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Sicilli Komünist Mihri Bellinin 
davetiyle verdiği konferansta Hqili
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«AZIZ MİLLET»

Milletim seven, devletin be 
kasını isteyen, milletimizi yok 
oluşa götüren yıkılışa seyirci 
olmak istemeyen subay, öğret 
men, talebe, memur esnaf, iş 
$i, köylü!

Bize kulak ver bizi dinle!
Her karış toprağı milyonlar 

ea şehidin kanıyla sulanan a 
siz Anadolumuzu her taraf 
tan saran komünist kuşatma 
zinciri içimizden kiraladığı a 
lanlar ve uşaklar vasıtasiyle 
devletimizi yıkma, milletimizi 
esaret hayatına itme gayret 
re faaliyetlerine hız vermiş 
bulunuyorlar. Din vatan, mil- 
ıet düşmanı bu hainler Kon 
yamızda da namussuzca ve al 
çakça faaliyetlerine aralıksa 
tfevam ediyorlar

Sicilli komünist Mihri Belli 
nis TÖS’ün davetlisi olarak 
milletin gizli, komünistlere 
taktik vermek üzere TÖS saîo

dunda konferans vermesi 
ne, komünizm «uçundan mah 
kum Rıfat İlgaz'ın bir eseri 
nin Mücadele Biriiği’nin Akif 
gecesine verilmeyen Î1 Kitap 
lık Salonunda sahneye konma 
sı, komünist hareketler zinci
rinin sadece iki halkasıdır.

Mihri Belli, defalarca komti 
nizm suçundan mahkum ol 
muş sicilli bir komünisttir Ko 
münist Çin’in Türkiye'deki be 
şînci bolunun liderliğini ya
pan bu adam TÖS’ün davetli
si olarak Konya'ya gelmiş, sos 
yalizmin nasıl gerçekleştirîle 
eeğini Lenin’den, Mao’dan, 
Kasıro'dan misaller vererek an 
îatmış. milletin gözbebeği şe 
refli ordumuza cTürk ordusu, 
emperyalizmin bekçisidir» diye 
Fek dil uzatmak küstahlığında 
bulunmuştur.

Türkiye’mizi bir Çin peyki 
haline getirmenin metodlarmı 
anlatırken, mukaddes dînîmize

GAZABIMIZ KORKUNÇ OLACAK
Gayri millî, gayri İnsanî düzenin
Çanak yalayıcılığını yapanlar I
Komünizme inanıp ona tapanlar,
Gazabımız korkunç olacak.

Tarihimizi hor görüp ona atanlar, |
Menfaati için sırrımızı satanlar, f
Emperyalizmin şakşakçılığını yapanlar,
Gazabımız korkunç olacak

Dinimizi hor görüp hakaret edenler,
Lenin’in, Mao’nun yolundan gidenler,
Vatanımıza Sosyalist Türkiye diyenler,
Gazabımız korkunç olacak.

Milletin mücadelesine iftira atanlar,
Hain Yahudilerle işbirliği yapanlar,
Sağ yumruktan ürküp kaçanlar,
Gazabımız korkunç olacak.

Kıbrıs’ı, Kudüs’ü, Türkistan’ı unutup,
Vietnam tellâllığı yapanlar!..
Asırlık düşmanımızla dostluk yapanlar.
Gazabımız korkunç olacaktır.

NtHAD KAHRAMAN
KAYSERİ
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küfrederken, şerefli Tükr su 
bayların* vt >rdumuza haka
ret ederken salonu hınca hıaç 
doldurar dinleyicilerden bir 
tek sesin bile çıkmaması, Öğ
retme!?’irinden çok şeyler bek 
leyen ıri’letimizi üzmüştür.

Öğrc tmen kardeşlerimizin 
Bulgaristan Komünist Parti 
siniien para alan, Amerikan 
düşmavr*ğıı?î kimseye bırak*
mamay.cn rağmen Amerikan 
yardımıyla kitap bastıran, Pey 
^amberimize «Cüce Muham
medi diyen bir şahsın «mirle
rine itaat ve hareketlerini ¿a» 
kip Afileri yıllardır bütün va
tan severleri üzmektedir.

Milletimize önderlik etmek 
isteyen öğretmenler!

Karemler!

G---İ milü kültürün vs* egı- 
iiT»^ ortadan kalkışı, sizin e 
Ite'Şte olacaktır.

Gerçek emperyalistler, gayri 
millî sistemlerin güdücüleri ve 
uşaldan senin hakiki hüviyeti
ni maskelediler ve her zaman 
ve zeminde seni kendilerinin 
emrindeymiş gibi gösterdiler. 
Milletten ayırmaya çalıştılar

Şimdi millet olarak bu va 
tanperver öğretmenleri vazife
ye çağırıyoruz Her nasılsa 
TÖS’de idareyi ele geçirmiş, 
küstahça sizin sözcülüğünüzü 
yaptığını iddia eden, gerçekte 
ise komünist militanlara sizin 
paralarınızla yapılan binada 
kucak açıp onları sütle besle
nen yrlan haline getiren, Türk 
milletine ihanet içinde olan 
bu adamların hakikî hüviyetle 
rini meydana çıkarmalısınız

Siz jilekeş öğretmenler hiç/ 
bir art niyet taşımadan genç 
nesillere hizmet için çırpınır» 
ken bir takım menfaatperest* 
ler siyasî çıkarları uğruna dm 
istismar etmek istemektedir.,

Siz milü değerlerine bağlı, 
milletine, dinine, namusun® 
toz kondurmayan öğretmen
ler olduğunuz halde uşak ruh
lu bir takım öğretmen kılığın* 
daki şahıslar sizi menfî ideoio 
Silerine alet etmektedirler. Bu 
tip İstismarlar jlmdiye kadas 
devam ettiği h&ldt Sdmsedes 
m  £sfcm*âL ¿ " ^

Ecdadın Emanetlerini 
KORUYACAĞIZ

Yeniden Milli Mücadele Yazı İşleri Müdürlüğüne
Artık biliyoruz ki asırlardır mületimizi yıkmağa 

çalışan millet düşmanlan vardır.
Bütün millet düşmanlarının başında Beynelmilel 

Yahudilik vardır.
Biliyoruz ki, ortak pazar diyerek, üericilik diye 

rek, Avrupacılık diyerek vatan satmağa, millet ima
nını yıkmağa, milletimizi topyekün yok etmeğe çalı
şan mason locaları vardır.

İşçiden yanayız, köylüden yanayız diyerek kah
raman milletimizi moskofa, kızıl Çin’e uşak yapmağa 
çalışan pezevenk, zaniye çocuklarından meydana ge
len komünist hücreleri vardır.

Ve bütün namussuzlukların, bütün soygunların 
bütün vurgunların altında, Yahudi, Rum, Ermeni piç
lerine imkan tanıyan kahpe mason • komünist işbirli
ği vardır.

Ey kahpe ajanlar! Ey satılmış uşaklar, seviye
siz, şerefsiz bütün millet düşmanı şer kuvvetler, size 
sesleniyorez:

Artık uyanıyoruz!
Çanakkale’de, Galiçya’da, Yenıen’de, İstiklal 

Harbinde oluk oluk kan akıtan şerefli şehit dedeleri
mizin emanetlerini çiğnetmiyeccğimize siz ajanlarda;: 
mutlaka dedelerimizin intikamını alacağımıza, btı 
uğurda kanımızın son damlasına kadar savaşacağı 
miza namus ve şerefimiz üzerine söz veriyor, bütün 
varlığımızla fedakar mücadeleci ağabeylerimizin izin 
de ve emrinde olduğumuzu bütün cihana haykırıyo
ruz..'.

Selam bu milletten olaj>)art»
Yaşasın millet
Kahrolsun millet düşmanlan

Ey namuslu, milletine bağlı 
öğretmen!  ̂ ,

Üzerinde oynanmak istenen 
oyuna artık bir «Durr» demek 
için harekete geç. Bu yalan bu 
İftira saikını «en parçalayacak 
sın. Senin adına hem de bir 
sicilli komünisti davet edip se
nin salonunda s5z sahibi eden 
îerden hesap sormalısın. Mil
letin sizden istediği bu dur 

Milletin huzuru, ancak; teh
likeyi gören, milletin lstikba 
ünden endişe duyan öğretme 
«in, «ukaym, «ğreodafn» 18#

ota köylünün top yekûn mille 
ti omuz omuza vererek yürü
tecekleri milli mücadelenin so 
cunda teinin edilecektir.

Yaşasın milü kültürün, mil* 
a ahlâkın, milli ekonomini» 
kurucusu ve yaşatıcısı, anti-sl 
onist, antikomünist, anti • ka
pitalist, Milü değerlere bağlı 
milü devleti 

Yaşasın milleti 
Kahrolsun millet düşmanla

rı!
MÜCADELE BİRLİĞİ 
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BAŞYAZI

Milletin iman, ahlâk, kültür 
ta'rih ve menfaatine bağlı 

haftalık siyasî 
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Ne Faşizm, Ne Komünizm
YASASIN TÜRKİYE

Bugünlerde TİP adlı Moskof ihanet şebekesi, 
Faşizme hayır! kampanyası yürütmeği deniyor. 
Bu kızıl ihanet yuvasına göre, kızılların kökünü 
kazıyacak bir iktidar değişikliği bekleniyormuş! 
Yahut mevcut iktidar komünizmi yok edecek ba« 
zı yeni tedbirleri kanunileştirmeğe çalışıyormuş!

Gerçeğin dili şunu bildirir ki, Türkiye’de 
yakın bir istikbalde, ne komünizmi tasfiye ede« 
cek tedbirleri çıkaracak bir iktidar vardır. Ne 
de bu tedbirleri samimiyetle tatbik edebilecek, 
siyasî bir kadro değişikliğinin vasatı vardır, 
16 Haziran Kızıl hadiseleri ile iğrençleşen ihtİ- 
lâl denemesinden sonra, böyle bir değişiklik 
beklenebilirdi. Bu müsait şartlar altında ger£ek 
leşemeyen bir hayal bugün gerçekleşmekten pek 
uzaktır.

Durum bu olduğuna göre, TİP neden Faşiz
me hayır! kampanyası açıyor! Faşizme hayır kam 
panyası açıyor. Çünkü Türkiye 1969-1970’ixı 
Türkiyesi değildi. Taksim, Konya ve Kay« 
seri hadiseleri sırasında, gayri mili! ba
sının millî mücadeleyi öcüleştirme taktikleri ne
ticesi irtica, (!) faşist (!) veya gerici (!) ce
reyanlar diye damgalamaya muvaffak oldukları 
devirlerden çok uzağız.

Konyada müslüman Türk milletinin hissi 
reaksiyonunu dillerine dolayıp, «gericiler ordu 
evini bastı» diye çığlık attıkları, Taksim’de müs
lüman halk Amerikan gemilerine secde etti di
ye katmerli yalanlarla; subaylarımızın, vatanse
ver münevverlerimizin alçakça aldatılmağa çalı
şıldığı günlerden uzağız.

Bugün, tam bir seneden beri cereyan eden 
kızıl terör denenmesinden sonra herkes biliyor 
ki; Türkiye milliyetçilerin ısrarla belirttikleri 
kızıl ihanet çetesinin adî tazyiki altındadır. Bu
gün vicdanı kirlenmemiş herkes biliyor ki, Din, 
Devlet, Vatan ve Millet kızıl canilerin silahlı te
cavüzü altındadır.

Bütün bir sene boyunca, üniversitelerimiz
de kızıllar, silah zoru ile milliyetçilere işkence 
ettiler, milliyetçi öğrencilerin üniversiteye de* 
vamına engel oldular. Üniversiteye devam etmek 
için gelen çapalı millet evlatlarını .kurşunladı« 
lar. Sağ-Sol aynı şeydir deyen bunaklar, şaşırdı» 
lar. Halkın, evlatlarının göz göre kurşunlandı 
ğını duyarak moskofa karşı kin hisleri gerildik« 
ce gerildi. Üniversitelerde silahlı komünist çe
teleri tarafından dövülen, işkence edilen ve ya
ralanan milliyetçi öğrencilere sabır tavsiye edil
di. Bu insanlar en mukaddes haklan olan hayat
larını koruma hakkından bile, vatanları için vaz 
geçtiler.

Komünistleri bir kaşık suda boğmağa, kızıî 
yuvalan başlarına geçirmeye muktedir halkın 
gazabı teskin edildi.

Böylece sağ ve sol aym şeydir. Bunlar aşı* 
n uçlardır deyen zavallılar bile kızıl tehlikeyi* 
geveleyerek, kekeleyerek kabul mecburiyetini 
duydular. Komünistler ise her zamanki hödük* 
lükleri ile, bu komünizmi açığa çıkarma strateji
sinin farkına varmadan tabi oldular.

Tıpkı Bizans Kralı Romen Diyojen’in Sultan 
Alpaslanm geçici geri çekilmesini bozgun zan« 
nederek, ahmakça ilerleyişleri gibi.

İşte milli cephede mücadelemize paralel bü 
tün kuvvetlerin stratejisi bu oldu. Bu silaha kar- 
şı, imanın mücadelesi idi. Şimdi komünistleri 
güvenebildikleri bütün kuvvetlerin desteğinden 
mahrum bırakma savaşını veriyoruz Komünizm 
bugün vatansever subayın ve münevverin zihnin*

de, vatanı tehdit eden tehlikedir.
Bugün Devlet başkanmdan, küçük partilerin 

başlarına kadar pek çok politikacı komünizmi 
bir tehlike olarak görüyor, milli mücadelemizin 
stratejik hedefi «Milli Devlet» bir kısım genç
lerin sloganı haline geliyorsa, ve bir kısım poli
tikacılar milli bir cephe kurulması lüzumundan 
bahsediliyorsa, bütün tevazumuzla ifade edelim 
ki, bu büyük çapta, komünizmi ifşa ve onu it
tifaklarından çözme staratejimizin zaferidir. Bu 
ilerde daha iyi anlaşılmaktadır.

Şimdi istenmese bile Türkiye’nin temel 
probleminin, üniversitelerde ve ilerde fabrika
larda kızıl bir terör kurma istidadında bulunan 
Komünizm olduğu kabul edilmektedir. Sunaym 
görüşmeleri bu kabulün bir belirtisidir.

Sabırlı gayretlerin neticesi, yüzlerce yaralı 
gencin mukaddes mukavameti neticesi, sadece 
lafla değil hayatla ispat edilen, vatanın tehli* 
ke içinde bulunduğu gerçeği karşısında başta 
siyasî iktidar olmak üzere, rektörleri, dekanları, 
savcıları ve hakimleri uyarıyoruz: Şu sosyal ger* 
çek unutulmamalıdır.

Anayasalar, kanunlar ve rejimler sadece 
millet için vardır. Yoksa millet anayasalann, 
kanunların ve sistemlerin kobayı değildir. Han« 
gisinden olursa olsun iktidarların meşruluğu, 
milletin varlığına hizmet edip etmemekle ölçü
lür. Yoksa meşruluk anayasa fetvalan ile korun- 
maz

Milletin hayatını korumak gibi, mukaddes 
bir emaneti sırtlayanlar, komünizmi temelinden 
tasfiye etmek mecburiyeti ile karşı karşıyadır- 
iar. Ancak bu vazifenin savsaklanmağa taham
mülü yoktur.

Komünistlerin tiniversteyi kızıl bir karar
gah olarak kullanmalarına göz yumulur. Fabri
kalar kızıl bayraklann çekilmesine, tarlalann iş
galine, Doğudan Barzani çetelerinin vatan par
çalama gayretlerine göz yumulursa, Türkiye tah
min edemediğimiz ölçüde değişecektir. Bu kifa
yetsiz tutum, bu acınacak politika devam ederse 
1971-80 seneleri Türkiye’yi Orta-Doğu’nun ikinci 
Vietna’mı haline düşürecektir.

Şimdiden söylüyoruz. Mesuliyet sizindir 
Tedbir alınız.

Tedbir almadığı takdirde, bu acıklı hadise
lerin mesulleri, tarih ve millet nazarında, bugü 
nün iktidarlan olacaktır.

Sosyal hadiselerin ne şekilde gelişeceği te* 
ferruatı ile tesbit edilemez ise de, Allah korusun 
Türkiye’de patlayacak korkunç kavga anaforun 
da, milletimiz hayat sahnesin’den çekilmeyecek 
tir

Böyle vahim bir kargaşalık atmosferinden 
vatanı Allah’ın korumasını niyaz ettiğimizi be« 
lirtirken, Türkiye’nin dünyanın hiç bir yerine 
benzemediğini ilan ediyoruz. Türkiye ne bir 
avuç çeteciye teslim olacak bir Küba’dır ne Bo 
livya’dır, ne de Vietnam. Türkiye milyonluk haç
lı ordularının doğrandığı, Yunan sürülerinin va- 
tan topraklarına gömüldüğü bir yerdir Ve şunu 
da başta kızıl çeteciler olmak üzere bütün ciha* 
na ilan ediyoruz ki, Türk milleti ne Endonezya, 
ne İtalyan, ne İspanyol ve ne de Alman mille 
tinden az haysiyetli bir millettir.

Türkiye’de gelişen hadiselerin geçici görü 
nüşüne bakanlar daima hüsrana uğramışlardır

Bütün mesullerin uyanma zamanıdır
Uyarıyoruz.

Yeniden Millî M ücadele

::

r '> 1 
Vz:*
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Kanlı Komünist İhanetlerine Karşı

MİLLETİN PROTESTOSU
3>

YAKINDIR.
Türkiyeli komünistlerin kızıl «Bizim Radyo»nun ve dolayısıyla Rusya’nın direk

tifleriyle «Faşizme Hayır!» haftası ilân edip, ihtilâl beyannamesi dağıttıkları şu gün 
] lerde, ordunun, polisin, devletin ve milletin koruyucusu bütün kuvvetlerin, hadiselere 
[ etki gücü denenmek istenmektedir. TİP, DEV-GENÇ, DİSK, TÖS gibi açık moskof 
i uşağı komünist teşekküllerin tahrik ettiği, demir ökçelerin batmasından, süngünün 
| parıltısından ürken köpeklerin hırıldadığı bu günler, vatanın bütünlüğü, milletin ya 
[ şaması ve devletin bekasının bahis konusu olduğu günlerdir.

Ordumuzu, işçimizi, köylümüzü, talebe ve memurumuzu bütün vatanseverleri, bir 
i leşmeye ve bu bozguncu kızıl harekete r» demeye davet ederiz. Milletimiz yaşaya- 
' cak, millet düşmanlan kahrolacaktır.

ÇANKAYA GÖRÜŞMELERİNDEN 
GERİYE NE KALDI?

Türkiyemizde komünizmin propagan
da safhasını geride bırakarak, kesin ihtilâl 
hazırlıklarına başlaması siyasî hayatımızda 

\ i  yeni gelişmelere vesile oldu. Cumhurbaşka 
nının artık tedbir almanın gerekliliğine 
inandığı görüldü. Ve Çankaya görüşmeleri 
başladı.

î Denilebilir ki, görüşmeleri İnönü ikti
dara geçiş için bulunmaz bir fırsat, diğer 
muhalefet liderleri ise tedbir almanın ge
rektiğine dayanarak değerlendirdiler ve 
Sunay’la görüştüler. Başbakan, her zaman 
ki lâkayd tutumu ile temayüz etti. Ve gö
rüşmelerin gün be gün arkada kaldığı şu 
günlerde, hiç bir tedbir yok. Yine ebedî bir 
senatör, işçi ve talebeleri isyana teşvik edi 
yor. Yine malum ceride komünistleri yıl- 
mamaya çağırıyor. Komünist bir kaç öğre
tim üyesi alabildiğine anırıyor. Bütün bun 

\ lara banka soygunları da eklendiğine göre,
durum Bolşevik ihtilâlinin arefesindeki Çar 
lık Rusya’sından pek de farklı değil.

X -  ■
Çankaya görüşmeleri bitti. Ne tedbir 

alınır bilmeyiz. Görünürde geriye kalan sa 
dece Sunay’m komünizm tehlikesine geç 
de olsa parmak basması oldu. 
İNÖNÜ’NÜN YAŞIYLA ORANTILI 
ARTAN İHTİRASLARI :

1960 tan sonra kızıl hareket, üs olarak

üniversitelere göz dikti. Talebelerin çoğun 
luğunun sağcı ve vatanperverle dolu oldu* 
ğu fakülteler bile, teşkilâtlanmış, her an 
sUâh kullanabilen komünist çetelerin eline 
geçtiği müşahede edildi.

Kıbrıs buhranı vardı. Türk kızlarının 
namusları, kirletiliyor, çocuk parkları ma
kineli tüfek ateşine tabi tutuluyor. Ve bir 
anne iki yavrusuyla beraber hunharca, na
mussuzca sıanyo küvetinde kati ediliyordu. 
İnönü, eldeki yetki ve imkânlara rağmen 
fırsatları değerlendiremeyince, haksız ola
rak gasp ettiği «başbakanlık koltuğunu» el 
den çıkarmak tehlikesiyle karşılaşıvermiş- 
ti. Amerika’yı tehdit etti. Fakat istediği ol
mamıştı ve koltuktan zoraki bir şekilde in
dirildi. Yakın tarihimizin en azılı faşistle
rinden olan ihtiyar kurt, elbetteki boş dur
mayacaktı ve durmadı da. Talebe hareket
lerini kışkırtmak, uyguladığı yeni bir tak-i 
tik oldu.

Boykotlardan, işgallere geçildiği gün
lerde, İnönü yangının üzerine körükle var
makta bir beis görmemişti. «İşgal ile boy
kot aym şeydir» derken tebessüm ediyor
du. O tarihli gazeteleri karıştıranlar, mü- 
seccel komünistlerin İnönü’nün bu hareke
lin i nasıl candan alkışladıklarını görecek
lerdir. Ağa babalarından da «Aferin» alan 
¡komünist militanlar, artık işçi muhitine doğ 
ru yol aldılar. Ve nihayet 16 Haziran’da f*

nönü yetiştirmeleri «ihtilâl provası» yapı* 
yorlardı.

İnönü yine enteresan konuşuyordu : 
«Toprak işgalleri devrimci bir harekettir, 
Devrimci hareketler tarafımızdan tasvib gö 
rür.» Kızışan siyasî ortamda İnönü’nün bi
lerek veya bilmeyerek ağzından kaçırdığı 
bu sözler, komünistler için «elmas» kıyma- 
tini haizdi. Bir yandan da mahdum Erdal 
bey, rektör olabilmenin hevesi ile ODTÜ 
komünistleriyle kadeh tokuşturuyordu. Ni
hayet rektör oldu. ODTÜ’nde sırf anti-ko- 
münist oldukları için profesörler dövülme
ye başlandı. Akademik konsey’e dayak yi- 
yerek gelen profesörlere, Erdal İnönü tas
diknamelerini vererek üniversite kapısın
dan tekmeliyordu. Doğrusu baba-oğul’un 
hareketler! bu noktada oldukça başarılıy
dı. (!)

Fakat bir müddet.sonra filmin gidişa
tı tamamen değişti. Tek kelimeyle «İnönü 
beslediği kargalar tarafından "gagalanıyor, 
du.» İşin şakasının olmadığım anlayan CHP 
Genel Başkam, büyüttüğü evlatlarına «ser
seriler. hayta»lar diye çıkıştı. Ne var ki atı 
alan Üsküdar’ı geçmişti.

1960 tan beri uyguladığı taktiklerin 
pek başarılı olamadığım gören Genel Baş
kan, Sunay’ın görüşme teklifini en büyük 
fırsat telakki etmişti. Şöyle düşünüyordu : 
Milliyetçileri demir parmaklıklar arkasında 
yıllarca süründürdüm. Komünistleri de tas 
fiye ettim. Hattâ camileri ahır dahi yapmış 
tim. Şimdi ne diye aym şeyi yapmayayım?
Sağ’ı keserim, sol’u kırparım» Arkasından 
ilâve etti. «Her şey 3 ayda hal olur» Peki, 
nasıl? Koltuğu ona terketmek şartıyla.

Cumhurbaşkanı, «Parlementer rejim
lerde Cumhurbaşkanlarının iktidara müda
hale hakları olmadığım» nazikâne belirtin
ce, ihtiyarın tepesi attı. Türkiye’de efkârın 
komünist tecavüzler altında bunaldığı bir 
sırada Genel Başkan, «Sağ»’ı da işin içine 
kattı. Ancak CHP başkanının son teşebbü
sü de başarısızlığa uğradı ve şimdi gözle
mini «güven oylamasına» çevirdi.

İşte İnönü’nün akibeti bu oldu. Şimdi 
komünirt basın, bir zamanlar alkışladığı es 
ki yoldaşını yerden yere vurmakla meşgul. 
Damat efendi yakın maziye kadar iyi ah
bap olduğu Avcıoğlu üe kıyasıya dövüşü
yor. Erdal efendi ne yapacağını şaşırmış 
vaziyette. Ve son model genel sekreter di
lini yutmuş gibi susuyor. Ne yapalım?

Bunlar hep bilgisizlikten ileri geliyor.
¿ira Lenin ilk önce «ortanın solu» grubu
na mensup olanların tasfiyesini tamamlamış ;
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İSYAN TESVİKCİSİ BİR 
SENATÖR: YILDIZ

Siyasî hayatımızın diğer demokratik 
ülkelere nazire yaparak iftihar ettiği Tabi! 
Senatörlerden (!) biri var ki, nara atmakla 
meşgul. Bu beyefendi, işçiyi, köylüyü, tale 
beyi Kızılay’a doğru yürüyüşe çağırıyor.

Fakir bir milletin meteliksiz cebine u- 
zanarak, her ay aldığı 10 bin lira maaşı u- 
tanmadan unutabilen zihniyet kahrolsun. 
Türk parlementerizmi için Ahmet Yıldız is 
mi daima yüz karası olacaktır. Parlementer 
rejimlerde sandalyelerin halkın reyine göre 
dağıtımı icap eder. Ancak 1960’ın garip bir 
cilvesi olarak hiç yoktan ihdas edilmiş bu 
ömür boyu senatörlük makamının, halkı is 
yana teşvik edebüen kişilere tahsisi ne acı 
bir hakikattir? Ahmet Yıldız, milletin ger
çek düşmanını gizleyerek sahte hedefler 
gösterebileceğine inanıyorsa, aldanıyor. 
Hem de fecî aldanıyor.

KOMÜNİST ÖĞRETİM 
ÜYELERİNİN ÇIĞIRTKANLIĞINA 
PABUÇ BIRAKILMAMALIDIR

Üniversitelerin komünist ihtilâl karar 
gâhı yapılması üzerine, bütün gözler Üni
versite muhtariyetine çevrilmiş bulunuyor. 
Katiller, işgalciler, ihtilâlciler ve gangster
ler rahatlıkla muhtariyetin bitmez tüken
mez dehlizlerinde saklanabUiyorlar. Üniver 
site sanki başka bir ülkeymiş gibi...

Bütün dekanların ve Akademi başkan 
larmın can ve mal güvenliklerinin emni
yette olmadığını, öğretim hürriyeti diye 
bir şey kalmadığım belirten görüşleri yo
ğunlaştığından, üniversite muhtariyetine 
bir şekil vermek gerekti. Ve tahmin ederiz 
ki bu hususta Cumhurbaşkanının da tasvip 
leri alındı.

Ancak ahtapot gibi devlet mekanizma
sına sızmış bir avuç komünist ve öğretim 
üyesi taslaklarının hep bir ağızdan çingene 
çığırtkanlığına başladıkları görülüyor. Tür
kiye komünistlerini yılmaoıaya çağıran bu 
kepaze mahluklar, devletin yıküması hede 
finde birleşmiş vaziyetteler. Nitekim Uğıır 
Mumcu isimli bir hukukçu silueti «Bu dev
let yıkılmalı» tarzında beyanat vermiş bulu 
nuyor. Dikkat edelim, hükümet yıkılsın de
miyor, devletin yıkılnysı gerektiğini söylü 
yor. Bu lâf, Lenin’in «Devlet ve ihtilâl» i- 
simli kitabında geçen «Önemli olan hükü
meti değiştirmek değil, devleti yıkmaktır» 
tarzındaki direktifinin kelimesi kelimesine 
aynısıdır.

ARTIK UYANMAK ZAMANIDIR
Devletin içinde, süahlı kuvvetler mü

him yer işgâi eder. Devletin yıkılması ge
rektiğine işaret, aynı zamanda silâhlı kuv
vetlerin ve Adalet Mahkemelerinin de tas
fiyesini istemenin müjdecisidir. (!)

Türkiye’de direkt komünist tecavüzü
nün olduğu, banka soygunlarının, polisin 
makineli tüfeklerle tarandığının gırla git
tiği şu anlarda, «aşırı sağ», «aşırı milliyet
çilik» gibi yapmacık tehlikelerin var oldu
ğuna işaret, ileride tedavisi imkânsız yara
lar doğuracaktır. Milletin bekasım tehdit 
eden bir hareketle, milletin bizatihi ideo
lojisinin aynı paralelde gösterilmesi, ma
son localarının hararetle arzuladığı şeyler
dir.

Türkiye’de sağ hareket değil gangster 
lik ve tabelâ kırma teşebbüslerinde bulun
mak, adının dahi böyle hâdiselere karışma
sı basının ve malum çevrelerin yaylım ate
şinin başlatılmasına sebep teşkil edecektir. 
Ama nöbet tutan polislere meçhul arabalar 
dan açılan makineli tüfek ateşi, basında o- 
lağan bir vakıa gibi geçiştiriliyor. Yurtla
rın ve üniversite koridorlarının her biri, 
milliyetçi talebelere tuzak olduğu görülmek 
istenmiyor. Görmek istemezler. Elbette bu 
nun arkasından banka soygunu da gelir, şe 
hir gerillası da... Dünya komünist strateji
sinin tetkik zamanı, hızla geride kalmak
tadır.

Türkiye’de komünistler, rejimleri dı
şında her harekete «faşist» damgasını ya
pıştırmaktadırlar. Kazara Türkiye’de bir or 
du idaresi kurulsa, malum basın Yunan 
Cuntası ile nasıl alay ed> rsa, bizim ordu
muza da «faşist» yaftasını yapıştırmakta 
gecikmeyecektir. Bugün vatan kademe ka
deme komünist ihtilâlin uçurumuna götü 
rülüyor. Doğrudan doğruya komünist mü
dahalelerinin bulunduğu ülkemizde, «sağ»ı 
da işin içine katmak gaflet olmaz mı? Po
lis vuran kim? ihtilâl provası yapan kim? 
Kimler gerilla eğitimi yapıyor? Ve kim ban 
kalan soyuyor?

Türkiye’de hadiseleri basit görmek ne 
kadar tehlikeli ise, hadiselere yanlış teşhis 
koymak da o derece tehlikelidir. Eğer dev
let, milletin hayatına yönelen komünist ha 
reketi durdurmazsa, vazife yine millete dü 
şecektir demektir. Teşkilâtlı orduları Toros 
lara gömmüş bir milletin, kızıl çeteleri Ana 
dolu topraklarında tepelemesi herhalde zor 
olmasa gerek. Ne dersiniz?

— Şu kızıl yıldızlı, Moskova talimattı, Pravda özentisi tuvalet kâğıtlarının çanlarına ot tıkan
madıkça, alman bütün tedbirler boşunadır. Mes’ ullerin nazan dikkatine arzolunur.

Yeni Gazete 
Misyonerlere 

Alkış Tutuyor
Masonların kontrolündeki Yeni Gazete Kuru

luşunun 100. yıldönümünde Saint-Joseph’i ma
lum tarzda anlattı. Övdü, örnek bir lise olarak 
tanıttı. Saint - Joseph lisesi 1857 yılında Beyog- 
lu’nda açılmıştı. Okul yanınca Kadıköy’e nakle
dildi. 1870 yılında burada öğretime açıldı. Ku
ruluşunda bu nevi okullara millet itibar etmi
yor, ilgi göstermiyordu. Ancak milletin kade
riyle ilgili mesul başlar milli politikaya sırt çe
virince, buralar ajan yetiştiren yuvalar halini 
aldı. 1890 yılındaki okulun müslüman öğrenci 
sayısı %l idi. Bunlar da milletten kopmuş söz
de aydınların çocukları idi. Bu aydınlar (!) bu 
okullara ilgiyi artırabilmek için teşvikte bulu
nuyorlardı. Mason Keçecizâde Fuat Paşa’nm 8 
çocuğunu birden Saint - Joseph’e kaydettirmesi 
devlet eliyle yapılan teşviklere güzel bir misal 
teşkil eder. İşte bugünkü buhran!arımıza sebeb 
bu anlayıştır.

Saint - Joseph isminden de anlaşılacağı gi
bi misyonerler tarafından kurulmuştu. Katolik 
papazların idaresindeki bu liseyi «Frère» (kar
deşler kurmuştu. Halen Frère (kardeş) lerin 
kontrolü altındadır. Fakat bu Fréreler diğer 
misyonerlere hiç benzemezler. Frère (kardeş) 
1er melek (!) gibidir. Yeni Gazete’nin ifadesi 
ile «... Frér’ler aslında bir çeşit misyonerdir
ler. Ancak gayeleri mensup oldukları dini yay
mak değil kültürlü insanların yetişmesine yar
dımcı olmaktır.» Ne var ki Yeni Gazete’nin ma
son şefleri kokuşmuş misyoner taktiklerini uy
gulamaktan da acizdir. Sen tut girişi - çıkışı 
hrıstiyan azizlerinin putlarıyla dolu okulun boy 
boy resimlerini sütunlarına al sonra da misyo
nerden çok misyoner kesil. Bu haline kargalar 
bile güler

Milletimiz buhranının kaynağmı tesbit et
miştir. Ve görmüştür ki Saint - Joseph’den, Sen 
Benoit’den Robert Kolej’den yetişenlerin bir 
çoğu milletin menfaatini İngiliz, Rus ve Fran
sız menfaatlerine rahatlıkla değişiyor. Okuldaki 
öğretim tarzı milletin evlâdını milletden kopa
rıyor. Okul idarecileri elbette müslüman tale
beyi okula kaydolduğu gün kiliseye götürecek 
değillerdir. Bununla beraber okuldaki bir çok 
papazın, hitap tarzı, giyinişi, derslerin muhte 
vasi, okulun düzeni yavaş yavaş yüzlerce millet 
evlâdını elimizden alıp götürmektedir. Okulda 
halen okumakta olan 765 talebe bu ihanet yuva
sının çarklarından geçmektedir. Bu eritme polL 
tikasma gayri milli basının sözcüleri disiplin 
adını vermektedirler. Fırsat eşitliği bulunmayan 
bu ve benzeri okullardan yetişenlerin birçoğu 
bugün üniversitede profesördür. (Prof. Fikret 
Narter, Prof. Haşan Anamur, Prof. Haluk Cil- 
lov gibi). Bu disiplin havarileri neden bugün 
üniversitede disiplini sağlıyamıyor? Banka soy
guncuları dahi bugün üniversiteden çıkıyor

Yine aynı ağızlar tarafından utanmadan bu 
papaz okulunun laboratuarlarının muhteşem ol
duğundan, tarih, çoğrafya, edebiyat derslerinin 
dışında eğitimin tamamen Fransızca olduğundan 
bahsediliyor. Anadolu’da binlerce bu milletin 
evlâdı bırakın laboratuarı, öğretmensizlikten se
nenin yarısını boş geçiriyor. İçlerinden yabancı 
dil bilen pek az çıkıyor. Bunun karşısında en 
güzel imkânlarla yetişen, ancak papaz terbiyesi 
alarak yetişenler bu milletin kaderine hakim 
oluyorlar. Bugün hâriciyemiz dahi bu. nevi okul 
mezunlarının elindedir. Meselâ büyükelçi Ziya 
Tepedelen, Faruk Berkol, Haşan Esat Işık, 
Saint - Joseph lisesi mezunlarıdır.

Milletin kaderine nereden ve kimlerden 
ders alanlar hakimdir. Milletini sevenler düşün
sün ve davransın.
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Cemiyetler Kanunu 
İVSason Localarını

Kapatmalıdır.
Türkiye’de sistemli bir şekilde geliştirilen 

hadiseler, maskelerini indirip iğrenç niyetlerini 
ortaya koyunca bazı meselleri telâşlandırmıştı. 
Bu telâş dolayısıyladır ki, Reisicumhur harekete 
geçmiş, bazı tedbirlerin alınması hususunda par
ti başkanlarinın görüşüne ve yardımlarına mü
racaat etmiş, hadiselerin önüne geçilmesi için 
nâzım bir rol oynamak durumunda olmuştur.

Cevdet Sunay’ın bazı ithamları da üzerine 
çektiği bu görüşmeler sırasında basında; Cemi
yetler Kanunu’nun değiştirileceği haberleri yer 
alıyordu. Belliki; Cemiyetler Kanununun değiş
tirilmesi, iktidarın düşündüğü yegane tedbir ol
maktadır. Ve böylece «millî bütünlüğü parçala
yıcı ve vatan bölücü» faâliyetlerin önüne geçile- 

. ceği zannedilmektedir. Bu kuru bir zandır. Zira 
komünizm, ideolojik bir tecavüzdür. İdeolojik 
tecâvüzün ise binbir şekli vardır. Cemiyetler va
sıtasıyla yapılan komünist tecavüz ve terörler 
ise bu şekillerden bir tanesidir. Buna mani olu
nursa, diğer BİN şekliyle tecavüzlerine devam 
edecektir. Komünizmin ideolojik bir tecavüz ol* 
ması keyfiyeti bilinmeden alınacak bütün ted
birlerin yavan kalacağını göreceğiz. Kaldıki, Ce 
miyetler Kanunu’nu değiştirmek, bu ideolojik 
tecavüzü önleyici bir tedbir olmadığı gibi; ko
münist saldırılara ve vatan bölücü faâliyetlere 
karşı uyanan mini güçleri zincire vuran esaret 
prangası olacaktır.

Biz demiştik k i: «Milliyetçiler vatanı koru
yacak tedbirlerin yanındadır.» Ama, hiç bir za
man, komünist saldırganları cezalandırırken, on
ların şirretliğinden korkarak milliyetçileri zin
danlara tıkacak tedbirler getirmek, gerçek va
tanseverlerin tasvibine mazhar olamaz. Böyle bir 
davranış, sadece bir nefret kaynağı ve çirkin 
bir komplo olarak tarihe geçecektir.

CEMİYETLER KANUNU NEYİ
DEĞİŞTİRİYOR?
Hem bilinmelidir ki, Türkiyemiz’de meyda

na getirilen bütün komünist tahrikler, tecavüz
ler ve propagandalar kaldırılmak istenen Cemi
yetler Kanunu’nda da yasaktır. Getirilecek ka
nunda deniliyorki, «Komünist, faşist, anarşist... 
adlarıyla dernek kurulamaz.» Pekiyi şimdiye ka
dar kurulan dernekler komünist adını mı almış
lardı?.. Ve yine deniliyor ki, getirilecek kanun 
taslağında: «Türkiye devletinin cumhuriyet şek
lini değiştirmek amacıyla egemenliğin belli bir 
kişiye, zümre veya aileye yahut sınıfa bırakıl
ması... amacıyla dernek kurulamaz.»

Pekiyi, bugüne kadar câri olan kanunda bu 
amaçla dernek kurmak serbest miydi?.. Ve yine 
getirilecek kanun taslağında deniliyor ki, «Der- 
nekler siyasetle uğraşamazlar» Sanki, mer’iyyet- 
teki kanunda «dernekler siyasetle uğraşır» mı 
deniliyordu ki?...

Görülüyor ki, «Toplum Olayları» denen ko
münist tecavüzlerinin tertipleyicisi derneklerin 
faâliyetlerini gûya kısıtlayıcı kanun maddeleri 
daha evvelden de vardır: Ama onların varlığı
na rağmen nasıl olur da komünistler harekat im
kanı bulabilirler?. Şu anda elimizde bulunan Ce
miyetler Kanunu’nda «dernekler siyasetle uğra
şamaz» yasağı varken nasıl olurda dernek adı 
altındaki komünist teşekküller siyasetle uğraşa
biliyorlar?..

Ve hele Komünist adıyla kurulmuş bir der
nek mevcut değilken nasıl olur da komünizm, 
ustalıkla tezgahlanır?..

İşte bu süallerin doğru cevabı; alınacak ted
birlerin mahiyetini ve hedefini tayin etmektedir.

MASONLUK KOMÜNİZMİ
TEZGAHLIYOR
Evet!.. Milliyetçiler vatanı koruyacak ted

birlerin yanındadır. Vatanı koruyacak tedbirler 
ise; Türkiye’nin yaşaması için Mason Dernekleri
nin kapatılmasından başlar. Zira, bugünkü Cemi
yetler Kanunu nun yasakladığı vatan bölücü faa
liyetler mason dernekleri tarafından tezgahlan
makta, solcu militafüar ise masonlar tarafından 
himaye edilmektedir. Polisin yakalayıp adalete 
teslim ettiği vatan hainleri loca mensubu bira
derler tarafından serbest bırakılmakta, vatanse
ver hakimlerin tevkif kararı verdiği komünist mi
litanlar mason biraderlerin evlerinde veya em
niyetleri altında bulunmaktadır. Bunun en bariz 
örneğini geçenlerde ĝördük. Mason Simavî bira
derlerin şehvet ticareti yaptığı Günaydın Gaze
tesinin itimat ettiği muhabiri oıan UĞUR AK
YEL, gerçekleri görüp ayrılınca bazı ifşaatlarda 
bulunmuştu. Uğur Akyel’in açıkladığına göre; 
komünizm faaliyetleri tahrik etmek için mason 
Haldun Simavi komünist Deniz Gezmiş’e binlik
ler veriyor. Tevkif karan çıkınca da Günaydın 
tarafından bilinen mahallerde saklanıyordu. Ban
ka soygunundan sonra da Ankara’dan İstanbul’a 
gelip, buradan yurt dışına kaçması için faaliyet
lerde bulunması yine mason biraderlerin bilgisi 
dahilindeydi.

Bir tedbir olarak düşünülen Cemiyetler Ka
nunu’nda «aşın uçlara(!)» karşı girişilen hare
ket; önce bu aşırı uçlar tabirlerini imal eden ma
sonluğa karşı çıkmalıdır. «Merkezi dışarıda bir 
cemiyetin şubesi açılamaz» kaydı varken İngil
tere, İskoçya merkezlerine bağlı mason locaları 
Türk câmiasınm bünyesine birer ajan yuvası ola
rak yerleşmişlerdir. Aşırı solun ve komünist faa
liyetlerin tezgahlandığı yer olan ve aşın sağ de
yiminin imalâthânesi bulunan mason locaları ka
patılmalıdır. Bu olmadıkça bütün yıkıcı faâli- 
yetler birer himayeci ve bir barınak yeri bula
caklardır.

CEMİYETLER KANUNU KİMİN
MENFAATİNİ KORUYOR
Cemiyetler Kanunu, beynelmilel merkezli 

bir cemiyetin şubesinin açılmasını ve «cemiyet
lerin belli bir sınıfa, zümreye, sınıfa veya aileye 
istinat etmesini» yasaklarken, Lions klüblerinin, 
Rotariy klüblerinin ve Yahova Şahitlerinin faâ- 
liyetlerine müsaade etmek neyin ifadesidir?..

Merkezi Amerika’da bulunan Rotary kulüple
rinin ana tüzüğünde der k i:

a — Herhangi itibarlı veya tanınmış bir iş 
müessesesinin veya mesleğin sahibi, ortağı., ol
ması.

b — Herhangi itibarlı veya tanınmış bir iş 
müessesesinde veya meslekte karar yetkisi taşı
yan önemli bir icra mevkiine sahip bulunması,

c — Herhangi itibarlı veya tanınmış bir iş 
müessesesinin veya mesleğin mahallî acantası... 
bu gibi acantalan icra yetkisine haiz olarak ida
re etmesi ŞARTTIR.
(Çankaya Ratory Kulübü Ana Tüzüğü: Madde 5 
Fıkra 2)

Görülüyor ki, Rotary kulübünün (derneği
nin) üyesi olabilmek için itibarlı bir müessese- 
nin itibarlı bir şahsı olmak gerekmektedir.

Cemiyetler Kanunu’nun «bir sınıfa, zümreye 
veya aileye istinat edemez» hükmü Rotary Lions 
ve mason derneklerine gelince boyun büken bir

köle durumunda olmaktadır, t  yanılması ve bu 
ajan yuvalannm derhal kapatılması gerekmek
tedir.

BAYRAĞIMIZA SALDIRAN DERNEKLER
Bütün bu fesat yuvalarının hedefleri millî 

ne varsa hepsinin imha edilmesidir. Millî Kültür 
ve hayatımız; mason localarında, milli serveti
miz, Rotary ve Lions Kulüplerinde, millî Bayrak 
ve sembollerimiz, yahova şahitlerinin propagan
dalarında en adi usullerle darbelenmekte v« 
dünya yahudiliğine peşkeş çekilmektedir.

Son günlerde bir hayli münakaşası yapılan, 
ahlaksız bir tiyatro grubu tarafından sahneye çı
kartılmak istenen, ahlakımız, bayrağımız ve ya
şayışlarımızla düpedüz alay eden, onları en iğ
renç bir şekle sokan HAİR isimli pespaye oyun 
yine Yahova Şahitlerinin açık bir propagandası 
olarak mason güdümlü dernekler yararına oy
nanmak istenmektedir. HAİR piyesinde BAY
RAK aleyhtarlığı yapılmaktadır. Haysiyetsiz ti
yatro gurubuna müsaade edilecek olursa Türk 
Bayrağının üzerine pislenecek \ e  alçaklık!.. Bu
na Türkten olmayanlar, kanında; alsancağımıza 
rengini veren şehid ecdadın kanını taşamayanlar, 
ve bunlardan teşekkül etmiş cemiyetler teşeb
büs edebilir. İşte Jbu teşebbüs cesaretine de «Ço
cuk Dostlan Derneği» âdi bir basamak olarak 
kullanılmak istenmiştir. Bu tip dernekler. Hükü
metten «âmme yaranna kullanmak için» temin 
etmiş olduğu yardımları tertipledikleri balolar
da, dans salonlarında en âdî şehvet hislerinin 
kamçısı olarak kullanmaktadırlar. Bunu da «Far 
kir Çocuklar, Kimsesiz garipler» gibi laflarla 
maskelemektedirler. Bu tür derneklerin millî ah
lak ve bünyemizi yıkıcı ve mason patentli olduk- 
lan şüphe götürmez bir gerçektir

«Türkiye’de bugün de masonların kontro 
Hinde olan irili ufaklı pek çok teşekkül vardır. 
Ve büyük kısmı için de hükümetten «âmme fay 
dalı» cemiyet etiketini koparmağa muvaffak ol 
muşlardır. Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi.» (Ma 
sonluk ve Masonlar Sh: 31 Yağmur yayınları.)

Görülüyor ki, kanunen yasak bir kuruluş 
olan Yahova Şahitlerinin propagandası masonla 
rın gayreti ile, «Çocuk Dostlan Derneği» isimli 
ve Cemiyetler Kanunu’nun kanatları altında pa
lazlanan bir dernek vasıtasıyla yapılmakta, bay
rak aleyhtarlığı, harp aleyhtarlığı işlenmektedir 
Acaba Cemiyetler Kanunu hangi derneğe bayrağı 
kirletme âdiliğini bahşetmiştir?.. Açıklansın. 
Yoksa cemiyetler Kanunu’nun millî davranışları 
ve millî güçleri yasaklayıcı, millet ve bayrak düş 
manı faâliyetleri teşvik edici olduğuna hükme
deceğiz.

Derhal bu piyes hakkında; bunu oynatan 
topluluklar hakkında, buna imkan veren dernek 
ve kulüpler hakkında, takibata geçilmelidir.

CEMİYETLER KANUNU’NUN HEDEFİ
NE OLMALIDIR?

Şu iyi bilinmelidir: Türkiye’yi sistemli bir 
şekilde millet düşmanlarına teslim etme politi
kası; mason - komünist işbirliği politikası ile yü
rütülmektedir. Komünizmin yıkıcı saldırılarına 
karşı Amerikanvârî tedbirlerle karşı çıkılamaz.

Milletin kültürünü, millî ideal ve sembolle
rimizi muhafaza, müdafaa ve yükseltme politi
kası «Cemiyetler Kanunu»nun özünü teşkil et
medikçe, alınacak tedbirler millî ideal ve sem
bollerimizin dinamitlenmesini tezgahlayan ajan 
yuvalarını kapatmadıkça bütün gayretler boşu
nadır.

Tekrar sesleniyoruz: «Milliyetçiler, vatanı 
koruyacak tedbirlerin yanındadır.» Vatanın ko
runması, Türkiye’nin yaşaması için de masonla
rın ve mason derneklerinin tasfiyesi gerekir. Ce
miyetler Kanunun’da aşın uçlara (!) karşu giri
şilen hareket; önce, aşın solu tezgahlayan aşı- 
n  sağ tabirini ise imal eden mason localarına 
karşı çıkmalıdır. Zira millet, Mason Locasını, 
ajan yuvası olarak görmektedir. Milletin irâde
sine rağmen iktidâr etmek isteyenler, hiç bir fe
lâketin önüne geçemeyeceklerdir. İşte o zaman 
da millet kendisini ve vatanı koruyacak tedbir
leri bizzat kendisi alacaktır.

SAYFA 6 MÜCADELE 19 OCAK 1971



Komünist Stratejisi 
Sabotaj ve Soygun 
Safhasında!..

DİKKAT! İKAZ EDİYORUZ!.
Komünistler, banka soygunlarından sonra, hapishanelere ve ordu cephanelik

lerine baskın yapacaklardır. Bütün mesulleri uyarıyoruz. «Bir musibet hin nasihat
ten yeğdir» demeyiniz. Yok olan millet malı ve millet hayatıdır uyanınız. İşte vesika
sı:

«Brezilya’da şehir gerillacıların yürüttüğü, ölümleri, infilâkları, silâh, cephane 
ve patlayıcı madde zaptlarını, banka ve hapishanelere yapılan baskınları v.b. içeren 
şiddet hareketleri devrimcilerin gerçek amaçları hakkında en ufak bir şüpheye yer 
bırakmayacak kadar önemlidir.» (Şehir Gerillası. Carlos Marighella. Sahife: 95)

Türkiye İş Bankasının Ankara Emek Şube
si geçen Salı günü 5 silâhlı soyguncu tarafından 
soyulmuştur.
OLAY NASIL CEREYAN ETTİ

Pazartesi güjıü Gaziosmanpaşa semtinden ça 
tınan 06 ES 109 plâkalı siyah-beyaz renkli Pon- 
tiac marka araba ile bankanın önüne gelen soy* 
gunculardan siyah pardesiilü olanı kapıda bekle
miş diğer 3 kişi ise içeriye girmiştir. Yaşlan 24- 
25 olan soyguncular banka personelini silâhla 
tehdit ettikten sonra bir kişi veznenin önüne git* 
miş diğer iki kişi de içeride bulunan müşteri 
ve personelini göz altına almıştır. Parayı çanta
ya doldurduktan sonra kapı önünde çalışır va 
ziyette bekleyen arabaya binerek kaçmışlardır.

Soygundan sonra silâhlı iki banka personeli 
soyguncuları kovalamış ancak Konya yolu üze 
rinde izlerini kaybetmişlerdir.

Bir müddet sonra araba, Orta Doğu Teknik 
üniversitesine 600 metre mesafede Üniversite 
arazisi İçinde şarampole yuyaılanmış olarak bu 
unmuştur.

Tahkikatı derinleştiren polis soygunculaıın 
ayak izlerinden, Orta Doğu Teknik Üniversite 
sine girdiklerini tesbit etmiştir.
O.D.T.Ü. DE OLANLAR

Polis olay gecesi derhal savcılığa müracaat 
ederek: ODTÜ’aün aranmasını istemiş, savcılık 
tan alınan izinle Rektöre müracaat etmiştir. Rek 
tor Erdal İnönü bunu, öğrenir öğrenmez gece 
01.09 sıralarında yurtlara gitmiş, olayı talebele 
re anlatmış, okulun aranacağını tedbirli olun 
masını tavsiye etmiştir. Bu andan itibaren okul
da siren çalmaya başlamış, bütün talebeler yurt 
tan çıkarılmış çelik kasalar içindeki molotof kok 
teylleri, dinamit lokumlan, diğer patlayıcı mad

teler toprağa gömülmüştür. Silâhlar saklanmış, 
yasak kitap ve broşürler imha edilmiştir.

Bütün suç unsurları imha edildikten sonra 
rektör E. İnönü saat 05,00 de akademik konse» 
yi toplamış ve okulun aranmasına karar vermiş  ̂
tir.

Yapılan araştırmalarda bu beş kişinin başta 
Ermeni Deniz Gezmiş olduğu halde, DEVGENÇ’e 
mensup komünistler olduğa ilgililerce ifade edil 
mişUr. Komünist çapulcu Deniz Gezmiş’in iki ay 
dır OJ).T.Ü. de gizlenmekte olduğu belirtilmiştir. 
Olaydan iki gün evvel ön ve yan kapıdaki açılır 
kapanır bariyerler kaldırılmıştır. Böylece soygu- 
na katılan taksinin kolayca girmesi sağlanmıştır. 
Rektör E. İnönü’nün saat 01.0& de yurtlara gele
rek yurtların aranacağını haber vermesi ve ara» 
dan 18-20 saat geçtikten sonra polisin üniversi
teye girerek arama yapması, soygunculara rahat 
kaçma ve saklanma imkânı vermiştir. Öteden be 
ri yurtlara silâh yığan, geceleri sabaha kadar si
lâh talimi yaparak talebeleri uyutmadıkları bi
linen komünistler bu zaman zarfında çelik kasa
lar içerisinde silâh ve dinamitleri gömmüşler
dir. Görülüyor ki olay tam bir mason komünist 
tertibidir. Olay bizzat mason Prof, taslaklarının 
komünistlerle işbirliği neticesinde gerçekleşmiş
tir.
SOYGUN KOMÜNİST HAREKETİN 
BİR METODUDUR

Bundan bir ay kadar evvel mecmuamızın 46. 
sayısında soygun, sabotaj ve tahrip hareketleri
nin beynelmilel komünist hareketin ayrılmaz par 
çalan olduğunu yazmıştık.

Bu soygun olayından evvel mecmuamızın 
geçen sayısında şöyle diyorduk:

«Başka yangın ve soygunlar olabilir. Biz ko. 
münistlerin ihanetlerini kendi ağızlanndan orta» 
ya koyuyoruz. Bütün bu soygun yangın, ve cina* 
yet hadiselerinin tahkikatını yürüten mesuller

Stalin’in azılı bir BANKA SOYGUNCUSU oldu- 
ğunu ve ülkemizde Stalin mukallidi komünistle
rin hora teptiğini unutmamalıdır Komünist stra
tejisini bilmeden ve üniversite hadiselerinin, ne 
yangınlann ne le SOYGUNLARIN üzerinde es
rar perdesi kaldınlamaz» (Yeniden Millf Müca
dele. Sayı: 50 Sh. 6)

Bu ne bir kehanet ne de keramettir. Komü 
nist stratejisini ve komünist hareketin gelişme* 
sini bilenler için bazılanna sürpriz olan bu ha 
dişeler gerçekte gayet kolaylıkla tahmin edilebi
len hadiselerdir. Mücadelede düşmanı tanımak 
hareketin ilk şartıdır? Düşmanını ve mücadele
sini bilmeyenler, düşmanın yaptığı hadiseler kar 
şısında aciz kalırlar Hâlâ düşmanını tanımamak 
ta İsrar edenlere veyl olsun...

— Hapishane kaçkını, banka soyguncusu, ermeni 
piçi Deniz Gezmiş ve mo&kof ajanı Yusuf Aslan

KOMÜNİSTLER NEDEN SOYGUN 
YAPARLAR?

Komünist hareketin belli bazı hedefleri ek 
geçirmesi, silâhlı terör hareketlerini devam et 
tirebilmesi için kiillî miktarda paraya ihtiyaç 
lan vardır. Rusya’dan yollanan paralann bu ib 
tiyacı tam olarak karşılayamayandan komünist 
ler bu parayı; yaptıkları soygun ve yağmalarla 
ele geçireceklerdir. Banka soygunları, yağma ve 
hırsızlıklar komünist hareketin birer metodudur 
Bunu komünistlerin kendi vesikalarından okuya 
lım: Azılı bir komünist gerillası olan Brezilya; 
Carlos Morighella’nın yazdığı ŞEHİR GERÎLLA 
SI isimli kitapta şöyle der:

«ŞEHİR GERİLLACISININ SOYGUN YAt 
MADAN VAR OLMASI VE YAŞAMASI İMKAN 
SIZDIR. İlk adımımız bir soygun eylemi için si 
iâhlı bir küçük grup halinde çıkmak oldu. Böy 
lece başlattığımız devrimci eylem bize etkin bir 
ateş gücü kazandırdı. Devrimci eylemimiz bu kü 
ÇÜk atılışlarla büyüdü. Bir veya iki silâhla işe 
başladık, ateş gücümüzü büyüttük, ilk eylemler 
düşmanı hayrette bıraktı. Basit sokak zorbalan 
nm giriştiği vurgunlar sandı. Yanlış izler izleye 
rek bir senesini yitirdi. Hatasını anladığında 
tık çok geçmişti.»

Eğer bundan önce meydana gelen hadiseit 
de bu açıdan incelenselerdi sanmz çok kıymetli 
ip uçlan elde edilecekti. Bir tesadüf eseri ola 
rak olayın gerçek yüzünün ortaya çıkması asıl 
faillerin başta Komünist talebe hareketlerinin li 
deri durumunda olan ermeni Deniz Gezmiş ve 
dört Dev. Genç’li Komünist arkadaşının olmasj 
iddialarımızın haklılığını ortaya koymaktadır.

Polisin ODTÜ de yaptığı aramada diğer ba 
zı hırsızlık vakalarını da tesbit etmesi bu geı 
çeği doğrulamaktadır. ODTÜ de bir ay içerisin 
de hemen hemen 3-4 defa kantinler soyulmuş, pa 
ralan çalınmıştır. Yapılan yüzbinlerce liralık soy 
gunlar sadece zabıt tutularak geçiştirilmiştir 
Neden ODTÜ de yüzbin liralık torna makinasının 
çalındığı basından ve kamu oyundan gizlenmiştir? 
Neden kantinlerin her ay soyulmasına seyirci ka 
tınmaktadır. Üniversitede bütün kantinler, yurt
lar ve kafeterya devamlı zarar etmektedir. Komü 
nistler kendilerine bir çiftlik bulmuş soyup so 
ğana çevirmektedirler.

Sayın Erdal İnönü birader bu. soygunlara se 
yirci kalmaktadır; Olaylan bir iki zabıtla geçiş 
tirme niyetindedir. Soygun olayından iki gün ev 
vel yayınladığı bildiride siyasi olaylarda üniver 
site organlarının tarafsız. İcalmalan gerektiğini 
bildirenler, gece saat 01.00 de yurtlara gidip, a* 
rama yapılacağını ihbar ederek komünist soy 
gunculan nasıl kanatlan altında koruduğunu gös 
teriyorlar. Acaba sayın Erdal İnönü komünist 
soyguncularla ortak mı çalışıyor? Yoksa korku 
vor mu° •

(Devamı 14. öaylatla)
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dağlarından Regis Debray (Rejis 
Döbre), Bolivya’da 3 sene 8 ay
dır mahpus tutulduğu Camiri 
Şehrinin hapishanesinden hükü
met kuvvetlerince kaçırılmış ve 
kızıl Allende’nin memleketi Şili’ 
ye nakledilmiştir. Haber, defa
larca Fransız devlet radyosun
dan * gizlenmeyen bir sevinçle- 
verilmiş, Debray’nin kurtuluşun 
dan duyulan memnuniyet izhar 
edilmiştir. Daha sonra gazeteler 
de habere geniş yer vermişler, 
Fransız basınında meşhur çete
ci hakkında sütunlarca yazılar 
neşredilmiş, methiyeler düzül
müş tür.

Peki nasıl oluyor da libera- 
list görünen bir yığın gazete bir 
çeteciyi övebiliyor? Meseleye, 
neden bu kadar ehemmiyet ve
riliyor, efkâr-ı umumiye günler
ce meşgul ediliyor, gazeteler bü 
yük başlıklar çekiyorlar? İlk ba
kışta pek çetrefil görülen bu 
meselenin üzerine biz yine İlmî 
sağın metotlarıyla eğilecek, de
rinlemesine bir tetkikten sonra 
hâdiseyi vuzuha kavuşturacağız.

SAĞCI TARİH GÖRÜŞÜ :
Sağcı taxih anlayışı diyor 

ki, bütün beşerî hadiseler temel 
olarak -geniş mânada- sağ ve sol 
ideolojilerin çarpışmasından do
ğar. Ayrıca, sol ideolojiler ken
di aralarında çarpışırlar. Her sol 
ideoloji kendi bünyesi içinde te 
nakuz unsurları taşıdığından, yi 
ne herhangi bir sol ideolojinin 
sâlikleri birbirleriyle daimî mü
cadele halindedirler. Ayrıca her 
sol ideoloji insan fıtratına, tabi
atına zıd olduğundan kendisini 
benimseyen fertte bunalımlara 
sebep olur.. Sol ideolojiler, fikri
yat çemberlerinin merkezi olan 
itidâl yolu, mutlak hak sağ ide
olojiye uzaklık, nisbetine naza
ran tasnif edilebilirler. Bir sol 
ideoloji, merkezden, yani haki
katin tâ kendisi olan, insan fıt
ratına kesinlikle muvafık sağ ide 
olojiden uzaklığı oranında, uyuş 
m az olarak insanlarında ve hâ
kim olduğu cemiyette bunalım
lar meydana getirir.

Bunun da zarurî neticesi o- 
larak denilebilir ki, bir sol ide
olojinin hâkim olduğu cemiyetin 
yaşama müdeti ile bu fikriyatın 
sağ ideolojiye olan mesafesi ara 
sında bir ters orantı vardır. Ya
ni sol ideoloji ne kadar gayri in 
sanî, gayri ilmî ve gayri İslâmî 
ise onun hâkim olduğu cemiye
tin ömrü de o kadar kısa olur. 
EMPERYALİZMİN BEYNİ 
YAHUDİLİKTİR

Bugün mevcut olan sol 
ideolojiden en uzağı ve beşeri

yet için birinci derecede tehli
ke teşkil eden beynelmilel ya- 
hudiliktir. Beynelmilel Yahudi
lik, bir ahtapot misali, kollarını 
dünyamızın dört bir yanma at
mış, onu tahakkümü altında in
letmekte, ona zulmetmektedir.

EMPERYALİZM, (solcula- 
lariyle (kapitlizm, komünizm, 
birçok siyasî ve felsefî doktrin
ler, v.s.) beşeriyete hükmetmek 
te, onu pek gizli bir şekilde mad
den ve mânen haraca bağlamış 
bulunmaktadır.

İşte bu hususlar unutulmaz 
sa aşağıda izah edilen hususla
rın bir tatbikatı ve tasdikinden 
başka bir şey olmayan hâdise, 
kafamızda- giriftliğinden kur- 
tululacak, vuzuha kivuşacaktır.

REGİS DEBRAY’NİN 
KISACA HAYAT HİKAYESİ

Bu siyah, kıvırcık saçlı, ha
şin bakışlı, dudaklarına giren 
ve çenesine doğru sarkan Stalin 
bıyıklı, bir az büyükçe burunlu 
çehrenin sahibi çeteci 1940 yılın 
nn) eseri olan herhangi bir sol 
ideolojinin ilim, mal, mevki ve 
iktidarı eline geçirerek insanlık 
üzerinde hakimiyete sahip olma 
sı ve böylece bir fitne unsuru o- 
larak faaliyet gösterip onu, -ge- 
niş mânasiyle- zulmüne dûçar et 
mesidir. Asrımızın ise en emper 
yalist kuvveti Beynelmilel Yahu 
dilik olup kendisine tâbi yan kol 
da doğdu. «Parisli, bir yüksek 
burjuva aileden gelmektedir.»

(1). Annesi JANİNE ALEXAND 
RE-DEBRAY isimli bir Yahudi- 
dir. (2) Bu kadın bir zamanlar 
Paris Belediye Meclisi ikinci baş 
kanlığını deruhte etmiştir. Ha
len Paris Belediye müşaviridir. 
Bundan başka Paris Ticaret En
cümeni, Beynelmilel Dans Festi
vali ve İyilik Haftası gibi teşki
lâtların başkamdir. Regis Deb
ray Yüksek Öğretmen Mektebi* 
ni bitirmiş ve felsefe hocası ol
muştur. Müteakiben pek çok din 
daşı (3) gibi Fransız Komünist 
Partisine kaydolmuş ve bir müd 
det sonra da Havana Üniversite 
sinde kürsü elde ederek 1965’de 
Küba’ya gitmiştir.

Orada Fidel Castro ve Ernes 
to Guevara ile olan münasebet
lerinden sonra «kayıtsız şartsız* 
silâhlı ihtilâl gerekli olup ihtilâl 
ci düşüncenin tek ifade vasıtası 
dır.» şeklinde açıklanan Kastro 
cu görüşü kabullenmiştir.» (4) 
Bu arada «Devrimde Devrim» 
adlı eserini neşretmiştir. Bu e- 
ser, «komünist partilerinin an’a-

nevî stratejilerini tenkit eden 
bir broşür» olup «ancak tek bir 
ihtilâl yolu vardır ki o da bir 
dağ gerillasmca yürütülen silâh 
lı mücadeledir.» görüşünü des
teklemektedir. (5) «Eseri 200.000 
den fazla basılıp dağıtıldıktan 
sonra eylemcilerin bir el kitabı 
haline geliyor.» (6)

Regis Debray, «1967 Mar
tında Havana’yı terkederek bir 
Arjantinli olan Ciro Bustos’un 
refakatinde Bolivya'nın cenu
bundaki Nancahuazu makisine 
geliyor. Burada Che Guevara’ 
nın reisliğinde Kübalı bir kur
may, bir gerüla kurmayı dene
mektedir. Fakat ihtilâlci reis o- 
nun dışarıda daha çok işe yara
yacağım düşünerek, onu Fidel 
Castro, Jean-Paul Sartre ve Bert 
rand Russel’a haberci olarak gön 
deriyorsa da Debray, Muyampa 
mpa’da ele geçiyor ve bir Sili’ 
li fotoğrafçıyla beraber tevkif 
edilerek Camiri’ye nakledüiyor. 
Burada askerî mahkemede mu
hakeme edilerek 30 sene hapis 
cezasına mahkum edüiyor.» (7)

Bu burjuva çocuğu kızıl 
çeteci Yahudinin hayatına kısa
ca bir göz gezdirdikten sonra 
şimdi de Lâtin Amerika’yı tet
kik edelim-

LATİN AMERİKA, 
BEYNELMİLEL YAHUDİLİK 
İLE YARDAKÇILARININ 
MÜSTEMLEKESİDİR

Dana çok İspanyol-Portekiz, 
Kızılderili ve zencilerin karışma
sından meydana gelmiş olan Lâ
tin Amerika ahalisi, Beynelmi
lel Yahudi emperyalizminin ve 
onun maşası Amerikan emper
yalizminin iğrenç boyunduruğu 
altında inlemekte, korkunç Ya
hudi tahakkümünün zulmü altın 
da o muazzam tabiî servetinden

istifade edemeyerek sefalet ve 
ıstırab içinde sürünmektedir.

Yalnız başına mevcut bütün 
dünya nüfusunu rahatlıkla besle 
yebilecek kapasitede olan Lâtin 
Amerika’nın tabii zenginliği bir 
avuç insanların ve bütün millet 
lerın.DÜŞMANI YAHUDİ ve o- 
nun yardakçıları tarafından ta
lan edilmektedir. 19 cu asırda 
vahşi İspanyol müstemlekeciliği 
ne *syan eden halk, müteakiben 
•aıaya farmasonluğun da girme 
siyle (8)- haklı davası istismar e- 
dilerek, «yağmurdan Kaçarken 
doluya tutulmak» misali Ingiliz 
emperyalizminin kucağına düş
tü. Sonraları bir taraftan Ame
rikan iştihası kabarıp sırtlan diş 
lerini göstererek ganimete hü
cum ederken, diğer taraftan da 
nerede zenginlik görse oraya se 
yirten Yahudi (9) mal bulmuş 
mağribi hırsiyle Allah’ın bahşet 
tiği o muazzam tabiî hâzineyi 
yağmalamaya başladı ve az son 
ra memleketin sakinlerini binek 
edip sırtlarına çıkmakta gecik
medi., (10) Bugün, Beynelmilel 
Yahudilik, maşası AMERİKAN 
EMPERYALİZMİ ile, müştere
ken, bu bedbaht ülkenin insan
larını sömürmekte berdevamdır. 
Amerikan yardımı adı verilen 
soygun vasıtası, kıt’ayı bir sö
mürgeye döndürmüştür.

AMERİKAN YARDIMI (!) 
MİHNET DOLU

«Amerika’nın malî yardımı 
buhram yenmekten pek uzak 
kaldı. Bilâkis borçlularla öde
nen faizler borç yekununu da 
geçmekte; bunlar bazı Güney A- 
merika memleketlerinde yeni 
kaynakların yarısı miktarında- 
dır. Aşağıdaki cetvel -ki resmî 
istatistiklerdir- durumu gayet 
aşikârâne izah etmektedir:

«Dünya, nazarı dikkatlerini kulislere atfetmeyenlerin, |  
sandıklan kimselerden tamamen başka şahıslarca vö-0 

Pnetiliyor.»  ̂ |
|  Eski İngiliz Başvekillerinden 0
i  YAHUDİ DİSRAELİfl
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A.B.D. ile Lâtin Amerika memleketleri arasındaki sermaye 
münasebetleri :

Çıkan sermaye
Seneler

1945
1951
1952

Giren sermaye miktarı (milyon 
miktarı (milyon dolar olarak) 

dolar olarak)

333
688
432

88
142
150

Faiz olarak 
ödenen meb

lâğ (milyon 
dolar olarak)

543
875
682

mektedir.

1955Seneler 
A.B.D. den Lâtin Ame
rika’ya gelen sermaye 357 
L.A.’nın A.B.D. ye ödediği 
faiz ve çeşitli harçlar 
miktarı 780
I

À.B.D. ye sermaye ihraç et-

1956 195? 1958 1959

915 1.563 932 608

893 986 730 697

(Rakamlar milyon dolan 
ediyorlar. (11)

ifade

Bu iğrenç düzen, ancak Bey 
nelmilel Yahudiliğin şeytanî ça- 
lışmalariyle mümkün olmakta
dır. Merkezleri başka memleket
lerde bulunan ismi sonsuz Yahu 
dı şirketleri, Lâtin Amerika’nın 
çeşitli mahallerine -o yerin zen
ginliğiyle doğru orantüı olarak- 
yerleşmiş dindaşlariyle elbirliği 
yapmakta, bu arada üç-beş uşak 
ruhlu soysuzu da dalâverelerine 
âlet ederek halkları fakr-ü zaru
ret içinde perişan etmektedirler: 
Bu azınlık güruhu hakkında Te
odoro Moscoso şöyle söylüyor: 
«Son derece zengin ve kudretli 
olan bn mutlu azınlık, milyonlar 
ca insanın mukadderatı üzerinde 
pek aşın bir te’sir icra ederek 
refahından, rahatından, vergiler 
den bilkuvve muaf olan varida
tından ufak bir kısmını olsun 
terketmeye yanaşmıyor.» (12)

(1) Mason JEAN MEUNIER’nin 
Tours’da neşredilen «La Nouvel 
le- Republique» (traj: 300.000 
gazetesinin 24-25 Aralık 1970 
tarihli nüshası.
(2) Bkz. Gygesln «Les Juifs 
dans la France d’aujourdhui» 
adlı eseri ki 7.000 meşhur Fran
sız Yahudisini (meslekleriyle be
raber) ihtiva etmektedir. Liste 
Şüphesiz doğrudur, sahihdir. 
Bu, Yahudilerce de kabul edil
miştir. 1965 senesinde tab’ edil 
iniş olup fiatı 18 Fransız Frangı 
dır.

(3) Bu, bizim rastgele ortaya at
tığımız kuru bir iddia değildir. 
Müfrit sioncu ve koyu dindar 
Yahudi Rabi aynı şeyi doğrulu
yor: «Fransa’da bir Komünist 
Yahudi Partisi veya bir Yahudi 
işçileri (Zaten Fransa’da Yahu
di amele yoktur.) sendikası mev 
«ut değildir. Fakat KOMÜNİZM

KÜLTÜREL, SİYASİ VEYA İÇ 
TİMAİ BÜTÜN BİR SERİ YA
HUDİ DERNEKLERİNDE re
vaç bulur. (Mehaz: «Anatomie
du judaïsme français. Les Editi
ons du Minuit. Paris. 1962.) Ya 
hu diler senelerce Fransız komü
nizminin önderleri olmuşlardır 
ve halen de öyledirler. Eski Le
on BLUM’lan, Victor BASCH’ 
lan, Emile KAHN’ları, Jean-Ric 
hard BLOCH’ları, Ludovic-Os- 
car FROSSARD’Ian ve şimdiki 
Charles LUSSY’leri, Pierre, Isa 
ac, İsidore MENDES-FRANCE’ 
lan, Andre WURMSER (Fransız 
Komünist Partisinin kalemşörü 
«L’Humanite»nin başmuharriri) 
leri, Daniel MAYER’leri, Char
les RAPOPORT’lan, Raymond 
ARON’lan, Robert ARON’lan, 
Jean-Jacques SERVAN - SCH- 
REIBER’leri, Jacques CHAM- 
BAZ’lan, Francis COHEN’lert, 
Emmanuel LEVYNE’leri, Maxi
me RODİNSON’lan, Ania FRAN 
COSlan, Nathan WEINSTOCK’ 
lan, Elie LOBEL’leri, Isaac DE- 
UTSCHER’leri, Alain KRIVINE’ 
leri, Mile HADAMARD’lan ve
ya komünist talebe reisleri Dani
el COHN-BENDİTTeri, Alain 
GEISMAR’lan, Daniel BENSA- 
İD’leri, GOLDENBERG’leri, F. 
LEIBOVİTZ’leri, GRUMBACH’ 
lan unutmak veya nazarı itibara 
almamak mümkün müdür?
(4) (5), (6), (7) : «La Nouvelle - 
Republique» 24-25/12/1970.
(8) «Masonluk, 18 ci asrın ortala 
rından itibaren bilhassa Avru
pa’dan gelip yerleşmiş tabaka a- 
rasmda pek yaygındı. Bunlar, 
zaman zaman, müstemlekeler
den, ekseriyetle gayri meşru yol 
laria kazanılmış muazzam servet 
lerini sefahat içinde sarfetmek 
için, Madrid ve Lizbon’a gelirler 
dİ. Localar, Lâtin Amerika’da 19

cu asnn başlarında pek fazla ço
ğaldılar. İspanyol hükümetinin 
isyanlan bastırmak için gönder
diği askeri kıtalar, oraya gidince 
isyankârlarla birlik olan mason
subaylarca kumanda edilmektey 
diler. Bu arada İngiltere’nin is- 
yankârlan desteklemesi calibi 
dikkattir.» («Sociétés seeretes et 
la Société.» N. Deschamps ve C. 
Jannet. cilt: III, s. 569. Paris, 
1883.)

(9) Meşhur Fransız tarihçisi Mic- 
helet şöyle diyor: «Orta-Çağda 
altının nerede olduğunu bilen 
hakikî simyager, gerçek sihirbaz 
Yahudidir.» Dikkat edilirse Ya
hudi, Roma zenginken oraya, Ed 
dülüs zenginken Ispanya’ya, Os
m a n lI  zenginken Türkiye’ye, bu
gün de zengin Frenk memleket 
terine akın etmiştir.

(10) Yahudinin bu pek aşikâr hu 
sususiyetini tâ ilk çağda teşhis 
eden Yunan coğrafyacısı Stra- 
bon şunlan söylüyordu: «Bütün

dünyada bu ırkın gitmediği ve 
orada hâkim bir vaziyet tesis et
mediği tek bir mahal bulmak ko
lay değildir.» (Mehaz: «Miroir de 
l’Histoire» Nisan-1970; sayı: 224 
Paris.)

(11) Bkz. «Le Secret des Dieux» 
Lectures Françaises. S. 338, 
1968, Paris. Bu eser Yâhudilik 
ve masonluk hakkında pek kıy
metli araştırmalar yapmış Fran
sız krala kavmiyetçisi Henry 
Coston’un idâresinde yazılmış
tır. Beynelmilel Yâhudiliğin ve 
yardakçılarının, aynı zamanda 
da büyük bankaların iğrenç 
komplolorunu öğrenmek isteyen 
fransızca bilen okuyucularımıza 
Henry Coston’un külliyatını ha
raretle tavsiye ederiz. Eserleri 
tamâmen reddedilmez delillerle 
doludur ve şimdiye kadar tekzib 
edebilen çıkmamıştır. Kendisi 
mareşâl Pétain’in mason locala
rını kapattırması sırasında kuru
lan heyette çalışıp gizli mason 
dosyalarını derinlemesine tetkik 
etmiş bir masonluk mütehassısı
dır.

(12) «Castrisme, communisme, 
démocratie chétienne en Améri
que latine». Albert Samuel «Yâ 
hudidir.» Lyon, 1965.

(Devamı Gelecek Sayıda)
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— Yukarıdaki harita, Güney America devletlerindeki yahudi cemaat 
ferini gösteriyor. Milletlerin bünyesi 1e kene gibi yapışan ve kanlarını 
eme eme büyüyen bu adî topluluklar, milletlerin uyanmasından kork
maktadırlar. Korktukları başlarına gelecektir.
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KAZA 
VE

KADER
Güneşin ise söyledi

ğimiz zamanda doğması bizim bilgimizden 
dolayı değildir. Veyahut'meteoroloji istas
yonlarının âletleri ve tecrübeleri ile birgün 
rüzgârın hangi yönden eseceğini bilmele
rinin ve bunu daha önceden tesbit etmele
rinin rüzgârın aynı yönden esmesinde te
siri yoktur. Yani, onlar bildi ve yazdı diye 
rüzgâr o yönden esmiş veya yağmur yağ
mış değildir. Zâten yağmur yağacağı ve 
rüzgâr o yönden eseceği için onlar bilmiş 
ve yazmıştır

«İlim malûma taoıcur.» (ieneı Kaidesi
nin izahı, budur. Hak Tealâ da herşeyı 
kaplayan ilmi ile, dünyaya gelen ve gele
cek olan bütün insanların; irade ve kudret
lerini nasıl kullanacaklarını, iyiyi mi veya 
fenayı mı seçeceklerini irade ve kudretle 
rini kullanmalarının sonunda neticelerin 
ne olacağını eksiksiz bir Uimle bilir ve bu 
bilgisi üzerine, ezelde, insanın her f i i l in i 
takdir eder ve Levh-i Mahfuz’a yazdırır. 
Netice ezeldeki takdir-i ilâhî ve yazı ilm-i 
İlâhı’ye tabidir. Yani, Allah nasıl olacağını 
ve-geleceğini bildiği için öylece takdir edil
miştir. İlm-i ilâhî ise, malûma tabidir.

Cenabı Hak, nasıl olacak ise öylece 
oilmiş, o bildiği gibi hüküm ve takdir et
miştir. Hülasa; Allahü Tealâ insanların ne 
şekil hareket edeceklerini bildiği ve takdir 
ettiği için insanlar hareket etmiş değüler- 
dir. Ancak, Allah (C.C), insanların kendi 
irâde-i cüz’iyelerini nasıl kullanacaklarım 
ve dolayısiyle nasıl hareket edeceklerini 
tamamen bildiği için, öylece takdir edip 
^azmıştır.

Başka bir deyimle; insan, hayır ve şer 
•ı .ezelde yazıldığı ve takdir edildiği için 
işlemiyor, insanın, kendi iradesi ile hayır 
reya şer işleyeceği, Allah tarafından bilin
diği için, ezelde öylece yazılıp takdir edili
yor. Bunun için de insan, işlediği hayırla
rından sevap ve mahiyetlerinden günah 
cazanıyor ve sorumlu tutuluyor.

Bu hususu iyice aydınlatmak için, H.z. 
Ali (R.A)’nin «Kazâ ve Kader» hakkındaki 
görüşlerini inceleyelim (9):

H.z Ali (R.A) Sıffîn savaşından dönün-' 
ce, bir ihtiyar kalkıp, «Yâ Ali. Bize haber 
ver. Şam seferine gitmemiz Allahın kazâ 
ve kaderi ile midir?» diye sordu. İmam Ali; 
«Evet. Tohumu yarıp canlandıran, insanı 
varatan Allaha yemin olsun ki; attığımız 
lıer adım, indiğimiz her vâdl, çıktığımız her 
/okuş Allahın kazâ ve kaderi iledir.» bu
yurunca, ihtiyar adam, «Bu halde, ben, 
Vllahın hiç sevap vereceğini ümid etmiyo
rum.» dedi. Bunun üzerine H.z Ali şöyle 
>uyurdu: «Dur. Ey ihtiyar. Allah sizin yü
rümenize de, geri dönüşünüz halinde, dön
menize de büyük ecir verir. Siz hiç bir ha
rekete zorlanmazsınız. Hiç bir şeyi yapma- 
va da mecbur değilsiniz.» Bu sözleri işiten 
htiyann, «O halde, kaza ve kader bizi na

sıl sevkediyor?» demesi üzerine H.z Ali 
(R.A) kızdı ve şunları söyledi: «Yazıklar ol
sun sana. Sen kazâ ve- kaderi, kendi ümit* 
terini ve hareketlerini ilzam eden bir kazâ 
ve onlan gerekli kılan bir kader mi zannet* 
tin? Hayır, öyle değildir. Eğer böyle olsay
dı (yani, insan, kazâ ve kaderin icabı ola
rak bir şeyi yapmak zorunda olsaydı); se- 
vâb, azâb, vâ’d, vâid, emir, nehiy günahkârı 
kınamak ve iyilik yapanı öğmek gibi husus
lar bâtıl olurdu. Bu görüş ise; puta tapan
ların, şeytan ordularının sözleridir. Bun
lar, bu ümmetin kadercileri ve mecusîle- 
ridir. Şüphesiz ki Allah (C.C); hayır olan 
şeyleri emreder, fenalıkları yasak eder, ko
lay olanı teklif eder, zorla itaat ve zorla 
isyân ettirmez. Peygamberleri, halka, abes 
olarak göndermedi. Yerleri, gökleri ve iki
si arasındakilerini bâtıl olarak yaratmadı.» 
İhtiyar adam, «Buna göre, bizi yürüten ka
zâ ve kader nedir?» diye sorunca, H.z Ali, 
«Allahın emir ve hükmüdür. Bu ise, kulun 
kisb ve ihtiyarına bağlıdır.» buyurdu.

KAZA VE KADER DEĞİŞİR Mİ?
Resulü Ekrem (S.A.S), bir gün, yıkıl

maya yüz tutmuş olan bir binanın yanın
dan geçerken sür’atle yürüyünce «Yâ Re- 
sûlallah. Allahın kazâsından mı kaçıyor
sun?» sualine* «Allahın kazâsından, Allahın 
kaderine iltica ediyorum» diyerek cevap 
vermişlerdir.

H.z Ömer (R.A), Şama gittiğinde, ora
da tâun hastalığı bulunduğunu işitince ge
ri dönmüştü. Bunun üzerine Ebû Ubeyde 
b. Cerrah; «Yâ Ömer. Allahın kazâsından 
mı kaçıyorsun?» deyince, H.z Ömer, «Evet 
Allahın kazâsından yine Allahın kaderine 
kaçıyor ve ilticâ ediyorum.» cevabını ver
mişti.
Bunlardan anlaşılıyor ki; kader kaza haline 
gelmedikçe, Allah tarafından değiştirilme
si umulur.

Kur’an-ı Kerimde;, «Allah ne dilerse 
(onu yapar. Bazısını) mahveder, (vücûda 
getirmez. Bazısını da) vücûda getirir. Ana 
kitab (Levh-i Mahfuz) O’nun nezdindedir.»
(10) buyrulmuştur.

Bu âyet-i kerimede «değişmez» deni
len şey; Levh-i Mahfuz, Kader ve ezelî 
olan ilm-i İlahîdir. Değişen ve tağyire uğ
rayan ise, kazâdır

Peygamzer Efendimiz, bu âyetin tef
sirinde şöyle buyurmuşlardır: Allah bir kav 
mi aziz, bir kavmi zelil; kılar. Birisinin men 
faatini kaldırır, öbüriinünkini artırır.» (11)

H.z Ömer ise, imhâsı mümkün olan 
kazâlardan dolayı şöyle düa ederdi: «Alla
hım. Eğer ismimi şaki divanına yazmışsan 
ismini oradan sil. Eğer saîdler divanına 
yazmışsan onu orada sabit kıl. Zira sen; 
«AUalı ne dilerse mahveder veya vücûda 
getiıir. Ana kitab O’nun nezdindedir.» bu
yurdun. Senin bu sözün hakdır.» (12).

• Bir gün, bir kimse H.z Ömer’e (R.A); 
«Ya Ebâ Abdurrahman. Bir kavim şarap 
içiyor, zinâ ediyor, hırsızlık ediyor ve bir 
de «Bizim yaptıklarımızı Allah biliyor. Bi
zim için kurtuluş yoktur» diyorlar ne der
sin?» diye sorunca. H.z Ömer kızarak şu

.cevabı verdi: Subhanallah Evet onların ya
pacaklarını ve yaptıklarını Allah (C.C.) bi
lir. Fakat Allahın bilmesi onlan, o işlere 
zorlamaz ki.» (13)

Allahın ilmi, haberi ve irâdesi bir şe
yin olmasını veya olmamasını gerektirerek 
fâilin kudretini kaldırmaz. Allahın bir şe
yi haber vermesi, o şey üzerine haberin 
manâsının hükmüdür. Hüküm, hâkimin 
irâdesine bağlıdır. İrâde de, ilme tâbidir. 
İlim ise, ma’luma tâbidir. Ma’lum da, ya
pılan ve fâilden çıkan fiillerdir. Bu fiiller, 
fâilden, ihtiyarı ile çıkmaktadır. Şu halde 
sevabı ve vebali fâile râcidir.

Bu mesele ile ilgili olarak; «Bütün kö 
tülükler ve bunlardan biri olan küfür de 
Allahın iradesiyle olduğuna göre aynı za
manda, Allah.m kazâsı ile de olması lâzım
dır. Küfür de Allahın kazâsı ile olmuş (dur 
Kazâya rıza ise, vâciptir. Bu halde, küfre 
de râzı olunmalı mıdır? Halbuki küfre rı
zânın küfür olduğu hususunda ittifak var
dır.» şeklindeki bir mütlaaya verilecek ce
vap şudur. (14)

Vâcip olan kazâya rızâdır. Kazâ olu
nan şeye değil. Burada iki hal vardır;

1. Küfrün fâili ve mûcidi,
2. Küfrün mahalli.
Küfrün fâili, yani mûcidi ve yaratıcı 

sı Allahtır. Küfrü Allah yarattığı için ka- 
zâdır ve bu kazâya rızâ gerekir. «Allah ni- 
niçin küfrü yarattı?» diye itiraz edilmez 
«Şeytanı, domuzu niye yarattı?» diye iti
raz edilemez. Bunların hepsinde hikmet 
vardır. Biz anlayamayız.

Küfre mahal olmak, yani küfrü ihti 
yarımızla kesbederek küfre girmek ise; ku 
la râcidir. Küfre mahal, yani kâfir olmaya 
nzâ ise; küfürdür.

Şu halde; küfre rızâ üe, küfrü Allahın 
yaratmış olduğuna rızâ arasında fark var
dır.

İMAMI AZAMİN BU 
MESELEDEKİ BEYANATI (15)
Dünya ve âhiretteki her şey Allahıı. 

dilemesi, ümi, kazâsı, kaderi ve Leyh-i Mah 
fuza yazmasıyla olur. Fakat Levh-i Mahfu
za yazılan vasfedüerek yazdmıştır. Hüküm 
le değü. Yani Levh-i Mahfuza hayırlar, 
ma’âiyetler, itaatler, fiiller, irâdeler, hasılı 
her şey vasıflarıyla yazılmıştır.. Mücerret, 
sebepsiz ve vasıfsız hüküm verilerek yazıl
mamıştır.

Meselâ; «Ahmet mü’min olsun ve ha
(Devamı 14. Sayfada)

(9) Şerhü Mevâkıf. Cilt: 3 Shf: 313.
Serhü Mekâsıt. Cilt: 2, Shf: 143. 
Tenkihu’l-Kelâm fi Akâidi Ehl’i-İslânı 
Shf: 305.

(10) Er-Ra’d Suresi, Ayet: 39.
(11) Tecrîdû Sarih Tercemesi, Cilt: 6, Shf. 

224 225.
(12) Meemuatü’l-Meârif Kesîretü’l-Menâfi 

Süleyman Vehbi Efendi* Shf: 123.
(13) Mecmuatü’l-Meârif. Shf: 122.
(14) Serhü Akâid Hâşiyesi - Ramazan Efen 

di. Shf: 187.
(15) El-Fıkhu’l-Ekber ve Şerhi - Ebu’l-Mün 

tehâ. Shf: 11.

Mecmuamızın 23 Haziran 1970 tarihli 21. sayısının Millî Kültür Lûgatçesinde| 
^vukû bulan matbaa hatası, öküz altında buzağı arayan fasid niyetli bazı istismarcılara# 
^konuşma fırsatı vermiştir. Yazının doğrusunu aşağıda yayınlarken, Allah’tan nifakçı-^ 
|la r a  hidayet vermesini temenni ederiz. Doğrusu şu şekildedir:

«Allah’a istihya (utanma) (unutma değü) sjfatmı vermekte de ihtilâf etliler.» ^
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Söyledikleri, Anaları ve Bacıları İçin Doğrudur

BUNAK BİR YAZARIN 
İĞRENÇ HEZEYANLARI

EDEBİYATIMIZDA MUSALLAT 
İKİ FİKİR

Bilhassa İkinci Dünya Harbi yıl 
îarından sonra Türk edebiyatına iki 
fena düşünce arız oldu. Bunlardan 
birincisi marksizm, İkincisi freudizm 
cereyanlarıdır.

Edebiyatımızın bu devre içinde 
her zamankinden ziyade millî olma
ya ihtiyacı varken bizi yanlış istika
metlere yöneltir oldular. Bu, bir he 
def şaşırtmacasından başka bir şey 
olamazdı.

Kerime Nadir, Esat Mahmut Ka 
rakurt ve Muazzez Tahsin gibi vıcık 
vıcık his tahrikinden başka bir sa
nat bilmeyen uydurma romancılar, 
orta öğretim dönemindeki gençleri
mizi çıkmaz sokaklara sürükleyerek 
onların hayatlarıyla oynadılar. Bu 
tip eserleri okuyan nesillerimizin 
hepsi cemiyet realitesi ile roman 
dünyası arasındaki zıtlığı izah ede
meyerek hayata küskün fertler hali 
ne düştüler.

Bir diğer kolda ise edebiyat di
ye materyalist telkinleri millet ev
lâtlarının zihnine yığmayı başardı 
lar. Orhan Kemal, Yağar Kemal, Sa
bahattin Ali ve Kemal Tahir gibi ni
ce hapishane kaçkını, ulûfeci takımı 
ise kendi kendilerinin propagandası 
nı yaparak okullara kadar girmeyi 
başardılar. Kesif materyalist propa 
ganda yükü taşıyan bu eserler, o de 
rece edebî olmaktan uzaktı.

Şimdi bu tip eserlerden biri ü- 
zerinde duracağız.

SAPIK BİR YAZARIN 
HEZEYANLARI

Eser bir hikâye kitabıdır ve adı: 
ÇIPLAK. Dört bölüm üzerine kurul 
muş olan hikâyelerin temel çatısı, 
Kayseri dolaylarında yaşayan halkı
mızın buhranının sebebine inmektir.

Hikâyelerden bir kaçını okuyun
ca hemen anlayacaksınız ki, büyük 
bir oyunla karşı karşıyasmızdır. Hi
kâyeler değil Anadolu halkını anlat
mak, en adi umumhane tasvirlerine 
taş çıkartacak kadar haincedir. Me
selâ kitabın ilk hikâyesi olan «Boş 
Kalmış Bir Adam»da geçen bazı pa
sajları alalım:

«Onların bu durumunu görünce

— Babası ile anasının yatak odası
nı anahtar deliğinden gözetleyen Fre 
ud’un ruhunun çirkefliğinden doğan 
Freudizmin yani en yüksek hisleri 
adi cinsî arzuların tezahürü olarak 
gösterme hastalığının müptelâsı Nev 
zat Üstün görülüyor. «Çıplaksın bu
nak yazan da, hikâyeleri, Freud’un 
bu histeri nöbetleri içinde mi yaz- 
Anıştır acaba?.

şimdi daha iyi anlıyorum, örtünme 
işi tembellikten, aylaklıktan ileri ge 
liyor. Çalışmaya başladılar mı boş 
veriyorlar örtünmeye. Günah falan 
vız geliyor, emekçilere.»

Kayseri’nin Develi ilçesine gel
miş bir politikacının pekmez kayna
tan kadınlara -en basit tabiriyle su
lanmasını anlatır. Güya Kayserili 
kadınlar örtünme işini sadece iş sa
atlerinin dışında, boş vakitleri de
ğerlendirmek için yaparlarmış. O za 
man Nevzat Üstün adlı tahrifçi ya
zarın sapsız fikrine göre tesettürün 
temeli tembellik ve boş vakittir. Bu, 
Anadolu gerçeğini verme perdesi al 
tında değerlerimize uydurma sebep
ler gösterme işidir. Ayrıca pekmez 
kaynatan bir kadının inançlarını sar 
sabilmek için şeytan! suallere yönel 
mesi, onun nasıl bir ruh hali içinde 
bulunduğunu ifade eder.

Bir başka hikâyede ise, bir aile 
sarsıntısını işlemeye çalışır. Erkek, 
kendi kadınının kötü ve uygunsuz 
hallerini duyar. Kendisi de buna ina 
nır. Bir gün kadını köyün dışında 
uzak bir yere götürür. Orada kenâi 
arkadaşları da hazır bekliyordur.

«Üç yaratık bu kez yerde bul
dukları kumu, çakılı gelinin cinsel 
organına doldurmaya başlarlar. Bo
ğuk bir inilti sarar ormanı, yılan gi
bi kıvrılmaya başlar, kurtulmak is
ter... Adamlar durmazlar, ellerine 
ne geçerse, dal parçaları, kemik kı
rıntıları, toprak. Kan süzülüp iner 
memelerine doğru.»

Bu milletin köylüsünün, şehirli
sinin en aziz bildiği şey namusudur. 
Namus muhafaza edilmedikten sonra 
yaşamanın bir değeri yoktur. Ama 
en namussuz bir insana dahi veri
lecek ceza, onu kurşunla temizlemek 
tir. Burada görüldüğü gibi bir hare
ket, ancak cinsi sapıkların işi olabi
lir. Bu nevi bir işkence usulünü ya
zar zihninde tahayyül edebildiğine 
göre, bu nevî histerik krizler ve sa
pık davranışlar içinde bocalıyor de
mektir. Çünkü yazar kahramanları
na belli ölçülerde kendisinden bir 
şeyler katar.

«Dul Kadın» adlı hikâye yazarın 
kirli ruhunu iyice ortaya çıkarmaya 
yetiyor. İki ağanın birer oğul ve kı
zı evlenirler. İyi bir hayat başlar. 
Gün gelir Kâzım askere gider. Kez- 
ban buna güç dayanır. Bir kaza ne
ticesi Kâzım ölür. Kezban’ın durumu 
bundan sonra önemlidir. Yazar ken
disinin geçirdiği cinsî bunaklıkları 
Kezban’a bulaştırarak Anadolu ka
dınını çok çirkin bir hava içine so
kar. Babası Kezban’a:

«— Bak Kezban, benim namusu 
mu el âlemin yanında iki paralık e- 
dersen, yaşatmam öldürürüm seni. 
Kaderine küs. Başına bir hal gelirse 
kaldır kendini kayadan aşağı at, gö
rünme gözüme» diye söyler.

Bundan sonra Kezban çeşitli ru 
hî buhranlara girer. Onun erkekler
le temasına babası tarafından engel 
olununca kendisinde yanlış yollara 
temayül başlar. Tabii bu yazarın ken 
di kanaatidir. İstiklâl Harbinde yüz- 
binlerce Türk anası dul kaldı. Ça

nakkale yarım milyon insanı yedi.
A. *lar, bacılar ve çocuklar sahipsiz 
kaklı. Gene de bu milletin namusu 
en buhranlı devrelerden temiz çık
mayı başardı. Bütün bunlara rağmen 
elbette münferit hadiselere rastlana
bilir. Ama bu hikâyede anlatıldığı 
şekliyle asla! Bakın yazar neler dü
şünüyor ve bunlan yazabiliyor:

Bir gün Kezban ahıra iner. Oku
yucunun affına sığınarak yazmak 
mecburiyetinde olduğumuzu belirte
yim, Ahırda erkek ve dişi eşeklerin 
çiftleşmesi Kezban’a tesir eder. Ya
zar bu kadar adice bir fikri kaleme 
almaktan edeb etmiyor. Bir başka 
gün ahıra tekrar giren Kezban’ı ya
zar şöyle anlatıyor:
BİR MANYAĞIN 
HİSTERİ NÖBETLERİ

«Kezban yere çömeldi, iri gözle
ri biraz daha büyümüştü. Bütün dün 
yası ile, iç dünyasının bütün kanma 
karışıklığı ile olayı izlemeye başladı. 
Çiftleşme bitince, yerinden kalktı, bi 
raz önce öldüresiye dövdüğü hayva
nı öpmeye, tıpkı Kâzım’ı sever gibi, 
sevmeye başladı.»

Daha ertesi gün Kezban’ı ahırda 
eşeğin yanında ölü bulurlar. Sebebi 
insan hayal ve hafızasına getirileme
yecek kadar korkunç bir şey. Yaza
rın mantık ve muhayyilesi buna ce* 
vaz verdiğine göre, aynı çirkin ha
diseleri ya kendisi, ya da 
irtikab etmiştir ki böyle bir hadise 
icad edebilsin.

Kezban’ın anası ve babası̂  kızın 
eşekle -affedersiniz- münasebette bu 
lunduğunu anlarlar. Baba, kızı ve e- 
şeği birer kurşunla vurur. Ve Kez
ban müslüman mezarlığına konmaz. 
Kezban’ı yıkayan kadının anlattıkla
rı dilden dile dolaşır.

Buraya kadar hikâyelerin mahi
yeti hakkında bir bilgi elde edilmiş 
olması lâzım.
BUNLAR BİRER CİNSİ 
SAPIKLIK TEZAHÜRÜDÜR

Bütün hikâyelerde yazar, mark- 
sizmle fröydizmi işlemeye çalışmış
tır. Anadolu’da tertemiz bir yaşayı
şa sahip olan köylümüz ve kasaba 
halkımız, sahibi olduğu vasıtların dı
şında gösterilmiştir. Anadolu ahali 
sinin yaşayışını izahta yanlış görüş
lere kayılmıştır. Meselâ halkımızın 
namus telâkkisinin ifadesi olan teset 
tür tahkir edilirken, bunun yanında 
tesettür gayretinin işsizlikten doğdu 
ğu, işi gücü olan insanların tesettü
re itibar etmeyeceği söylenirken i- 
manî bir harekete basit bir iktisadı 
endişe sebep olarak gösterilmiştir.

«Suç Ve Ceza» hikâyesinde ah
lâksız yollara düşmüş bir kadının 
cezalandırılması verilirken halkımız
dan, onun karakter ve şahsiyetinin 
dışında uyıurma tipler yaratma gay
reti güdülmüştür. Hiç bir kadının ce 
zalandırılması bacaklarından ağaca 
asılıp, yazarın kendi tabiriyle cinsel 
organına kemik, taş, toprak ve ağaç 
parçalan sıkıştırılmakla olmaz. Bu 
doğrudan doğruya bir cinsî sapıklık 
tezahürüdür. Böyle bir yola tevessül 
eden şahıs, normal insan davranışla
rının dışına sapmıştır. Şuurun hakim

olduğu bir insanda böyle bir hare
ket fikri teşekkül bile etmez. Bu sa 
pik hayalcilik, onu hayal eden insa
nı şuurunun değil, yolundan sapmış 
şehevî azgınlığının idare ettiğini or
taya kor.

«Dul Kadın» hikayesindeki Kez
ban’a hayvanlarla cinsi münasebet 
kurdurulması yazarın ideolojik ka
rakterini de açıp, onun gerçekten 
bir akıl hastası olduğunu ortaya ko
yuyor. Böyle bir hareket, değil bi
zim halkımız arasında, hiç bir mil
letin tarihinde görülemez.

BU ADAM KİM, YOKSA
ERMENİ Mİ?
Bütün bu izahlarımızı yazar bozun 

tusu Nevzat Üstün’ün şahsi hayatıy
la da irtibatlandırırsak, bu ahlâksı
zın neden bu yola saptığını her hal
de anlama imkânına kavuşuruz.

1924 yılında İstanbulda doğan bu 
şahsın esas memleketi Kayseri’nin 
Develi kazasıdır. Hikâyelerde ora
nın azınlık ermenilerinden sık sık 
ve hürmetle bahsedilmektedir. Hi
kâyelerinin bazı kahramanları erme- 
nilerle arkadaşlık ve dostluk tesisi
ne giderler. Burada bir ihtimal be
liriyor: Acaba Nevzat Üstün bir er
meni mi? Yazarın fotoğrafı da tip 
olarak, ermeni tiplerini canlandırı
yor.

Küçük yaşlarda Develi’de kalan sa 
pik tipler yazan, orta tahsil için İs
tanbul’a gelmiş ve Amerikan Köle- 
jinde okumuş, orada yabancı terbi
ye almış, Fransa, İngiltere, Almanya, 
İtalya, Yugoslavya, Yunanistan gibi 
ülkeleri dolaşmıştır. Bu seyahatle
rin nasıl ve ne gibi imkânlarla te
min edildiğini de bilmiyoruz. Yalnız 
yazar elindeki her türlü imkânı mil
letimizin aleyhinde kullanmayı pren 
sib edinmişe benzemektedir.

Kitabın arka kapağında yazarın 
düşüncelerini daha kesin çizgilerle 
veren kısa bir paragraf var:

«Belli bir kahramanı olmayan in
sanların öyküleridir, bu öyküler... 
Okuma yazma nedir, bilmezler. Cin
sel baskı ve korkular, onları kadınlı 
erkekli hayvanlarla ilişkiler kurma
ya iter... Durmadan sömürülürler. 
Din onlân «çağ dışı» bir yaşamaya 
zorlar. Daha fazlasına lüzum yok.

Bu satırlar o kadar açık ki izah
ta istemez.

Ama biz diyoruz ki Nevzat Üstün, 
Anadolu’yu ve halkımızı sarsıntılar 
geçirmiş, dengesini yitirmiş, kinin 
ve nefretin istilâ ettiği bir düşman 
kalemin ucundan tanıtmaya çalışı
yor. Yağma yok. Biz anamızın, baba
mızın içinde bulunduğu milletimizi 
kendimizden temiz biliriz. Nevzat 
Üstün’ün kendisindeki veya ailesin
deki sapıklıklan millete yamaması
na da göz yummayız.
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KO M ÜN İST  
İHTİLÂL TEKNİĞİ

Lenin’in yukarıdaki ifadelerini özet* 
lersek, komünist gençlik hareketlerinin ba 
Şansı için şu şartlan sıralıyor.

a) Gençlik teşkilâtının yetişmiş komü
nist şefleriyle bağ kurmadan,

b) Gençlik teşkilâtının aynı yer veya 
ülkenin bütünündeki Marxist teşkilâtlarla 
bağ kurmadan,

c) Belirli bir zaman süresini kapsa
yan, hareket plânı olmadan, girişilecek iş
çiyi tahrik hereketlerinin foydalı olmaya
cağını belirtiyor.
KOMÜNİSTLER VE GENÇLİK 
HAREKETLERİ

Aklı başında olan hiç bir kimse, bir 
olayın kendiliğinden doğmayacağım bilir. 
Türkiye’nin bütün ızdırabını üretim şekli 
ile ona sahip oluş şekli arasındaki tezada 
İrca etmek kolay bir yoldur. Yani her şe
yin sınıf çarpışması ile açıklanması, hem 
kolay, hem de korkunç bir ihaneti gizleme 
nin yoludur. Türkiye’de halen üniversite 
ve yüksek okullarda bulunan öğrencüerin 
büyük ekseriyeti ne işçidir, ve ne de ırgat 
tır. Komünistlerin küçük Burjuva dedikle
ri zümrenin çocuğudur.

İşin garabetine bakınız ki, tarihin en 
devrimci sınıfı diye ilân ettikleri proleter- 
yayı, tahrik için küçük burjuvaziyi aldat
maya mecbur hissediyorlar. Bu ise üniver 
site hareketlerinin baştan aşağı tahrik ne
ticesinde parladığını gösteren ve sınıf mü
cadelesi palavrasını bir köseve fırlatan ger 
çektik 
f

Aşağıda okuyacağımız satırlar, O.T.Ü. 
Profesörler Kurulunun değil, 1969 da Mos
kova’da toplanmış. Dünya Komünist Parti
leri konferansı zabıtlarından alman kısım
lardır.
DÜNYA KOMÜNİST PARTİLERİNE 
GÖRE GENÇLİK HAREKETLERİ

«Sayıca çoğalan ve politik eylemlerini 
artıran genç kuşak, Batı-Avnıpa, Amerika, 
Japonya, Türkiye ve diğer ülkelerde, sosyal, 
olayların önemli bir etkeni olmaktadır.

Gençliğin eylemleri çağdaş burjuva

28
toplumunun derinleşen krizini yansıtmak
tadır. Çalışan gençlik, özellikle, kapitalist 
koşullar altında geleceğe umutsuzca bakan 
ve aşın derecede sömürülen genç endüstri 
işçileri, smıf savaşma gün geçtikçe daha 
büyük bir güç olarak girmekte sendikala
ra, diğer komünist ve demokratik örgütle
re katılmaktadırlar. Geniş öğrenci yığınla- 
n, yalnız köhne bir eğitim sisteminin aksak 
lıklanna karşı, yalnız örgütlenme özgürlü
ğü için, yalnız eğitim kurumlarının yöneti
mine etkin bir biçimde katılabilmek için 
değil, aynı zamanda egemen sınıfların poli
tikasına karşı da baş kaldırmaktadırlar. Vi
etnam halkının savaşı ve emperyalizme kar 
şı savaşın diğer kahramanlık örneklerin
den ilham alan gençliğin gittikçe büyüyen 
bir kesimi, barış, demokrasi ve sosyalizm 
için emperyalizme karşı yapılan büyük yı
ğın eylemlerine fiilen katılıyor.

Komünistler, gençlik hareketinin ge
lişmesine büyük önem vermekte ve bu ha
reketin saflarında fülen yer almaktadırlar. 
Komünistler, kendi çıkarlarım savunmada 
ve emperyalizme karşı verdikleri savaşta 
tutacaklan doğru yolu bulabilmeleri için 
gençliğin saflan arasında bilimsel sosya
lizm düşüncesini yaymaya ve kendilerini 
etkisi altına alabilecek sözde devrimci dü
şüncelerin tehlikelerine karşı onlan uyar- 
maya çalışıyorlar.» (1)

Yine aynı zabıttan okuyalım:
«Smıf mücadeleleri, grevler ve çalışan 

halk, öğrenciler ve diğer sosyal kesimler 
tarafından yürütülen diğer eylemler, Ja
ponya, Meksika, Brezilya, Arjantin, Fede
ral Alman Cumhuriyeti, Uruguay, Belçika, 
Portekiz, Şili, Hindistan, PakisfSn, Türkiye, 
Batı Berlin ve diğer pek çok ülkede gelişi
yor. Demokratik hareketin güçlenmesi, Ja
ponya’nın dâ dahil olduğu pek çok ülkede, 
komünistlerin ve diğer ilerici güçlerin ka
zandıkları seçim başarılanyla da ortaya çık 
maktadır. Hindistan’ın bazı eyaletlerinde, 
komünistlerin de katıldığı, demokratik cep 
he yönetimleri kuruldu.» (2)

Türkiye’de hâlâ en iğrenç şekilde kop

— Komünist çığırtkanların tahrikleriyle sokağa dökülen, ordunun tanklarıyla karşılaşınca tank
ların üzerine çıkarılan işçiler görülüyor. Resim 16 Haziran 1970 hadiselerinden alınmıştır.

yesi devam eden Fransa hadiselerinin tah
rik merkezi de ortaya çıkmış bulunuyor.
1968 de işgallerin modalaşması başlıyordu. 
Ve komünist militanlar üniversiteyi işgâl 
eden talebelerin arasına kanşıyor ve de
vam edip gidecek, üniversite işgalleri baş
lıyordu. O zaman üniversite hadiseleri teh
likeli bir istikamette soysuşlaşacağım bildi
renlere dikkat edilmiyordu. Hâlâ kış uyku
sunda olanlar aşağıdaki vesikaya ne diye
cekler, acaba?

«Bu oluşumun en belirgin kanıtı, güç
lü grev hareketleriyle başlayan, komünist
lerin önemli roller oynadıklan ve çalışan 
halkın büyük çıkarlar sağladığı Mayıs-Ha- 
ziran 1968 Fransa olaylandır. Bu ülkede, 
bir cephesinde işçi sınıfıyla birlikte pek- 
çok sayıda aydın ve öğrencinin, diğer ya
nında ise tekelci egemenlik ve Gaulle reji
minin çarpıştığı ciddî bir savaş yer aldı 
Bu savaş, demokrasi ve sosyalizm mücade
lesine yeni olanaklar sundu.» (3)

Komünistler 1968 de Fransa’da başla 
yan ve halen Türkiye’de devam eden üni 
versite hareketini soysuzlaştıran tahrikleri 
ni büyük pervasızlıkla Uân ediyorlar.

Komünistlerin üniversite ve gençlil 
meselelerini nasü istismar ettiğini Küba’dt 
iyice görebiliriz. Küba üniversiteleri ile 
Türkiye üniversiteleri arasındaki, akla duı 
gunluk veren benzerlik, kendini yetkili sa 
yanları, uzun uzadıya düşündürmelidir.
ÜNİVERSİTELER NASIL ELE 
GEÇİRİLİYOR?

«Castro, eski bir talebe ve yeni biı 
diktatör olarak üniversitenin siyasî kuvve
tini biliyordu. Önceliği üçlü bir gayeye ve
riyordu: Üniversite muhtariyetini kaldır
mak, üniversite Talebe Federasyonuna 
(FEU) sızmak ve kontrol etmek, üniversite 
de Marksist-Leninist saflara göre bir re 
form yapmak.

FEU heyet seçimi 22 bin kişilik üni
versite fakültesi talebesi olan Pedro Luis 
Boitel başkanlığında Ekim 1959 da yapıla 
çaktır. Bir inşaat fakültesi talebesi olan 
Pedro Luis Boitel başkanlığa en yakın nam 
zetti. Fakat son anda ortaya beklenmeyen 
bir namzet çıktı: Binbaşı Rolando Cubela 
Castro Hükümetinde Devlet Bakanlığı Yaı 
dımcısı Üniversite 1957 de geçici olarai 
kapandığı zaman Tıp Fakültesinin son sı 
nıfmda idi. Teknik bakımdan bir taleb' 
olduğundan hükümetteki görevinden is1 
fa ederek Üniversite’ye FEU başkanlığın 
namzet olmak üzere döndü.

Namzet ve talebe başkanları, Eğitir 
Bakanı Dr. Armando, Hart Davalos Revolu 
tan’un editörü Carlos Frangui ve diğer yük 
sek hükümet memurlarının da hazır bu 
lunduğu Paul Castro’nun ofisinde bir top 
lântıya çağırıldı. Orada Paul Castro, «ihti 
lâlin iyiliği» için, Binbaşı Cubela’nın lider 
liğinde tek bir liste ile seçimlere girilme
sini istedi. Talebe liderleri hiddetle reddet 
tiler.
(1) Dünya Komünist Partileri 1969 Konfe
ransı. Zabıtlan S: 48.
(2) Dünya Komünist Partileri 1969 Konfe
ransı Zabıtlan. S: 36
(3) Dünya Komünist Partiler Konferansı.
1969 S: 34.

(Devamı Gelecek Sayıda)
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Siotıizm 
Harp 

Tahrikçiliği 
Y apıyor

Leningrad’la uçak kaçırmaktan 
sanık 9 yahudiden ikisi hakkında ve* 
filen idam kararı, dünya yahudiliği- 
nin ve onun yön verdiği süper dev
letlerin protestosuyla bozulmuştu. 
Fakat o günden bu zamana kadar 
Amerika’daki yahudilerin protesto 
gösterileri durmamıştır. Amerikan 
yahudileri, Rusya'daki dindaşlarının 
İsrail’e göç edebilmelerini temin i- 
çin, dünya çapında kesif bir propa
gandaya başlamışlardır. Rusya’nın 
Birleşmiş Milletler Heyeti 1. Sek
reteri Arladi Göuk bir açıklama ya
parak, 19-20 yaşlarındaki yahudile
rin, Amerika’daki ruslan tehdit et
tiğini, onlara zarar verdiğini-söyle
miştir. Yine Sovyet diplomatlarının
B. Milletler binası önündeki arabala
rının radyo antenlerinin koparıldığı 
m, lastiklerinin boşaltıldığını açık
lamıştır. Daha sonra, Sovyet Büyü
kelçiliği önünde patlamalar olmuş 
büyük elçiliğin camlan kırılmıştır.

Bu durum Sovyetlerle olan münase-/ 
betlerine son derece dikkat eden 
ABD hükümetini telaşlandırmıştır.

Amerika’da, yahudiler protesto 
hareketlerine devam ederken, Rus
ya’da da Amerikan diplomatlarına 
karşı bir takım hareketler olmaktay 
di. 5 Ocakta, «Pan Amerikan» şir
ketine bir grup insanın hücumuyla 
başlayan protestolar, Amerikan Bü
yük elçiliği sekreteri Robia Bal* 
men ile eşinin taarruza uğramasıy
la devam ediyordu. Ayrıca Vaşing- 
ton Post» dergisinin muhabirleri, 
bir grup Rus’un tecavüzüne uğra
mıştır.

Görülüyor ki, iki yahudi hakkııfc 
da verilen idam kararıyla başlayan 
ve Rusya’daki yahudilerin İsrail’e 
göç etmesi dileğiyle devam eden ha
reketler, ne Amerika’nın nede Rus 
ya’nın kontrolünden uzak gelişmek
tedir.

Protesto ve saldırıların, ABD ve 
Rus politikasını etkilemesi ve iki 
devlet arasım açması heran müm
kündür. Bugüne kadar muvazene po
litikası yürütmeyi isteyen ve bunu 
kendi menfaatlanna uygun bulan 
Sionizm, menfaati haleldar olmaya 
başlayınca iki devleti vuruşturmak- 
tan çekinmemektedir. Binlerce in
san ölmüş, bir cihan harbi çıkmış, 
bu yahudiliğin kılını kıpırdatmaz. O, 
insan cesetleri, kan ve kemik üstün
de de olsa bayrağını dalgalandır
mak ister. Fakat milletlerin müca
delesi de £üç kazanmaktadır. ^r

ÇİN KOMÜNİZMİNİ 
KİM TEZGAHLADI?

Dünyamızda ve Türkiyemizde Ko
münist nazariye ve pratiğini daima 
Beynelmilel yahudilik yürütmüştür. 
Tevratın prensiplerine İlmî bir mas 
ke geçiren Kari Marks asıl adı Ke- 
sile Mordahay olan bir yahudidir. 
Marksın görüşlerini aksiyon sahası
na koyan da Lenin adlı bir başka ya 
hudidir.

Geçenlerde Tokyo’da ölen gene
ral K. Higuchi 938 de 20 binden faz
la yahudiyi ölümden kurtarmıştır»
General sınır bölgesindeki Otspor’a 
on iki tren göndererek yahudileri 
bulunduğu şehre getirmiştir. Genera 
lin 20 bin yahudinin hayatını kurtar 
ması bir Amerikan dergisine göre 
uzun yıllar sır olarak saklanmıştır. 
(1)

Bugün Çin - Sovyet sının üzerinde 
BROBİDCAN muhtar yahudi bölgesi 
vardır. Yukardaki hadiseler sırasın
da ve daha sonra nazi Almanyasın- 
daki şiddetli yahudi aleyhtarlığı yü
zünden onbinlerce yahudi Ruslar ta
rafından kurulan muhtar BROBİD
CAN yahudi bölgesine yerleştiler. 
Bu bölge Sovyet Politburosunda bir 
kaç üye bulundurmaktadır.

BROBİDCAN’a ve Kızıl Çin’in bir 
çok yerlerine yerleşen Yahudiler JL 
Çin’de komünizmi yerleştirmekle 
meşguldürler. Meselâ Mao’nun akıl 
hocası Hans Neuman, Michel Boro- 
din, Besse Lominadse (2) gibi ya
hudiler K. Çin’e Nazi Almanyasın- 
dan direkt göç etmişler ve orada 
kızıl muhafızların teşkilâtlandırıl
masında büyük çabalar harcamışlar
dır.

Nitekim Çin’de bu yahudi azınlığa 
% 300 fer tabir edilmektedir. Çin’
deki halkın aksine lüks evlerde otu
ran ve Amerikan mağazalarından 
(PX) getirtilen likör, sigara ve bu
na benzer lüks maddeler kullanan 
bu yahudi danışmanlar, Mao’dan da
ha fazla Mao’cudurlar. Çin kültür ihti 
lalinin en ön saflannda da, Sydney 
Rittenberg, Çin’de renkli bir mec
mua çıkartan Polonya yahudilerin- 
den İsreal Epstein ve karısı Elsie 
Far£ox Cholmaley gibi yahudileri 
vardı. (3)

1) 4 ocak 1971 Cumhuriyet
2) N. Erişen, Gerçek Emperyalizm
3) Newsweek, May 20, 968

ÖZEL OKULLARI 
TEDBİRSİZ KA PATMA 
ANARŞİYİ TES VİKTİR

Memleketimizde uzun zamandan beri sözü 
edilen meselelerden biri de Özel Okullar mevzuu 
dur. Bu mesele, millî ızdıraplan istismar ederek 
ihtilal plânları hazırlayan kızıl bezirgânlann ağ
zında yıllarca sakız olup gitmiştir. İşte geçen 
hafta Anayasa Mahkemesinin aldığı bir kararla, 
özel okulların «yüksek» olanlarının kapatılması 
kabul edilmiştir. v

Anayasa Mahkemesi, 625 sayılı Özel Okul
lar Kanununun 1, 13 ve 48. maddeleri ile, 8. 
maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarını Anayasanın 50. 
ve 120. maddelerine aykırı görerek iptal etmiş
tir. İptal edilen 1. madde Özel öğretim kumulla
rının tarifini yapmakta, 8. madde ise bu okul
lardaki imtihan şeklini tesbit etmekteydi. Mah
kemenin verdiği iptal kararı 9 Temmuz 1971 de 
yürürlüğe girerek, bu tarihte özel yüksek okul
lar kapatılacaktır. Orta dereceli özel okullarla 
ilgili kanun hükümleri İptal edilmediği için, bu 
okullar öğretime devam edebileceklerdir.

Anayasa Mahkemesinin aldığı bu kararın 
sebebine ve doğuracağı neticelere geçmeden ön
ce yurdumuzdaki «özel» okullara temas etmekte 
fayda vardır.

Bilindiği gibi memleketimizde özel ve aynı 
zamanda yabancı pek çok okul bulunmaktadır. 
Bu okulların bir kısmı yüksek okuldur. Mecmua
mızın 24. sayısında da belirttiğimiz gibi, sadece 
İstanbul’da 44 Rum, 32 Ermeni, 6 Yahudi, 21 ta
ne de çeşitli milletlere ait 103 adet «yabancı özel 
okul» bulunmaktadır. Bunların içinde Robert 
Kollej gibi yüksek tahsil yapanlan da mevcut* 
tur. Bu yabancı okullar Türk maarifinin içine 
çöreklenmiş birer yılan gibi milli kültürü ve 
milU eğitimi kemirmeye devam etmektedirler.

Bizim esas konumuz ekserisi yüksek olan 
Türk uyruklu özel okullardır. Maalesef bu okul

sahipleri de millî eğitime yardımcı olmaktan ve 
memleket çocuklarını hayata hazırlamaktan zi
yade, okullarını bir ticaret metaı olarak işlet
mektedirler.

Özel yüksek okullarda okuyan gençlerimizin ço 
ğu fakir Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş 
millet evlâtlarıdır.

Bilhassa gece öğretimine devam eden 
ier, çok güç şartlar altında okuyabilmekte
dirler. Gündüzleri üç beş kuruşa iş yerlerinde 
çalışmakta, geceleri de uykulannı bile terkede- 
rek öğrenime devam etmektedirler. Oysa mille
timizin alın teriyle kurulan resmî üniversiteler
de Yahudi, Rum ve Ermeni çocuklan, okumak
tan ziyade komünizm satmaktadırlar.

İşte Özel Yüksek okullar kapatılırken kısa
ca hatırladıklanmız bunlardır.

Böyle bir karar gayet nazik bir ortamda ve
rilmiştir. Şu anda üniversitelerimiz, kızıl ihti
lâl şirketlerinin hora teptiği yerlerdir. Üniver
sitelerimizde okuma hürriyetinden başka her 
türlü can ve mal emniyeti de ortadan kalkmıştır, 
tır. Siyasî hayatımıza hâkim mason saltanatı po
litik ve ekonomik buhranlarımızın yanısıra di
ğer ızdıraplan da tezgahlamakla meşguldür. Mil
let yarınından emin değildir. Bütün bu sıkıntı
lar, banka soyguncusu bir avuç kızıla istismar 
imkânı sağlarken, bu türlü bir karar memleketi 
daha büyük badirelere sürüklemek için yeter 
de artar bile. Sızan haberlere göre özel okulla
rın kapatılmasiyle yaklaşık olarak 50 bin tale
be mağdur kalacak ve sokağa dökülecektir. Bu
nu fırsat bilen komünistler de istismarın son 
noktasına çıkarak ihtilal için anarşi ortamını 
kaynatacaklardır. Binlerce masum talebe de hak
kını savunuyor sannıyla bu kızıl çığırtkanlann 
peşinden gidecektir.

Bu kadar özel okul talebesinin durumuyla 
ilgili hiç bir tedbir alınmadan, alınan bu karar 
memleketimiz için çok vahim neticeler doğura
caktır. Türkiye’de milletin kaderine hakim olan 
masonluk kasten komünistlere imkân hazırlamak
la meşguldür. Memleketimizde yüzlerce yabancı 
okul varken, sözde millî eğitiminiz de bu okul
ların hiçbirini kontrol edemezken özel okulların 
sadece Türk uyruklu olanlarının kapatılması prob 
lemi çözme yerine, yeni meseleler ihdas edecek
tir. Millet; Robert Kollej, Heybeliada Papaz oku
lu veya Saint Benoit Lisesi gibi okullan kapata
cak kararlar beklemektedir. Halbuki bu okullar 
pek çok politikacı taslakları ve gayrî millî basın 
tarafından övüle övüle bitirilemez. *

Hatırlanacağı üzere 625 sayılı «Özel Okul
lar Kanunu», ekseriyetini CHP’nin teşkil ettiği 
koalisyon devresinde çıkarılmıştı. Bundan sonra 
da pek çok yerde özel okul açılmıştı. Ancak si
yasî mesuliyetten haberi olmayan Paşa Çömezi 
Ecevit, bu gün Özel Okul düşmanı kesilmekte
dir. Karısı Amerikan kollej inde ders veren bil 
patronun varisi de «biz oldum olası özel okul 
düşmanıyız» diyor. Bu sözlerdeki samimiyet (!) 
bay politikacıların basiretinde-ndir.

Memleketimizde ilk okuldan tutun da üni
versiteye kadar bütün eğitim camiaları millîli
ğini kaybetmiş bir vaziyette güçlükle ayakta 
durmaktadır. Sözde millî ve resmî mektepleri
mizin de yabancı ve özel okullardan farkı kalma
mıştır. Okullarımızda ilim yerine ilmin ticareti 
yapılmaktadır. Üniversiteler komünist karargâ
hı halindedir. Millî kültür ve gerçek ilim bir ta
rafa itilmiş, akıl hastalarının çarpık telâkkile
ri ilim diye okutulmaktadır. Yabancı okullar heı 
gün millet düşmanı yetiştirme gayreti içinde 
çırpınmaktadır. Bütün bu gerçekler ortada du< 
rurken Üniversite Reform Tasarılariyle yahut ds 
özel okullan kapatmakla eğitimi gün ışığına çı
karmayı beklemek sanırız ki budalalıktır. Bütün 
müesseseler gibi maarif camiası da köklü bil 
değişikliğe uğramadan eğitimdeki anarşiyi gi
dermek mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi
nin, doğuracağı bunca kötü neticeler meydan
dayken, bu hareketlerinin komünistlerin işine 
yarayacağı belliyken, böyle bir karan vermesi 
manalı ve düşündürücüdür. ı
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D06U TÜRKİSTAN 
SAHİPSİZ KALAMAZKAZA 

VE
KADER

Baştarafı 10. Sayfada

yır işlesin. Avram ise kâfir olsun ve şer 
işlesin» şeklinde hükümlü olarak yazılma
mıştır. Eğer böyle olsaydı; Ahmet 'mü’min 
olup hayır işlemeğe Avram da kâfir olup 
şer işlemeğe mecbur olurdu. O zaman ilahi 
emir ve yasaklara lüzum kalmazdı. Fakat 
Levh-i Mahfuza yazılan yazı vasıflıdır. Çün 
ikü Ahmet kendi irâde ve ihtiyarı Ue ken
di kudretini sarfederek mü’min olmayı is
ter. Allah Ahmet için imanı yaratır. O da 
mü’min olur. Avram ise yine, kendi irâde 
ve ihtiyarı ile kâfir olmayı ister. Kudreti
ni küfre sarfeder. Allah da, onun için küf
rü yaratır. Levh-i Mahfuza da öyle yazılır. 
Böylece kul üzerine bir zorlama olmaz.

Allah hiç kimseyi küfür-iman, hayır- 
şer üzere cebretmez. Yani onların kalbin
de iman veya küfrü, amellerinde de hayır 
veya şerri zorla yaratmaz. Ancak kulun, 
ihtiyan, rızâsı, muhabbeti ve kudretini sar 
fetmesi Ue yaratır.

Komünistler
Soygun 

Safhasında
Baştarafı 7. Sayfada

NE YAPILMALIDIR?
Görülüyor ki, Türkiye’de dönen dolaplar ve 

meydana gelen hadiseler, komünistlerin dünya
da ve komünistleştirdikleri ülkelerdeki strateji
sinin kelime kelime tatbikatıdır. Üniversite ha
diselerini, soygun ve hırsızlıkları basit talebe ve 
zabıta vakıaları olarak değerlendirmek gafletten 
de ötede ihanettir. Bu hadiseler komünist stra
tejisinin belli hedefleri ve hareket şekilleridir. 
Mesullere düşen

i— Bu millet düşmanları, özel ihtisas mah 
kemelerinde komünist stratejiyi ve komünizmi 
iyi bilen hakimler huzurunda yargılanmalıdır.

Komünizmin nazariye ve pratik her tür 
lü teşkilâtlanması cezalandırılmalıdır.

3— TİP, TÖS, DEV GENÇ, gibi kızıl yuva
lar kapatılmalı buralara kayıtlı komünistler va< 
tana ihanet suçundan cezalandırılmalıdır.

4— Komünizme uşaklığı üniversite profesö
rü olmak şerefine değişen Prof, taslaklarının il
mi ünvanlan kaldırılmalı, üniversitenin şerefi 
korunmalıdır.

5— Komünist eserler derhal tasfiye edilme 
tidir.

Yazılarımızın çokluğu sebebiyle ge 
çen sayılardan devam eden «Akil ve 
Mücadele Hayatı» konulu tefrikayı ko 
yamamış bulunuyoruz. Gelecek sayı
mızdan itibaren neşredeceğimizi bildi
rir, okuyucularımızdan özür dileriz.

SAYFA 14

Doğu Türkistan'da her türlü zulme ve bas
kıya rağmen sindirilemeyen, durdurulamayan 
Müslüman Türkler, inançlarından hiç bir zaman 
taviz vermediler.

Onların inandıkları davaya inanarak ve didi
nerek duyurmaya çalışan, Orta Asya politik me
selelerinde geniş bilgi sahibi olan, Doğu Türkis 
tan Türklerinin mücadelesini devam ettirmek ve 
bütün hür dünya milletlerine uyarmak için Av
rupa’yı, Amerika’yı ve Uzak Doğu ülkelerini zi
yaret eden İsa Yusuf Alptekin bu ülkelerle yap 
tığı temaslan geçtiğimiz hafta içerisinde Doğu 
Türkistan Göçmenler Cemiyeti salonu ve Konya 
lı Restorantta yaptığı basın toplantısında açık
lamış ve şöyle demiştir:

«Bundan takriben on üç ay önce Doğu Tür
kistan’da yapılan zulüm, kurtuluş mücadelesi 
hakkında gerekli aydınlatma ve temasları yap» 
mak üzere Türkiye’den ayrıldım. Yedi ay süren 
seyahatimde on dört memleketi ziyaret ettim. 
Cüz’i imkânlarla ve hiç bir himayeye malik ol
maksızın, Doğu Türkistan’daki korkunç esareti
ni devam ettirmeye kararlı Kızıl Çin ve Formoza 
engellerine ve hür dünyada gerekli anlayışın he
nüz teşekkül etmemesine rağmen, bu seyahati 
yapmaya mecburdum.»

TÜRKİSTANLILAR NE İSTİYOR?
Konuşması sırasında seyahatinin zarurî se

beplerini de açıklayan İsa Yusuf bey: «Asrımı
zın en korkunç Jenosit hareketinin cereyan et
tiği Türkistan’da, Çin zalimlerinin ve Rus katil
lerinin girişecekleri kanlı harp, Türkistan’ın ter 
mo-nükleer bir harbin savaş alanı haline geti
recektir. Bu facianın önlenmesi için vakit ge
cikmesi cinayete eş olacağı fikrini duyurmak t- 
çin seyahata çıktım.»

«Ayrıca, asırlık Çin şövenizm’i, mutaassıp 
ve gaddar Çin asimilesi politikasının yutmaya 
başladığı, bu yutma ve yoketme hareketinin. 
Doğu Türkistan! harikulâde zenginliği, bir dün
ya ordusunu besleyecek ve silahlandırabilecek 
yer altı ve yer üstü servetlerine sahip oluşu ve 
Asya’nın kalbi olarak adlandırılabilecek Strate
jik ehemmiyeti sebebiyle her an artışı karşısın
da bütün insanlığa, yok- olmak üzere olan bir 
milletin feryadını duyurmak gerekiyordu. Ve va 
zife tehir edilemezdi.»

Doğu Türkistan'dan bin bir zorlukla kaça
bilmiş olan muhacirlerin vermiş olduğu haber
ler dünyanın bilmesine imkân olmayan tüyler 
ürpertici facialar bizi imkânlarımızı aşan bu se
yahate çıkmaya zorlamıştı. Alınan mevsuk ha
berler, Doğu Türkistan’da halkımızın Çin zulmü 
karşısında ölümden başka ümidi taşımadıklarını

göstermektedir. Kitle işkenceleri, kitle katliamla 
rı ve bunlardan daha acı olan yaygın zulüm, bas 
kı ve şiddet, cehenneme dönen Doğu Türkistan' 
m halkına, ölümü bir kurtarıcı olarak göstermek 
tedir. Hariçten her hangi bir silâhlı yardım gel
me imkânının bulunmamasına rağmen; yüzlerce 
defa sabotaj, boykotaj ve silâhlı isyana Türkis
tan halkı, sonunun ölüm olduğunu bile bile ka
tılmıştır.

Şimdi Doğu Türkistan’da yaygın kanaat eğer 
Türkiye’deki kardeşlerimiz, İslâm dünyası ve Hür 
Dünya, manevî yardımını esirgeyecek ve Çin sü
rülerinin dayanılmaz işkenceleri hiç olmazsa ha
fif lemeyecefcse bizi Çin zulmüne terketmeyip biz 
cat kendileri yok etsinler, üzerimize bir atom 
bombası atsınlar da yok olalım şeklindedir. Ay
rıca Doğu Türkistanla aynı şartlar altında olma
sına rağmen maddî ve manevî bütün yardımlar 
gören diğer ülkelerin durumu da başka bir me
sele idi.

İşte yukarıda bahsetmiş olduğum sebepler
den dolayı seyahate çıkmam kesin bir zaruret 
halini almıştı» demiştir

BİZİM YAPTIKLARIMIZ
İsa Yusuf Alptekin bey konuşması sırasın

da bizler için iç acısı ve yüz karası olan şu ha
diseyi anlattı: «Newyork milletvekili Mr. John 
M. Murphy’nin verdiği çay'a davet edildim, bana 
Türkistan’ın haritasını çıkarmamı söyledi ve ken 
disi de eline aldığı beyaz bir kâğıda hiç bir ye* 
re bakmadan Türkistan haritasını çizdi ve ge
niş izahatlar verdi... «Bizim, Türkistan’ın yerini 
bilmeyen hâriciyemiz utansın!.»

Evet, ne yazık ki bizler, başta mesuller ol
mak üzere esir Müslüman Türklerden bihaberiz. 
Ancak duyduğumuzda, gördüğümüzde -vah, vah 
demek böyle oluyor ha, hayırlısı- dan başka biı 
şey yapmamaktayız. Fakat içimizdeki üç-beş soy
suz Türkiye’nin kurtuluşunu komünist Vietnam’ 
in kurtuluşunda aramaktadır. Ayrıca çöreklen
dikleri gazete köşelerinden Rusya’nm, Çin’in ku 
durgan ve saldırganlığını unutturmaya çalışmak 
tadırlar.

Ey mes’uller; Türkistan davasının Birleşmiş 
Milletlere girmesine yardım etmelisiniz: Bu sizin 
millî bir vazifenizdir Eğer bazı komünist dev
letlerden elde ettiğiniz menfaatler sizi bu me
seleye yakın olmaktan alıkoyuyorsa, bütün Türk 
milleti samimiyetinizden şüphe edecektir.

Ey gafiller, ajanlar ve beslemeler siz de şu
nu hiç bir zaman unutmayın ki: Vietnam’ın kur 
tuluşu değil esir müslüman Türk illerinin kur 
tuluşu Türkiye’nin kurtuluş davasıdır.

— Doğu Türkistan’ın Kurtuluş Mücadelesini, büyük fedakârlıklarla yürüten İsa Yusuf Alpte
kin, basın toplantısında görülüyor. A
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Bu mütaleayı, yakın tarihte doğrula
yacak, mühim tarihi vakıalarla karşılaşırız.

1833’de M. Ali Paşa kuvvetlerinin, Kü
tahya yakınlarına kadar gelmesinden son
ra hükümet, Rusya’dan yardım istedi ve 
Ruslar memnuniyetle yerine getirmek üze
reydiler ki, İngiltere müdahale ederek 
Rusya’yı tarda gayret etti ve muvaffak ol
du. 1840 İngiliz - Fransız menfaatleri ile 
oynayan Rusya’ya Osmanlı kuvvetlerinin 
de iştiraki ile harb açıldı, Sivastopol bom
balandı.

1876’da ihanetler yüzünden kaybetti
ğimiz harb; Rusları boğazlara kadar getir
mişti. Ve Rusların dikte ettiği anlaşmaya 
göre Rusya Akdeniz’e Balkanlar üzerinden 
iniyordu

Yine İngiltere, bu işe mani oldu. İn
giliz ve Alman, Rus’un Akdeniz’e inmesi
ne mani olmak için tehdid unsurlarını kul
landılar ve Rus geri çekildi. (Berlin konfe
ransı)

II. Cihan harbinin bitiminde, Stalin 
boğazlar, Kars ve Ardahan meselesini or
taya attı ve tehdid etmeye başladı. Bunun 
karşısında Türkiye Nato’ya alındı.

Aynı hal İran hadiselerinde de görü
lür. İran; Rus, İngiliz ve Amerikan işgali 
altında bir müddet bulundu. İngütere ve 
Amerika İran’ı boşalttılar. Rusya ise bo
şaltmak istemeyip, sıcak denize İran üze
rinden inmeğe hazırlanınca, yine İngiltere 
ve Amerika müdahale ettüer.

Ancak, Rus tehdidi karşısında tampon 
bırakmak tabyesi karşılıksız ve menfaatsiz 
değildir. Rus nüfuz bölgesine düşmemek 
için, milletler Amerikan şirketlerine taviz
ler vermek mecburiyetindedirler. Son Al
man krizinde de aynı hal görülmüştür. An
cak tehlikenin Amerika’yı candan alakadar 
ettiği anlatıldığı ııisbetle bu ücret düşer.

Netice olarak Orta-Doğu’da, Anglo-Sa- 
KOiılarm çok hayati menfaatleri vardır. Ve 
bu menfaatler bir cihan harbini göze aldı
racak kadar kıymetlidir.

Şu halde, milli hareketi ezmeği tasav
vur eden bir Rus tehdidi ve istüası mutla
ka tepki görecektir. Aksi hal, Amerika için 
telafisi imkansız neticeler doğuracaktır.

Ancak, Beynelmilel Sionizm milli ha
reketi kendisi için cihan çapında bir tehli 
ke olarak görürse. Amerikan ve Rus poli
tikasını milleti ve milletleri ezmeğe ikna 
edebilir ki, bu takdirde harb, bütün dün
yaya yaılacak ve sonunda haklı olan ka
zanacaktır.

Harb, bütün İslam alemine ve Türk 
illerine yayılınca, hiçbir düşman kuvveti 
uzun müddet dayanamıyacaktır.

Bunu temin etmek için, bu milletin 
hususiyetlerini de dikkate alan, gerçek teh . 
like ve onun planları hakkında uyarmalar
da bulunan bir cihan çapında propaganda
ya ihtiyaç vardır.

Bu propagandanın esasları ise, Ame
rikan ve Rus politikasını izah ederken ba
his mevzuu olmuştur.

Rusya’nın tahrik edebileceği bir harb 
karşısında ise;

a — Harbe hazır olmak İktisadi, si
yasi, askeri ve moral hazırlık.

b — Rus ve Çin esareti altındaki 
Türider! uyandırmak ve teşkUatlamak.

e  — Amerikan kuvvetlerinin bu dava* 
d« yardımını temin etmek.

Bu şartlar içinde en mühiminin harbe
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her yönden hazırlanmak olduğu unutulma 
malıdır.

IV B Ö L Ü M  
KENDİ KUVVETLERİMİZİN 

TAHLİLİ BÖLÜMÜ
Bu kısımda kuvvet kelimesi Ue kati ve 

muhtemel kuvvetleri kasdettiğimiz unutul
mamalıdır. Kuvvetleri tahlil ederken, asil 
kuvvetler, ihtiyat kuvvetler ayırımını göz 
önüne alacağız.

Şu hale göre kuvvet kelimesi: 
a —  İdeolojik kuvvetler, teşkilatlar 

ve kadroları
b — Kitleyi ve milletlerin bütün im

kan ve kabiliyetlerini
c —  Harekatın yapılacağı, mücadele

nin cereyan edeceği yerin iktisadi, jeopo
litik, demografik v.s. yönlerini, içine alır.

Milletlerin kurtuluş hareketinde, A* 
SİL kuvvet: TÜRK MİLLETİ

Yedek kuvvetler: İslâm milletleri 
Muhtemel Kuvvetler: Ezilen bütün 

milletler ve emperyalizmle mücadele et
mekte olan milletler

Bu büyük güçlerin harekete geçebil
mesi ancak, merkezi bir teşkilatın millet
leri uyandırması üe mümkündür.

Asd Kuvvet: Türk Milleti: 
İncelememiz Türk milletinin, Türkiye 

Cumhuriyeti sınırlan içinde kalan bölümü
nü bahis mevzu edecektir.

Önce ideolojik teşkilatların ve gurub- 
ların kuvvetlerini tahlil edelim.

Türkiye’de iki ana fikir vardır: İnsan 
ve millet yapışma uygun olan veya olma
yan fikir ve teşkilâtlar. Bu M  fikri sağ ve 
sol olarak ayırmak uygundur.

Sol fikir, gayri millî, gayrî İnsanîdir 
ve milletle çatışma halindedir. Temsilcisi 
C.H.P. TİP ve Marksist diğer gurublarla 
birlikte, masonlardır. İsimleri değişik ve 
karakterleri itibariyle kozmopolit fikir
lerle doludurlar.

Bu grublan tahlil edelim: Sağ fikrin
temsilcileri ya dini, ya içtimai, ya da po
litik çalışma sahalarında bulunurlar. Dini 
sahada sağı temsil edenler, daha ziyade ta- 
rikatler ve cemaatlerdir. Bu gurublar ken- 
düerini siyasi düşüncede hissettirmektedir
ler.

Kültürel ve içtimai sahada çalışan teş
kilatlar ise zayıftır.

.Politik düşünce ve aksiyonda, sûretâ 
temsilciler bulunmaktadır. Bütün sahalar
da belli belirsiz ortaya çıkan sağ düşünce 
ve cephe, gaye, metod ve stratejisi itiba
riyle vuzuhtan mahrumdur. En büyük ek
sikliği ise, siyasi şuur noksanlığıdır. Ayrı
ca merkezi bir teşkilatlanışa gitmemiştir. 
Faaliyetleri mevziidir. Sarfedüen enerji 
karşılığında netice alınamamaktadır.

En mühim mesele sağ fikri ve teşkilat
ları hedef, metod ve strateji birliğine gö
türmektir.

Sağ fikriyat sarih hedeften mahrum 
olduktan başka, siyasi şuur ve manevradan 
da yoksun olduğu için, geniş ölçüde istis
mar tehlikesine maruzdur. Her sağ gurtib 
milletin arzu ve isteklerinden birine, oda 
kısmen cevab verebilmektedir. Ve bu yüz
den sevilmektedir. Fakat memleket idare
sine yön verememektedir. Zira politik şuu
ru yüksek bir kadrodan mahrumdur. Bu 
mahrumiyet, saf cephenin halk üzerinde

hisse dayanan prestijini gereği gibi—kul
lanmaktan mahrum bırakmaktadır. Bu gün 
yön verici değü, yön alıcı bir durum arzet- 
pıektedir.

Sağ teşkilatların bir cephe kurması 
mutlaka zaruridir. Ancak bu lüzum, kuv
vetli ve kurtuluş ümidi taşıyan bir kadro
nun ideolojisinden taviz vermesi manasına 
gelmez. Zira, aslolan halkın politik gücü
nü ve şuurunu yükseltmek, dönen dolab- 
lardan halkın haberdar olmasını temin et
mektir.

Hiçbir cephe politikası, halkın yetiş
tirilmesi vazifesini ikinci plana atmamalı 
ve tahdid kabul etmemelidir.

Sağ cephenin kuvveti yönünden tah
liller yaparken şunu iyice bilmeliyiz ki, 
sağcı teşekküllerin bizatihi kuvveti, siyasi 
şuuru veya teşkilatlanma kabiliyeti zayıf
tır. Kuvveti şuradan Ueri gelmektedir. Hal 
km arzularına, iştiyaklarına bir* dereceye 
kadar, belli belirsiz ve gayri şuuri vaziyet
le tekabül etmek.

Sağ teşkilatlar arasında bir cephe teş 
kili meselesi dikkatle İncelenmeğe değer. 
Her sağ ideoloji ve gurub, kendi varlığına 
vücud veren hususiyetlere sahibtir. Sağ 
cephede teşkilatlanma çalışması bazı mani
lerle karşılaşmağa mecburdur.

Milletin kurtuluş ümidi olan bir teşki
latın, ne kadar kuvvetti olursa olsun bir 
milleti kısa bir zamanda teşküatlaması 
mümkün olmaz. Milletin kurtuluşu müca
delesinde muhtelif kuvvetleri çalıştırmak 
gerekecektir. Bir gurub teşkil eden- ferd- 
leri bekleyen değişik ihtimaller vardır. Ya 
ümid taşıyan yeni teşkilata intibak etmek 
ve girmek, yahut kendi teşkUatmı ve hu
susiyetlerini muhafaza ederek, kuvvetleri
ni ve faaliyetlerini tek bir sevk ve idare 
mekanizmasına bağlamak gerekir. Yahut 
mücadele etmek Olur.

Gayeleri aynı ve metod itibariyle ya* |  
km olan teşkilatların didişmesini izah ede
cek hiçbir makul izalı yoktur.

Şu halde bir cephe içinde, ümid olan 
îeşküatın taraftarı, sempatizan ve şuursuz 
muhalifi bulunacaktır.

Taraftar, yeni teşküatm bütün çalış-  ̂
ma şekillerine ve taktiklerine o teşkilat di- S 
sipliai içinde uyacaktır. Aynı gayeye yöne
len teşküatın taraftan, cephe politikasının 
ve şartlarının kaidelerine, yani müşterek 
mücadele programına bağlı olacaktır. An
cak, cephedeki sempatizanlar veya mütte
fik kuvvetlerin içinde yeni teşkilata de
vamlı ve kasıtlı hücumlar yapanların tecri
di ve saf dışı bırakılmaları gerekir.

Şu halde yeni teşkilat, diğer sağ teşek 
külleri, müşterek bir politikada birleştir
meğe ve taraftar kazanmağa çalışırken, ya
ni yardımcı kadrolar kurmağa çalışırken, 
halkı da uyarma ve teşkilâtlama vazifesini 
katiyyen ihmal edemez ve etmemelidir.

Bu ifadelerden çıkan netice, bir müş
terek cephe politikasına ve programına 
olan ihtiyacı belirtmelidir. Bu program, 
temel gayelere götürecek bir vasıta olmalı
dır. Bu hal teşküatlann ideolojik şuurunu 
yükseltmek, hedefler ve temel zıddiyeti su 
yüzüne çıkarmağı gerektirir.

Türkiye’deki sağcı ideolojik teşkilat
lar yönünden kuvvet tahlilini müteakib ya
pılması gerekli Olan, millet yapısının sos
yal yönden tahlilidir.

(Devamı Gelecek Sayıfla)
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ideolojiler kavgasından akisler

Savcılar Nerdesıniz? 
Burası Moskova mı?
Hızlı komünist şeflerinin ve 

gayrı millî basının ağzında 
«devrim»/ «devrimci» gibi ke
limelerde ifadesini bulan ko
münist hareketin, gerçek ma
hiyetini ve hedefini anlama
mak için, artık aptal olmak lâ 
simdir. Senelerden beri ortak 
eephe kurmak gayesiyle kul
landıkları «devrim», «kema- 
lizm» gibi sloganlann, ideolo
jik bünyesi artık gizlenme- 
mektedir. Aşağıya fotokopisi
ni aldığımız ilan, 1.T.Ü üni
versitesi bülteninden alınmış
tır. Bülten, Devrimci Kültür 
Şenliği’nin ilanını yapıyor. 1- 
lana göre Devrimci Kültür

Şenliği’nde üç tane film gös= 
terilecektir. Filimlerden biri
si KÜBA DEVRÎMÎNE (ihti
lâline) diğeri 1917 RUS DEV
RÎMÎNE aitmiş. Üçüncüsü de, 
Maksim Gorki’nin, masum bir 
işçi nasıl kandırılarak militan 
haline getirilir, onu telkin e- 
den «ANA» isimli romanı ola
cakmış.

Artık açıkça komünist ihti
lalini örnek göstermekten çe
kinmeyen bu hareket, savcıla
rı ve devleti korumakla görev
li kuvvetleri harekete geçir
meyecek mi? Halâ hangi dev
rim diye sormak lüzumsuz de
ğil midir?
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2 Ocak 1971 tarihli gazete 
haberlerine; göre Rusya, Avru
pa ve Japon firmalarından si- 
nai yardım temin etmek için 
uğraşmaktadır. Sovyet Rusya 
Doğu Sibirya’da Udokan yöre
sindeki bakır madenlerinin iş 
letilmesi için gereken , serma
yenin, yansım dış ülkelerden 
karşılamak zorunda kalmıştır. 
Halen birçok yabancı sermaye 
şirketleriyle birlikte Rusya’da 
bir İngiliz firması demir cev
heri fabrikalarına sahiptir. 
Bu şirketlerin yarıdan fazla
sının yahudi sermayesiyle iş
letilmekte olduğu gerçeği ise 
hayli enteresandır Hatta Rus 
ya, yabancı sermayeye kucak 
açma hususunda A.B.D. İbra- 
cat İthalât Bankası’na da baş 
vurmuştur.

Görülüyor ki, Rusya’daki ko
münist sistem tamamen bir

sarsıntı ve çöküşün içindedir. 
Yukarıdaki haber bu sallantı
nın sadece iktisadi yöndeki 
belirtileıindendir. Ayrıca sos
yalist bir rejimle idare edil
mekte olan ve fakat tek geçim 
kaynağı şeker istihsalini, eski 
senelere nazaran daha da dü
şüren Küba’nın hâil ortada
dır. Türkiye’deki sosyalist çı
ğırtkanlar tıpkı Çekoslovakya 
ve Polonya’da halkın komüniz
me karşı isyanında olduğu gi
bi bu gerçekleri gizlemekte 
veya tahrif etmektedir. Rus
ya’yı modern ve gelişmiş bir 
ekonomik yapıya sahip devlet 
olarak takdim edenler, Tür
kiye’de sahte yabancı serma
ye düşmanlığını yapanlar ne 
kadar aldatıcı ve iğrenç bir o- 
yunun içindedirler. Utansalar 
biraz diyeceğiz ama, haya in
sana mahsustur.

Biga'da

Akii

Toplantısı
9.1.1971 günü akşamı Ay

dınlar Kulübünde üçyiiz kişi
yi aşkın bir topluluk huzurun« 
da Millî mücadelemizin müz
min şairi anıldı.

İmam - Hatip Okulu öğret» 
menlerinden Hüseyin Algül 
«Mehmet Akif’in yetişmesi ve 
mücadelesi» konulu konuşma« 
sı ile Akif’in mücadele anla
yışını anlattı ve bugünkü gen§ 
lerin mesuliyetlerini hatırlat«
tL

f Milli Mücadeleye bilfiil iş
tirak etmiş olanlar gözyaşları
nı tutamadı. Gençler ise yeni
den Milli Mücadeleye başla
manın heyecanı içinde idilerc 
Halka ve gençlere son olarak 
Akif’in mücadele anlayışına 
yabancı kalmamaları hatırla
tıldı. Millî Mücadele gönüller 
de yeniden yaşadı ve yenide® 
başladı.

Sağırların 

En Kârlısı

Dünyanın en ünlü sağırlan 
arasında Bethoven, eski Yu
nan Kraliçesi Frederika, İs
panyol ressamı Goya, Çek 
bestecisi Smetena ve şüphesiz 
bizim sağır İsmet İnönü var. 
İnönü eski topçulardanmış. 
Yemenden dönünce kulağı 
duymaz olmuş ve bir pil tak» 
mış. O günden bu güne kula
ğı pek duymamaktadır. Bilhas 
sa şeflik devirlerinde zulmet
tiği insanlann inilti ve ferya
dını, zulmüne başkaldıranla- 
nn haklı protestolanm ve İha 
netlerini ortaya koyanların 
seslerini duymamıştır. Sağır
lığın en fazla İnönünün işin® 
yaradığı söylense doğrudur

KIYMETLİ OKURLARIMIZ,

Yeniden Milî! Mücadele 52. sayısı üe birin
ci yılım tamamlamaktadır. Okuyucularımızın, 
gerek mektup» gerek şifahen devamlı ve ısrarlı ta 
lepleri üzerine, mecmuamızın 52 sayısı bir cilt 
teşkil etmek üzere ciltleri hazırlanmaktadır,

W  Cilt kapakları muhtelif renklerde ambalemli ve 
yaldız ıstampah olarak orijinal bir tipte yapıla
caktır.

'% Cilt , kapaklan, ambalaj ve posta masrafları 
dahil 15 liradır. İmkânsızlık sebebiyle mahdut 
sayıda yaptırılacağından peşin para göndermek 
suretiyle yapılacak müracatlar sıraya konularak 
tevzi edilecektir,

' Ayrıca, 1-52 sayıların ciltlisi 80 Liradır. Cilt
li mecmua ücreti, 40 Lirası peşin, 40 Lirası cildi 
aldıktan sonra ödenmek üzere iki taksitte verile
bilecektir,

|  Kapak ve cild için gönderilecek mektup ve 
havalelerin «Y. M. Mücadele Mecmuası Kapak 
Servisi, Babıâli Cad. No: 50/4 Cağaloğlu - İstan
bul» adresine gönderilmesi rica olunur.

ASLINI İNKAR EDEN 

HARAMZADEDİR

Komünistlerin inancı, bioloji sahasında Darvin’e daya 
nır. Yahudi Darvin’e göre ise, insan hayvanın bir tekâmü* 
lünden ibarettir. İnsan, bugün nesli tükenmiş bir maymun 
türünün devamı imiş. Aşağıdaki fotokopi bunu ilm* (!) bir 
gerçekmiş gibi takdim ediyor. Biz şunu söylemek isteriz t 
Komünistlerin babası belki maymun olabilir. Belki onların 
atası hayvandır. Fakat bizim ecdadımız insan olarak yaratıl* 
mıştır. Sokaklarda hayvanlar gibi tepiştiklerine, bağırıp ça
ğırdıklarına bakınca, tahmin ediyorduk, köpek soylu may» 
mun soylu olduklarını ama, bunu kendileri itiraf edince da* 
ha enteresan oluyor değil mi?

asga..


