’l-Hirevî, 
«Vikâye» şerhinde der ki; «Nafileleri cemaatle 
kılmak, farzları cemaatle kılmayı terketmek şey
tanın vesvesesidir. Lâyık olan bilmeli ki. cemaat 
le nafile namazı kılmak bid’attir. mezmumdur ve 
mekruhtur.»

Bu gecelerde nafile namazlarını cemaatle kıl 
mak, Fukahânın ittifakı ile mekruhtur. Çirkin 
olan şeyleri güzel görmek ise çok daha çirkindir. 
Zira, haramı mübah kabul etmek küfürdür Ke
raheti güzel zannetmek ise, bundan bir mertebe 
aşağı bir günahtır. Bilmeli ki, nafileler gizlilik 
üzere konulmuştur. Zira riyâ karışabilir Farzlar 
ise, âşikâr olmak üzere konulmuştur. Çünkü riyâ 
dan sâlimdirler

(1) Dürrti’I-Muhtar ve şerhi Reddü’l-Muhtar.
S: 717.

(2) Sahihu Müslim. C: 1, S: 454.
(3) Reddü’l-Muhtar. C: 1, S: 717.
(4) Fetevâyı Hindive. C: 1, S: 83.
(5) Fetevâyı Bezzâziye. C: 1. S: 29.
(6) Fethu’l Kadir. C: 1. S: 409.
(7) Esbah ven-Nezâir S: 67.
(8) Esb*h Hâşîvesi Hamevî. C: 1# S: 219.
(9) Halebî. S: 250 251.

(10) B*rîka. C: 1. S: 114.
(11) Dürer. Cı 1, S: 150.
(12) Fetevâyı B erriy e . C: 1, S: 54.
(13) Fetevâvı Hediye. C: 1, S: 125.

Halebî. S: 350.
(14) nüm"" *»«tMar ve şerhi Reddü’l-Muhtar

C: 1, S: 708.
f 15) Mektûbât. C: 1, Sî 328 288 İnci mektup.
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Millî Mücadele Kurşunlandıkça Güçlenecektir
Baştarafı 6. sayfada)

KOMÜNİSTLER CESEDİ NİÇİN
KAÇIRDI?
Bütün bu hadiseler olup biter, okul kapanır 

ve milliyetçiler dışarı atılmak istenirken Hüse
yin Aslantaş da yatmakda olduğu hastanede ölü 
yordu. Başında birkaç günden beri ölümü bek* 
leyen Dev-Genç mensubu birkaç mezar soygun
cusu, ölü istismarcısı cesedi kaçırıyordu. Komü
nistler birkaç gün önce yaptıkları basın toplantı
sında cesedi savcıya vermeyeceklerini açıklamış 
lardı. Bu durum emniyet çevrelerince de bilini
yordu. Buna rağmen, Aslantaş ölünce ceset ka
çırıldı ve polis buna mani olamadı. Ve hangi se
bepledir bilinmez Îstanbulun valisi Vefa Poyraz 
cesedin kaçırılmadığını, otopsinin yapıldığını açık 
lıyordu. Halbuki cesedin kaçırılacağı önceden 
ilân edilmişti. Valinin gayreti nedendi? Bu da 
öğrenilmesi gereken bir meseledir. Polisler cese
di ancak kaçtıktan sonra aramaya başladılar. 
Hastahanede otopsi yapılmamıştı. Ceset Hukuk 
Fakültesi Anfisine getirildi. Ve ceset üzerinde 
yapacaklarını yaptıktan sonra «Üniversite Pata- 
loji Enstitüsünde otopsi yapılmak şartıyla» tes
lim edildi. Ve hakikaten otopsi istedikleri yerde 
yapıldı. Bu hadiseler niçin oluyordu? Şimdi her
kesin kafasında şu meseleler dolaşmaktadır: Ce- 
cet üzerinde bazı değişiklikler yapmak için mi 
kaçırıldı? Otopsi hastahanede değil de niçin Fa- 
kültdee yaptırıldı? Yoksa Fakültede mutemet 
bir adamları mı vardı? Bu sorular mesuller ta
rafından cevaplandırılması gereken sorulardır. 
Daha önceden kaçırılacağı «ilân edildiği halde 
niçin tedbir alınmadı? Hastahane yetkilileri uyu 
yor mu idi? Kaçırma olayı bizi şöyle bir tefsire 
sürüki°™ovtpdir. Ve olavlar bunu doğrulamakta

DOGU TÜRKİSTAN
(B aştarafı 10. sivluja)  

tadır. Bu ünvanmdan istifade ederek M. Çin'in 
Türklere iyi davrandığını, onlara yardım ettiği
ni, Türkiye'deki muhacirlere de yardım edece
ğini telkin etmek istemiştir. Bu temaslarında 
müsbet neticeler almış olacak ki, şu günlerde 
Ankara'daki M. Çin sefirinin Türkistanlılara ya
kınlaştığı görülmektedir. Bu cümleden olarak, 
Niğde'nin Âltay köyünde meskun 500 — 600 ci
varındaki Türkistanlılardan Enver Koçyiğit, A- 
tayhan Bilgin ve Abdüllahad Gülerin bu iş için 
Ankara ile temasa geçtiği söylenmektedir. Yuka 
ndaki isimlerden Enver Koçyiğit ve Atayhan Bil- 
gin'in geçen sene Formozaya gittikleri ve M. 
Çin'in milli günlerine iştirak ettirildikleri bildi
rilmiştir. Böylece Çiniler, «îşte bakın, Türkis
tanlılar bizden memnun ki, millî günlerimize ka
tılıyorlar. Bizimle beraber oluyorlar.» diye pro
paganda imkânı hazırlamaktadırlar.

Milliyetçi Çin'e şunu hatırlatalım ki, Türkis 
tanlılar Kızıl Çin esaretinden önceki mezalimi 
unutulmamıştır. 1760 yılından Kızıl Çin istilâsına 
kadar çeçen devrede 58 kurtuluş hareketi olmuş 
tur. Bunlar Türkistanlıların damarlarına kadar 
işlemiş unutulmaz istiklâl hareketleridir. Eğer 
Çin'in şeref ve haysiyeti olsaydı 1943 den son
ra Türkistanı komünistlere terketmez, istiklâlini 
tanırdı. Yardımseverliğin en büyük ölçüsü budur 
Yoksa ajan kiralamak yahut adam satın almak 
değil.

Doğu Türkistanlı muhacir kardeşlerimiz!. Ata 
lanmız, «Hıtaylılar tili tatlı içi zehir dolu bir 
kavimdir» dememişler miydi? Bu atasözünü unut 
mayın Aranızda güler yüzle dolaşan Çinlinin mut 
laka bir ihanet içinde olduğunu hatırınızdan çı- 
mayın Doğu Türkistanın istiklâlin! tanımadıkça 
karmayın. Doğu Türkistanın istiklalin! tanımadık 
açtık SahifelerimizS size tahsis ettik. Bizi üm it 
cadan başka bir şey değildir Çin canavarının zul 
münden kaçıp geldiğiniz Türkiye'de size bağrunıa 
sizliğe sevketmeyin. Aranıza sızacak ajanlara m  
paralı satılıklara kanıp. Kız! Çine karşı Milliyet» 
çl Çin'in müdafaasını yapmayn. Onlara itibar efr 
mevin Bu yöne kayan varsa onları kurtarın. Yok  
8* Türkistan’ın Millî Mücadele tarihine kara 1©* 
ke «ürülmüs olur. Buna da hiç birimizin hakkı 
yoktur. Unutmayı©

dır: Ceset beyinde meydana gelen yarayı tahrif 
etmek için kaçırılmıştır. Çünkü Aslantaş’ın ko
münistler tarafından vurulduğu ortaya çıkacak
tı. Hüseyin Aslantaş vurulduğu zaman yanı ba
şında boş kovanlar bulunmuştu. Bu, Hüseyinin 
yanında veya arkasındaki odada bazı komünist

lerin bulunduğunu ve bunların tabanca kullana* 
rak Hüseyini vurduklarını ispat eder. Mes’ulle- 
rin meseleye dikkatlice yönelmeleri ve hadise
leri örtbas etme zihniyetinden kurtulmaları ge
rekmektedir.

YUSUF'UN BABASI OĞLUNUN 
KAATİLLERİNİ İSTEDİ 
Şimdilik yetkili makamlara *bir baba müra

caat etmiştir. Fakat ilerde verilecek kararlar bu 
sayıyı çok yükseltebilir. Yusuf Olgun’un babası 
Kerim Olgun İstanbul Valiliğine, Cumhuriyet Sav 
cılığma ve Emniyet Müdürlüğüne verdiği dilek
çede şöyle diyor,

«Oğlum Yusuf’un başına gelen bu kaçıncı 
hadisedir. Evlâdımı üniversiteye tahsil yapsın, 
vatana, millete, hizmet etsin diye gönderdim. Fa* 
kat Üniversitede defalarca dövüldü, dersten çı
karıldı. Ve bu ikinci defadır ölüm döşeğinden 
döndü. Keşke oğlumu Üniversiteye göndermesey 
dim de çoban yapsaydım. Bu memlekette kanun, 
hükümet, polis yok mu? Biz hakkımızı kimden 
arayacağız? Yoksa Müslüman olmak suç mu? Ben 
oğlumun kaatillerinin yakalanmasını istiyorum. 
Bunların cezasını verecek makam nerededir? Yok 
sa bizim başka devlete m* müracaat etmemiz lâ
zım? Biz bu milletin evlâdı değil miyiz?

Eğer kanunlar, yetkililer komünist denilen 
eli silâhlı canileri cezalandıramayacaklarsa bu yaş 
tan sonra biz silâhlanıp, Yunan'ı denize döktüğü 
müz, Moskof'u kovduğumuz gibi bunları da ge
bertelim mi? Bunu mu istiyorsunuz?»

Evet sayın İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve diğer yetkililer, Yüksek Öğretmen 
Okulu hakkında vereceğiniz karar tarihî bir ka»

KÜLTÜR SABAYI
(Baştarafı 9. şayiada) 

ne ait ulaşım araçtan ve «KIŞLALAR» düzenli 
olarak sabote edilmelidir. (A.G.E. Shf. 128) 

Yukarıdaki ifadeler Kültür Sarayı yangınını 
açıkça ortaya koyuyor olmalı.

NE YAPILMALIDIR ?
Hakikat bu kadar belirli iken bize ne yap* 

mak düşer? Mesuller ne yapmalıdırlar? Bu ve 
buna benzer hadiselerde, umumiyetle yapılan 
tahkikat uyutulma yoluna gidilmektedir Yahut 
ta yakalanan sanıklar, tabanca kullanmak su
çundan bomba patlatmak suçundan, işgal, boy
kot veya grev yönünden takibata uğramaktadır 
lar. Bütün bu hadiselerin ideolojik mahiyeti göz 
den uzak tutulmakta, hadiseler arkasındaki si
yasî hedefler dikkate alınmamaktadır.

Bunun neticesinde de verilen bir veya 
cezalan bir mana ifadesinde de verilen bir veya 
ild aylık hapis cezalan bir mana ifade etmemek 
tedir. Halbuki yapılacak olan şey, komünist ha
reketleri bir bütün olarak farzetmek ve yeni ha 
diseleri eskilere bağlayarak değerlendirmektir. 
Buna göre komünist faaliyet içinde bulunan teş 
Miatlar ve bunlarla beraber çalışan fertler, bu
güne kadar yaptıklan hareketleri de göz önün* 
de bulundurularak muhakeme edilmelidirler. 
Bu tahkikat ve muhakemeyi, komünist nazariye* 
si ve pratiğinden, taktik ve stratejisinden anla« 
mayan insanlann yürütmesi de bir mana ifade 
etmez. Komünist hareketin tarihini, elan uygu
ladıkla n  metodlan bilen insanlar bu işte netice 
alabilirler.

Kültür Sarayı yangınına gelince, geçen sayı» 
mızda da belirttiğimiz gibi, oyunlara figüran ola 
rak giren fertler iyice tahkik edilmelidir Bun« 
lann herhangi bir komünist teşkilata bağlı olup 
olmadıktan, bugüne kadar ki komünist hareket 
ler içinde bulunup bulunmadıklan araştmlma« 
lıdır Tahkikatın bu yönde geliştirilmesi ip uş* 
lan verebilecektir zannediyoruz. Ve uyanık dur» 
malıdır Çünkü komünist ihtilâl, sabotaj hare« 
ketlerine muhtaçtır.

rar olacaktır. Tekrar ediyoruz komünistlerin is
tekleri ortadayken, yapılan hadiselerin, vurulan 
gençlerin katilleri bütün milletçe bilinirken, mil 
liyetçi talebeler derslere alınmazken hâlâ mille
tin imânına bağlı öğretmenlerin yetiştiği yüksek 
öğretmen okullarım kapatmak millete düşmanlık 
tır. Komünizme hizmettir. Biz tarihî vazifemizi 
yapıyoruz ve ilgilileri bir daha uyarıyoruz. Ümit 
ederiz ki, vereceğiniz karar yerinde olur.

Hac’câ Hlâni
Baştarafı 11. sayfaüo:)

bu itirafı, Arabistan’daki koleradan ziya 
de, Dünya Yahudiliği tarafından soyulup 
soğana çevirilen mâliyenin krizleri Hac- 
cm üzerindeki oyunları işaretlemekte
dir.

Hiç bir kimsenin milletimizin dinî 
inançları üzerinde adice oyunlara giriş
mesi affedilemez. Bir gecede milyonları 
vurup Avrupa pazarlarına kaçan vurgun 
culara mani olunmalıdır. Yoksa hayatı 
boyunca sadece Hac farizası için alın teri 
ni paraya çeviren Anadolu’nun muzdarip 
evladının üç beş kuruşu «ödeme denge
si» maskesi ile çarçur edilemez. Bu mese
le mesuller namına «Millî irade» nin te
cellisi bakımından büyük ehemmiyet arz- 
etmektedir. Unutulmamalı...

VAZİFEYE DAVET
(Baştarafı Sayfa 3 de)

Yoksa mesuller korkudan titrerken, horul
tu içinde uyurken, sağcıların gördüğü tehlike 
inkâr edilmekle hiç bir şey kazanılmaz. Sağ
cılar Türkiye'de ilk defa milletin ızdırabına 
tercüman olmuş, hayatını ve kaderini paylaş* 
mış ve Türkiye'yi kurtuluş yoluna davet et* 
miş iken, gerçeği adicesine tahrif, ancak mille 
tin düşmanlanna yaraşır. Şurası iyice bilinme 
iidir ki, sağcılar, sadece milletin inanç, tarih 
ve menfaatine bağlı oldukları için işkencelere 
reva görüldüler, şehitler verdiler. Adam plan« 
mesuliyetini hatırlar ve tehlikeyi gören ve 
önlemeye çalışana; yardımcı olur. Yardım et- 
miyorsa, hiç olmazsa gerçeği tahrif etmez.

îşte Çapa hâdiseleri iki seneden beri. Ça
pa’daki milletin evlâtlarını kızıl boyunduruk 
altına almak isteyen ve hiç bir şekilde bu mil 
letten olmayan, sinsi, hain, gaddar mütecaviz 
ve silâhlı azınlığın, saldmsına karşı, millet ev 
latlanm n silâhsız vefakâr, imanlı, kararlı ve 
cesur mücadellerinin meydana getirdiği akis
lerdir. îşte gerçek budur! Ve Çapa hâdiseleri 
bütün bir millete yönelen kızıl katliamın ilk 
provasıdır. Uyanmak ve davranmak zamanı
dır.

Komünizmin bu hain saldmsını kökten 
yok edecek tedbirler almak, gerçekten milli 
olan bir iktidarın vazifesi olacaktır. Bu acil va 
zifeler şunlardır:

1. Devletin resmî bir doktrini olmalıdır. 
Sakat da olsa, bir sosyal doktrin mahivetinde 
olan komünizm, ancak haklı bir doktrin tara* 
fondan yıkılıp yok edilecektir. Bugünkü hiçbir 
mânâsı olmayan, fikirsiz düzen komünizmi yok 
etme haysiyetine sahip değildir. Zira bu sis* 
tem komünizmin anasıdır.

2. Komünizm, nazariye, pratik ve teşkilât
lanması cezalandmlmalıdır.

3. TİP, TÖS, Dev-Genç, Vs. gibi kızıl yu« 
valar derhal Kapatılmalı. Azalan cezalandın!« 
malıdır.

4. Üniversitelerde millî kfiltür reformu ya- 
pılmalıdır.

Ancak ilân edelim ki, ne bugünkü iktidar* 
ne de mevcut gayri millî düzen bu reformları 
yapamaz.

Türkiye’yi kızıl istilâ bulutlarının kuşattı« 
ğı şu günde yapılacak şey, komünist eşkiyala« 
rm silâhlı saldmlarım, yok etmek için hazır* 
ianmaktır.

SAYFA: 14 MÜCADELB, 19 ARALIK ¿97®



2. Komünizm gayri millî, gayri islamî 
ve gayri İnsanîdir.

3. Komünizm, kuvvet yoluyla iktidara 
gelmek ve iktidarda kuvvetle kalmaktır.

4. Komünizm, sionizmin maskesi ve 
vasıtasıdır.

5. Komünist teşkilât, asıl itibariyle giz 
li bir teşkilâttır. Gayesi itibariyle kapalıdır. 
İşçi ve köylüyü propaganda ile uyuşturur 
ve kullanır.

6. Türkiye’de kuvvetli bir Rus ve ko
münist düşmanlığı vardır. Bütün halk an- 
ti-komünist, ve Anti-Rus’tur.

7. Malî yönden kuvvetlidir.
8 Sivasî terbi vesi ve tecrübesi yük

sektir.
9. Bevnelmile) Sionizmin müzahereti

ne sahiptir.
10. Disiplinli bir teşkilâttır.
11. Muvaffak olmuş bir cereyandır.
12. Haksız, istismarcı, emperyalist bir 

cereyandır. Mantıkî bir hayaldir. Ümit ver
mektedir. Cazib bir şekilde kendini takdim 
etmektedir. Kendi dondaki sistemlerin1 ca 
aibesinî »imi usullerle yıkmaktadır.

13 Komünizm siyasî hakimiyetinin 
kirvesinde ol makin beraber, ilmen ve tari
ften göçmektedir Mîllî kuvvetlerin müca
delesi siyasfySr&ejy <de. hakimiyetini yok 
edecektir

TÜRKİYE’DE URİSTİY ANLAŞTIRMA
FAALİYETLERİNİN TAU1LİLİ
UMUMÎ MÜTALAA:
Hristiyanlık faaliyetleri, daha evvel bil

dirdiğimiz gibi, Papalık, Patrikhane ile bir
likte, Amerika, İngiltere, Almanya ve İsviç
re’deki merkezlerden idare edilmektedir. 
Amerika ve İngiltere Türkiye’de tam nüfuz 
vurmadan önce, Fransa’nın misyoner faa
liyetleri Türkiye’de en müessir millet düş
manı faaliyetti. Türkiyede katoliklik faali
yetleri, Fransa; protestanlık faaliyetleri ise 
Amerika namına yapılmaktadır.

Misyoner faaliyetleri, başlangıcından 
samanımıza kadar istihaleler geçirmiştir. 
Başta sadece Incil’in vazına dayanan ve ila
hiyat münakaşalarına müncer elan açık faa 
liyet, bu faaliyet tarzının müessir olmaması 
üzerine millet hayatına tesir eden teşekkül
leri ele geçirme metoduna ehemmiyet ver
meye dönüştü.

Misyoner teşkilâtlarının açıktan müsîü-
* manlar arasında yaptığı tahrikler netice ver 

mendi, millet hayatının değişik yollardan 
lahribine çalışılmıştır. Bunun için de, önce 
hristiyan miletlerin istiklâl arzularını kam
çılayarak, Bulgar, Yunan, Sırp, Ermeni mil- 
iiyetçileri yetiştirmek, bu milletlerin kilise* 
'.erini uyandırmak suretiyle Osmanh İmpa
ratorluğunu ve milletin hayatım sabote et
mek düşünülmüştür.

"Diğer taraftan, münevverler üzerinde 
teşir icra ederek, Türklerin islâmdan ayrfl 
malarım temin edecek faaliyetlerde bulu
narak, bir medeniyet ve kültür <leğişmesi- 
ni zaruret haline getirmek. Millî, müessese 
ve teşkilâtların bu dönüşü temin edemiye- 
ceğinı iddia ederek, hristiyan 'kontrollü teş
kilâtlar kurmak.

Böylece, garp kültürünü, değerlerini 
benimseyen nesiller meydana getirmek; 
bunlan milletlerin idaresine hakim kılmak. 
Robert Kollej ve emsali müesseseler ve bu
ralardan mezun olanların, millet hayatında 
oynadıkları önemli rol, bu çalışma tarzının 
mahsulüdür.
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ri, Avrupa - Hristiyan medeniyetine ve kül
türüne sevketmekten başka bir durum ar- 
zetmemektedir. Bir medeniyet değişikliği 
zarureti telkin edilmiş ve ekseri münev-

• verlerce kabul edilmiş durumdadır. Bir 
medeniyet değişikliği yani islamı Türk me
deniyetinin reddi ve terki, hristiyan, ma
son, komünist teşkilâtların müşterek hedef
leridir.

Şu halde hristiyanlaştırma faaliyetleri
ni hülasa edecek olursak:

1. Incil'in, tefsirlerinin ve edebiyatı
nın satılması, dağıtılması.

2. KMselerin teşkili, canlandırılması. 
(Bühassa Ermeni, Rum, Süryani v.s. cemaa
tinin teşkilâtlandırılması Amerikan misyo
nerlerince yapıhr)

3. Kültür, hayır ve yardım cemiyetleri 
ve çalışmaları şeklinde çalışmalar:

a — Okullar, yabancı okullar, dersha
neler.

b — Hastalıaneler,
c — Diğer sağlık ve yardım tcşküât-

ları,
4. Avrupa kültürüne sokma çalışmala

rı.
5. Avrupai hristiyan kültürle yetişen 

ferdleri, devlet hayatım kontrol merkezleri
ne geçirme. (Siyasî çalışmalar)

6. Casusluk.
Türkiye’de en tesirli yol, bu endirekt 

çalışma yolu olmaktadır. Osmanlı İmpara
torluğunun hristiyan ahalisini, millî istik
lâl arzusuyla ayırdıktan sonra, en müessir 
yol olan kültür değişmesin! temin edecek 
çalışmalara yöneldiler.

Bunu temin edecek direk teşkilâtlar, 
okullar kurduktan başka milli maarifi, garb 
kültürünü aktarabilecek birer müessese 
olarak kullanmayı plânladılar. Böylece yer
li müesseselerde, hristiyan emperyalizmi - 
nin âleti haline getirildiler.

Yaym ve basın, bütün bunlardan baş
ka olarak, Türk siyasî hayatını, İslâm kö
künden uzaklaştıran reformlar, hristiyan 
kültür emperyalizminin yerleşmesine vesile 
oldu.

Yabancı dü bilme mecburiyeti, her ge
çen gün artan aşağılık duygusu ve Avrupa 
hayranlığı millî kültürü yıkıp, yerine hris
tiyan menşeli kültürü yerleştirmektedir.

Türkiye’de ve İslâm âleminde bu kül
tür değiştirme faaliyetlerini en faal bir 
tarzda destekleyenler arasında yahudilerin 
bulunması calibi dikkattir.

Hristiyan Teşkilâtlarının Türkiye’4eki 
Tesitleri:

I. Teşkilâtlı güçler.
Hükümet, Parlamento, devlet mekaniz

masında, hristiyan tesirlerinin ne olduğu
nu bilmiyoruz. (Yani şahıs olarak). Ancak 
büyük ekseriyet Avrupai hristiyan medeni
yetine bağlı ferdlerdir. Robert Kollej ve 
emsali hrisitiyan kültür yuvalanndan yeti
şenlerin devlet kontrolünde tesirlerinin ne 
ölçüde olduğu hakkında kısmî malûmatı - 
mız vardır.

Amerikan büyükelçisinin beyanatı bu 
noktada biraz aydınlatıcıdır, Buna göre, 
Türkiye’de Robert Kollej mezunlan olduk* 
ça tesirli t o  yer elde etmişlerdir.

1900 senelerinde tahminen 60.000 ta
lebe, 6000 misyoner mektebi bulunmakta 
imiş.

Amerikan Boord, Anadolu, Suriye ve 
Rumeli’de 7 üniversite, 43 Yüksek okul, 
417 mektep, ve 5 ruhban müessesesi açıyor

Hon. S. S. Cov’un beyanına göre, 394 
şehir, kasaba, ve köyle meşgul olunmuş, 
Türk tebaası 1049 yardımcı bulunmuş, 35 
yüksek okul ve kollej kurulmuş, bu okulla
ra 25171 kişi devam etmiş bulunuyor.

Bugün bu rakamların çok artmış ol
ması şüphesizdir.

Ve hristiyan terbiye ve kültürü ile ye
tişen pek çok kimsenin, millî hayatın en 
mahrem ve hassas noktalarında bulunması 
mümkün olmuştur. (Bu tesirlerin tam ma
nasıyla bilinmesi gerekmekte, yabancı kül
türle beyinleri yıkanmış ferdlerin, devlet 
hayatındaki tesirlerini öğrenmek zaruret 
halini almış bulunmaktadır.)

Direkt yabancı hâkimiyetindeki okul
lardan yetişip de, yaşı azamî 60 ve asgarî 
20 - 25 olan mezunların en az sayısı asgarî 
4000’dir.

Şu hale göre Türk hayatının en mah
rem noktalan, en azından 4000 kişi tarafın
dan hristiyan Avrupa kültürü ile dolu ve 
Amerikaya hayranlıkla bağlı ferdlerin kont
rolüne geçmiştir.

Diğer yabancı kültür menbalanndan 
yetişen şahıslannda, millet düşmanlan ile 
alakalannı tesbıt etmek, millet ve devlet 
hayatı üzerindeki tesirlerini ve faaliyetleri
ni öğrenmek mecburiyetindeyiz.

Yabancı eğitim müesseselerinin yetiş
tirdiği ferdleri bilmek bir mecburiyet ol - 
duktan başka, Avnıpaya veya Amerikaya 
gidip tahsilini orada tamamlamış ferdlcr 
«zerinde de İyice dunnak gerekir.

Tahsil edilen memleketin, kültür, me
deniyet ve teknik terakkisi millî ideal, şuur 
ve kültürden mahrum ferdlere azamî dere
cede MENFİ TESİR İCRA ETMEYE MÜ- 
SAİDDİR.

Amerikan barış gönüllülerinin Türki
ye’deki sayısı, asgari 12.000 dir. Bunların 
işi, en zeki, ve çalışkan talebeleri tesbit 
edip, seçmek veya Robert KoHeje veya 
Amerikan tahsil müesseselerinden birine 
tevdi etmektir. Ayrıca, Amerikan tarihi, 
kültürü ve medeniyetini propaganda et 
mektedirier. Böylece, Tiirk maarifinin en 
kabiliyetli elemanları hristiyan medeniyeti 
irin adamı hâline getirilmek istenmektedir.

Eğitim sisteminin Amerikanlaştırılma 
sı büyük ölçüde başarılmış bulunuyor. Bun
lara son bir örnek, Fen Liselerdir. Fen 
Liselerinde tatbik edilen sistem. Ameri *v 
kan - hristiyan sistemidir.

Bu liseler, Türk çocuklarını» en zeki
lerini, Amerikan hayatının bekçüeri ve 
hayranlan haline getirmeğe çalışıyor.

Eğitim müesseselerimizin başına, Ame 
rikâ’da tahsil görmüş mutemed adamlar ge
tirilmektedir. O.T.Ü. Hacettepe TIP Fa
kültesi gibi.

Robert Kollej ve emsali eğitim yuva
larının mahsulleri, Tüı* siyasi hayatına da 
hakim bulunmaktadırlar.

Ancak bu tahlilleri yaparken misyoner 
faaliyetlerinin bağlı bulunduğu mîlletin ha
kimiyetini temine yarayan müesseseler ol
duğunu unutmamalıdır.

2. Misyoner faaliyetlerinin halk üze- 
rindeki tesiri:

Bu sahada misyonerler azmlıklata teş
kilâtlandırmak (kiliseler vasıtasıyla) ve müs- 
lüman halka İncil vaz etmek istemektedir- 
ler. (Devamı Gelecek Sayıda)Bugün için hristiyanlaştırma faaliyeüe-
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VENIOEN MILLI 
•  •Mücadele

ideolojiler kavgasından akisler

KOMÜNİSTLER ÖDTÜ’de 
MESCİDE SALDIRDI

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe 

Cemiyeti ve Derneğinin Çapa Olaylarının 

İçyüzünü Açıklayan Bildirisidir

Aziz millet.

Büyük Türk Milleti,

Bugün, vatan tehlikededir! Bugün, istikbalin söndürülmek üzere
dir! Bugün, devletin yıkılış gürültüleri işitilmektedir! Bugün, şeref* 
namus ve hürriyetin yıkılması için bomba atılmaktadır! Bugün, mü-/ 
barek dininin mahvediliş provası yapılmaktadır.

Milletimizin şerefle yaşamak veya zilletle sürünmeyi seçeceği gün
lerin arefesindeviz. Bugün, mason idarecileri, dönme, yahudi, rum ka- 
rab^^cıları ,ermeni piçleri, kızıl kürtçürüğün zebunları aynı bayrak 
altında toplanmışlar ve senm namus şeref, mukaddesat, vatan ve dev
letini vok etmek için iğrenç saldırılarına yeniden başlamışlardır. Ba
ğımsızlık, sosva^zro. ilericilik maskeleri arkasında ihanetlerne devam 
etmekledirler. Mason ve köksüz idarecilerin teşvikiyle, Türkiye’yi ilik
lerine kadar sömüren vahndi tefecisin in  parası ve m^skof ta^matıy- 
la. bu ihanetler her gün derinleşmektedir. îşte Çapa Yüksek Okulun
daki kızıl saldın da bunun işaretidir.

Bütün fakültelerde komünist ve mason profesörlerin alçakça yar
dımları ve noüse, adüveve sızan mason kodamanlarının d^stpgivle bir 
gurut) eli silahlı esk*va talebe ekseriyetini gangster metodianyia ezdi, 
okuman tecrit kannma çevirdi Yahudi, komünist ve kozmonolit ba
sın. kızıl eskivaların fakülf elerdeki saldırılarına talebe hareketi, cina
yetlerine evlem. işkencelerine Halk Mahkemesi dedi. Mi^eti adatma
ya kovnidu. Komünist saldırılarına avnı seküde cevab veren olur, bir 
komünist P^h^rince her sefer radyosu, prasptAİeri ve derinleri ile kök- 
siı* vaVmdi basmı fervada başladı. T̂ r Müsiîım«an s^hid o'hır vova ya
ralanırsa. bu iğrenç cinayetleri, haklı ve tabii göstermek için yırtın
dılar.

Avnı o^nmiarı Cana Yıîksek Öo-re+men Okııin’nda da tezorâhiodi- 
lar. a~™v her spf*rîndp hak ettikleri cevabı ald^ar. Tam 2 seneden- 
beri en az 3 avda bir kere olmak iiz^re .silâhlı saldırılar î e oVnltı ele 
greeîrmove çalıcılar. TSıoak tabanca .molotof kokt^vii ve bombalarla 
hücumlara. p-ppfîipr. 30*a vakm arkadaşımızı yaraladılar Ancak arka
daşlarımızın üstün cesareti, imanı ve büviîk fedakârlığı karsısnda. her 
d^foçu-ıda iflo r «y’bî oknlıj t^rk^dA rek d^f o lu n  criHiiAr TTnr seferinde 
yalvarmaları üzerine okula venMen alındılar Tana Y Öğretmen Oku* 
lımda fHHsHViori en son saldırı ise. bir kac snın önce oldu. havramdan 
henüz dönmüş olan Yusuf Oietm’u haince mısuva düşürdüler. Ve ken
di kiw1 vnldacl o rıhdan W*mtvti dû orûhormûçinp vol aet.ılar.

Küba’da Kastro en’bi. Çin’de Mao eîbi öldürdüklerinin cesedini is
tismar ettiler H*m adam öldürdüler, hem öHîrr^ere seb*b o^du^ar ve 
sonunda miUivef^ileri suçladılar Cana hâdiselerinde Yusuf’tı ve Hü- 
sevin Asiantas adlı solcnvu. ad^n h^li kuz1 militanların vnrdu&u erün 
gibi âsfkâr olmasına rağmen .alıştıkları lâfları erevplevAcekler. Ve is
tismarın en iarene! olan ceset istismarına yöneleceklerdir.

Bu maksatla komünistler, ceset üzerindik! is1 ed’ki er i cinayetin 
izlerini silmek üzere cesedi kacırmıs^rdır tste bu sebebfen. kızıl mi
litanların elinde saatlerce kalan ve komiinis^ern baskılan altında 
yapılan otonsî neticelerinin, kanunî oiamıvacaeıı ilân ediyoruz.

Sunu kesîn olarak bertelim  kİ. Tn*ll«tin okımaMa, fabrikalarda, 
tariaiofda cio-^davan müiî uvanıs hareketini ne tertipler, ne pusular, 
ne de kursunlar dnrdurarrwvacaktır.

Milyonlarca sehüdn mübarek kamnın suladığı vatan; binlerce yeni 
şehid vArm^k nahasma da olsa korunacaktır.

Az i? milletimiz, her an har*kot.A hazırdan.
Yeni bildirilerimizi bekle. Silâhlı komünist saldırılarına karşı teş

kilâtlan.

Yaşasın millî mücadelemiz,

Kahrolsun kızıl caniler!

Rusya'nın Türkiye'de beşin 
ci kol faaliyetlerini yürüt
mekte olan komünistler 8 A- 
ralık günü «gericilere ölüm» 
sloganıyla harekete geçmiş ve 
O D T Ü de 2 mescid odasını 
basmıştır.

Birgün evvel sosyalist Fikir 
Kulübünde mescidin basılması
nı kararlaştıran komünist mi
ntanlar, öğleyin Matematik 
Bölümü binasının altında mes 
cid olarak kullanılan bir oda
da namaz kılmaka olan talebe
leri döğmüşlerdir. Başlarında 
ermeni Deniş Gezmiş olduğu 
halde mescidi basan komünist
ler, namaz kılmakda olan tale
beleri teker teker sorguya çe
kerek hakaret ve işkence et
mişlerdir.

Aynı gün akşama doğru 2 
yurt binasındaki büjtük mes
cide de saldıran din düşmanı 
ermeni komitacıları ve komü
nistler bu arada da aynı na
mussuzlukları icra etmişlerdir. 
Kur’anlar. Hadis kitapları yer
lere atılarak parçalanmıştır. 
Namaz kılan milliyetçi talebe
lere «Allahınız gelsin de sizi 
kurtarsın bakalım.» diyerek 
demir çubuk ve sopalarla sal
dırıya geçmişlerdir Mescid’de- 
ki halıları bıçakla parçalayan 
zaniye çocukları mihrap ve min 
bere tekmeler savurmuşlar ve 
tükürerek hakaret etmişlerdir.

Bu son derece manidar olay

komünistlerin ne ilk ne de son 
hainlikleridir. Türkistan’da 
Müslüman Türklere yapılan zu* 
lüm ve işkence hatırlanırsa* 
Türkiye'deki komünist köpek
lerin de hangi yolda olduklan 
kolayca görülür. Unutulmama* 
lıdır ki sadece Batı Türkistan* 
da 24.000 cami buldozerlerle 
yıkılmış, ya da tuvalet olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca camiye 
gitmekte olan Hatice Koşgan 
adlı bir müslüman kadına sal* 
dırılarak yamyamlan bile tik* 
sindiren işkencelerle, namusu 
payimâl edilmiş, taşlarla par
çalanarak şehid edilmiştir.

Türkistanlı kardeşlerimize 
yapılan işkence ve zulüm, O D 
T Ü de yapılan tecavüz ve da» 
ha bunun gibi binlerce ihânet 
cevapsız kalmayacaktır. Millet 
bu köpek sürülerini burunla* 
nndan zincirleyerek efendili 
rine teslim edecektir.

O D T Ü de girişilen bu na
mussuzluk, her Allah’ın günü 
Türkiye'de vicdan ve din hür
riyetinden, ibadet serbestisin* 
den bahsederek milleti istismar 
eden politika cambazlarına, de
ve kuşundan daha sorumsuz 
ve iz’ansız mesullerin dikkat 
nazarlarına arzolunur.

Ya milletin din ve vicdan 
hürriyetini ve ibadet serbesti* 
sini garanti eder Komünistleri 
tepelersiniz, ya da defolur gi
dersiniz!...

Militan Savcı
Memuriyetini Suistimal 

Ediyor
Mecmuamızın solcu faaliyet

lerini tesbit edebildiği nisbet- 
te açıklayabildiği Savcı Doğan 
Öz'ün tevsik edilebilen suçlan 
tek tek muhakeme önüne geti
rilmektedir. Kanun! savcılık 
yetkilerini adalete ve devlete 
hizmet için değil, kendi sapık 
ve batıl ideolojisi uğruna kullan 
maya çalışan Doğan öz’ün ipli- 
,ği artık iyice pazara çıkmıştır.

Bir konuşması sebebiyle ko
münizm propagandası yapmak
tan sanık olarak takibata uğ
rayan: Taşucunda molotof kok 
teyii patlatırken yaralanan ve 
ova köylülerince Yüksek Sav
cılar Kuruluna şikayet edilen, 
Mücadele Birliği aleyhtan mi
litan savcı tekrar bir takibata 
maruz kalmıştır.

Konya’da vuku bulan bir ko> 
mü n izm propagandası sucunu, 
hadisede 141 ve 142 maddeler 
unsurlan mevcut bulunmasına 
rağmen takipsizlik karan ve
rerek örtbas eden savcı, şim
di, memuriyetini böylece suis
timal etmesinin hesabını ver
mektedir.

Geçenlerde tayin olunduğu 
İnebolu’ya, orada zihniyetine 
uygun bir muhit bulamıyaca- 
ğı için gimeyen Doğan öz: O 
D T O Amme tdaresi Ensti
tüsüne talebe olmak bahane» 
siyle Ankara'da kalmanın yol* 
lannı aramaktadır, öğretmen
likten istifa eden Fakir Bay»

kurt’un da görev aldığı Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi böy
lece meşhur militanlan bir a* 
raya toplamış olacaktır. Am
ma millet vatanın bağrına yu* 
va yapmaya çalışan bu karan* 
lık fikirli baykuşların yuvala 
rını başlarına yıkacaktır.

M. Birliği 
Düşmanlarının 

Sevinci 
Kursağında Kaldı
Mücadele Birliği'nin kapa

tılmasına ve Mücadele Bir* 
iiği Genel Başkanı Necmed- 
din Erişen ile genel muhasip 
Mevlit Baltacı’nın altışar ay 
hapis ve 500’er lira ağır para 
cezasıyle mahkûmiyetlerine 
dair Konya Toplu Basın As» 
üye Ceza mahkemesinin hük
mü Yargıtay 4. Ceza Dairesi 
tarafından bozulmuştur.

Konya Toplu Basın mahke* 
meşinin, bu davadaki teşek* 
kül tarzını kanuna aykm bu» 
lan yargıtay. hükmün saif 
yönlerini incelemeye lüzum 
görmeden bozma kararım ver 
iniştir.


