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Y A P IS IN IN ¡L iM L E Ç M E S i V E H A R E K E T L E N M E S İD İR .!

NEDEN İLMİ SAĞ
Aşağıda okuyacağınız inceleme, İlmi sağ açısından insan ve cemiyet
buhranının kanunlarını tesbite yarayan bir incelemedir. Bütün Türkiye’
de milletimizin içinde bulunduğu buhran hissi bir tarzda kavranmış sayı
labilir. Varlığı şaşmaz bir gerçek olan buhranımız, siyasî, ahlâk!, iktisadi
ve kültüre] vasıflar göstermektedir. Buhranımız hakkında doğru bir teş
his, doğu çözüm yollama götürecek tek anahtardır. Bu inceleme; milleti
mizin buhrandan kurtuluş mücadelesinde millî vasıf taşıyan bütün kadro
lara ve bu milletin evlâdı olduğunu hisseden bütün vatanperverlere teo
rik ve pratik rehberlik vazifesi yapacaktır. İncelemenin başlığından da an
laşılacağı gibi, incelemenin mevzuu sadece cemiyetin buhran kanunları
nı incelemek ve bundan mücadelemizin istifâde edeceği dersleri çıkar
maktan ibarettir. Şu halde okuyacağınız inceleme; İlmî sağ anlayışının bir
hayatî vakıaya tatbik edilmesinden doğmuştur.

İLMİ SAĞ AÇISINDAN İNSAN VE
CEMİYET BUHRANININ KANUNLARI
İNSAN VE KAİNAT GERÇEĞİ
İnsan, zaman ve mekân buudları için
de yer alan, ideolojik bir varlıktır, insan,
m ekân içinde bir yer işgâl eder. Kâinatta
¿aman ve mekân buudları ile belli olur.
İnsan; en, boy ve yüksekliğe sahip fi
zikî bir varlık olarak gözükür. Bir kitleye
ve hacme sahiptir. Ağırlığı vardır. Bu se
bepten fizikî bir varlıktır.
Aynı zamanda insan; kimyevî muam e
lelerin vasatı ve mevzuu olur. Beden dedi
ğimiz organizma, kimyevî değişmelerin ce
reyan ettiği bir laboratuarı andırır.
Beden muhiti ile yani, kâinatla fizikî
ve kimyevî alış verişlerde bulunur. Vücu
dun fizik âlemle teması vücudun dış yüze
yi vasıtasiyle olur. Bedenî, kimyevî alış-ve
rişlerinin en belirli veri ise, akciğerlerin
sathından başlar.
Ayrıca, beden dediğimiz ve fizyolojik
bir zaman içinde hayatına devam eden or
ganizma da hücrelerden teşekkül eder.
Hücreler, canlı varlığın en küçük ör
nekleridir. Hücreler dokuları, organlaı ve
bedeni vücuda getirirler. Oganizma doğar,
büyür ve ölür. Organizmanın normal haya
tı bu geçitlerden geçer v*>r»ganizma mukad
der olan bir zamana kadar bu hayatı sürer.
Bunlar organizmanın kanunudur. Organiz
manın fizyolojik hayatı bu kanuna tabidir.
Organizma doğar, büyür ve ölür. Su halde
insan biyolojik bir varlık manzarası arzeder
Bütün bunlardan başka insan ideolojik
bir varlıktır. Her insan -müsbet veya men
fi- doğru veya yanlış -sarih veya müphembir inancın sahibidir. însan muayyen dü
şüncelerin ve hissin sahibidir. Z eki çalış
kan, düşünen, hisseden, cesur veya korkak
olan milyonlarca insan, bu gözle görülmez
varlıkların kaynağı olan, bir ideolojik ya

pının sahibidir.
Nasıl ki; ışık bir ışık kaynağının, yağ
m ur bulutun mahsulü ise, iman düşünce
ve hisler de, bunların sahibi ve anası olan,
bir ideolojik yapının şahididir.
Şu halde insan, canlı varlık ve madde
nin vasıflarını da taşıyan, ideolojik yapılı
bir varlıktır.
Kâinat ise; bizim basit ölçülerimizle
ölçülemeyecek, fakat mahiyeti
itibariyle
başlangıcı ve sonu olan bir varlıktır. Bu
varlık cansızdır. Kâinat sonsuz âhengi ve
girift kanunları ile bir yaratm a fiilini zaru
rî olarak insan aklına kabul ettirir.
H er fiil bir faili, her eser bir yapıyı
gerekli kılar Müşahede ettiğimiz kâinat
gerçeği ise insana dehşet verici bir mükem
m eliyettedir. Bizim basit ölçülerimize göre,
yiizmilyonlarca ışık yılı boyunda olan bir
varlık içinde, m ilyarlar üstü m ilyarlar sa
yısında olan m addenin en küçük parcacık
larmı, m üşahede edebildiğimiz basitliği içinde tutan bir kudret vardır. Adetlerini
müşahhas matematiğin tehayyül etmesine
imkân olmayan sayıda yıldızları ve yıldız
gruplarını hareket halinde tutan ve onları
üzerlerindeki canlıların yaşamasına müsaid hale getiren kudret, insan tahayyülünün
çok üstündedir.
Canlı maddeyi, cansız maddeden çıka
ran ona hayatiyet veren elbette insan ta
hayyülünün sınırını aşan kudrettir.
Kâinat; ilmi bütün varlığı kuşatan,
varlığı başka bir varlığa muhtaç olmayan,
Allah’ın eseridir.
Kâinat; belirli bir hayatı olan, zama
nı gelince yok olacak varlıktır. Bu varlık
Allah’ın yaratığıdır. Başlangıcı vardır. Yok
tan meydana gelmiştir. Kâinatın meydana
gelmesinde ne madde, ne de m addenin bir
türevi rol almamıştır: Zira, kâinatı yaratan
Allah’ın yaratm a fiiline canlı veya cansız
hiçbir varlık şerik olamaz. Kâinat mukad

der zamanına kadar devam edecektir. Za
manı gelince ise yok olacaktır.
Bu ifadeleri teyid eden fizik nazariyelerinden bahsetmeyi, şimdilik yersiz bulu
yoruz. Yukarıda zikredilen akıl yürütm eyi
kâfi sayıyoruz.
Hülâsa; Kâinat ve hayat Allah’ın ya
ratıklarıdır. Bu varlıklar yaratılm a, yaşa
ma ve ölüm safhalarından geçerler. Bu, can
lı varlık maddenin tabi olduğu kanundur
însan fizyolojik zamanının dolması, onu yeni bir hayata hazırlar. Ana rahm i na
sıl dünyadaki bir hayatın hazırlığı ise, in
sanların hayatlarının sonunda tevdî edil
dikleri kabir de yeni bir hayatın eşiğidir.
İNSAN VE KAİNATLA ALÂKASI
«İnsan, kâinatta bir yer işgâl eder.»
dedik. Canlı varlığının devamı zamanla
tahdid edilmiştir. Canlı varlığımız, yapısı
itibariyle, kâinatın bir parçasıdır. Canlı
varlığımızın elemanları, nihaî bir tahlilde,
kâinatın elemanlarına irca olunur. Su hal
de canlı varlık, kâinatın kanunlarına tâbi
dir. Maddenin tabi olduğu kanun, canlı var
lığı da hükmü altına almıştır. Mekâniğin.
termo- dinamiğin veya optiğin kanunları
bizim vücudumuz için de m er’îdirler. Câzibe kanunundan, kuvvet tatbik etmeksizin
kurtulabilecek madde olmadığı gibi canlı
da mevcut delildir. Misâlimizi basitleştirir
sek; yer çekimi kanununa tabi olan bir ci
sim nasıl düserse." insan da ö v I p düşer.
İnsan v a rlık aynı zamanda bir fizik
varlık belirttiğinden, fizik kanunlarına ta 
bidir.
Ayrıca, «İnsan, kimyevî değişiklikle
rin cereyan ettiği bir laboratuarı andırır»
dedik.
Kanın dokulara götürdüğü besleyici
maddeler kana 3 kaynaktan gelir. Hava
dan, barsakların çeperlerinden ve andokrin bezlerinden.. Yiyecekler sıra ile tükrük, mide suları, pankreas ve karaciğer
salgılarının muamelelerine uğrarlar. Neti
cede alınan besinler daha küçük parçalara
bölünürler ki, ancak bunlar kana karışabi
lir ve dokular tarafından
kullanılabilir
Andokrin bezleri ise. kan plâzmasındaki
maddeleri kullanarak trioksin. Adrenalin
ve Ensülin gibi yeni maddeler imâl eder
ler. Bu m addeler hücre ve dokularımızın
beslenmesi ile bedenî ve zihnî faaliyetleri
miz için gereklidirler. Bu m addeler vü
cuttaki hakikî kimyevî değişmeleri ifade
ederler. Yukarıda ismi geçen bezlerin çalış
m aları sayesindedir ki, organizma bir bü
tün halinde devam edebilmektedir.
H er türlü beşerî faaliyetin cismanî özü cansız maddeden gelir ve gene oraya dö
ner. Bütün bunlara nazaran. «Canlı varlığı
mız. cansız maddenin umduğu kimyevî esas
lara uym aktadır.» divebiliriz. Maddenin uy
duğu kanunlar, vücudumuzda m utlak bir
hakim iyetin sahibidirler
(Devamı Gelecek Sayıda)
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1683 Viyana bozgunundan beri, m illetim iz
in d«vam eden m ücadelesi ne yazık ki, mağlu
biyetle neticelenm iştir. Bu ta rih ten itibaren en
azından, T ürkiye’nin on misli toprak parçasını,
ata yadigârı cam ilerini, m escidlerini, m edresele
rini, h e r tü rlü zenginliğini ve milyonlarca şehi
din mezarını bıraka bıraka,Türkiye topraklarına
sığınm ış vaziyetteyiz. Vatanımızın üzerinden ka
vurucu b ir alev dalgası halinde geçen ve y aralan
hâlâ kapanm ayan Rus, Sırp, B ulgar zu lm ü : mu
kaddes b ir kin halinde A nadolu’nun h e r köyünde,
vicdanları ü rp erten b ire r m illî m atem hikâyesi
olarak anlatılır, durur. M illetimizin nim etleri ile
beslenen kavim leri, büyük devletimize karşı b ir
hiyanet hançeri cterak bileyen sinsi İngiliz poli
tikasının, zehirini aldığı Beynelmilel Yahudi po
litikası ih an etleri anlatıla anlatıla bitirilem ez.
M illetimizin unutam adığı ızdırabm ı ve hissen te-s
bit ettiğ i sebeplerini ne yazık ki, bugün bu mil
letin reh b eri durum unda olanlar hissetm em ek
tedirler.
Bugün m illetimizin korkunç b ir b uhran içi*>ne düştüğünü herkes söylem ektedir. N e yazık ki,
m illetin içinde yüzdüğü buhran son derece ba
sit sebeplere bağlanm aktadır. Şurası şaşmaz b ir
gerçektir, ki hiç b ir şey kendiliğinden doğmadığı
gibi, buhranım ızda sebepsiz değildir. Milletimiz
ve koruyucusu olan devletimiz, bütün millet düş
m anlarının hain işbirliği neticesi ve içimizdeki
bozguncuların suikastleriyle yıkılmıştır. İstiklâl
H arbinde dökülen şehid kanları karşılığında ku
rulan devletim iz ise bugün, beynelm ilel kuvvet
lerin kullanm aya hazırlandıkları b ir kuvvet halin
dedir. Devletimizi gayri millîliğe sürüklem ek,
ve beynelm ilel Yahudiliğin em ir erliğine düşür
mek için girişilen te rtip le r hâlâ devam ediyor,
îşte İhanetleri sabit olan Gomeller, T ürkiye’yi
hazırlanan plâna uygun olarak soy, soğana çe
v ir ve sonra Türkiye Devletini Avrupa pazarla
rında tem sil et.
İçinde yüzdüğümüz buhran, ne sebepsizdir,
ne de küçüktür. M illetimizin buhranı, m illetim i
zin asırlardan b eri yaptığı mücadeleyi kaybet
m esinden doğm aktadır. Ve kelim enin tam manasiyle, yuvarlandığım ız buhran korkunçtur. Mil
le t düşm anlarının, milletimizi köleleştirm ek için,
sürdürd ü k leri sınırsız harp, önce imanımızı, ah
lâkımızı ve kültürüm üzü kem irirken; diğer ta
raftan zenginliğimizi çalarak tam b ir esaretin
içine yuvarlam ak istem ektedir. Millete hayat ve
re n İdeallerin alçakça darbelenm esi neticesi, si
yasî askerî, ahlâkî ve k ü ltü rel alanda hiyanet
tom urcuklandı. Milletimizin zafer ve şeref tacı
düştü.
Bugün T ürkiye’de m illî ekonomi; beynelm i
lel Yahudiliğin tezgâhladığı kapitalist sistem vasıtaslyle tah rip edilm ektedir. Ekonomimiz Millî
Mücadelenin zaru retleri ile taban tabana zıt ola
ra k sadece istihlâk ekonomisi haline getirilm iş
tir. Faiz m illetin m eşru servetini gayri meşrûluğa dönüştürm enin iğrenç vasıtası olarak, kanlı
saltanatına devam ediyor. Bu hain mekanizma,
köylünün, işçinin, esnafın ve bütün m illetin rız
kından hisse ayırm akla meşgul. Faik, lüks, fuhuş
ve İstihlâkin kam çılanm ası zaten zayıf olan m il
lî ekonomimizi yıkm akta... Millî servet üzerinde
Beynelm ilel Yahudiliğin bekçileri tam manasiyle b ir trö st kurm uş vaziyettedir. Millî gelirin
%50 sİ y u rt dışına kacıvor, teşebbüs sayısı iti
barîyle sadece İstanbul’da Beynelmilel Y ahudi
liğin tem silcileri % fiO-65 nisbetinde iğrenç bir
hakim iyet kuruyor. Bu nlsbete sözde Müslüman
T ürk m anken ortaklar bularak kurulan, şirket
le r dahil değildir. Bu nisbet, millî teşebbüsü bo
ğar, gayri m illî serm ayenin ve k âr şeklindeki
vurgunlarını ifade etm ekten son derece uzaktır,
buhranım ızın ikHsartTvechesinîn kısacık b îr
özeti

Türkiye’de; millî servet yok edilir, ekonomi
miz gayesinden uzaklaştırılırken ahlâkımız, tari
himiz darbelenm ekte devam etm ektedir. Milleti
mizin hayat idealleri soysuzca yıpratılm akta, mi
deleri bulandıran b ir seks edebiyatı, gençliğimi
zi çürütm ektedir. Cephede düşmana karşı tüfek
tu tan elin iradesi şim diden sarsılm aya çalınmak
tadır. Sokaklar, sinem alar, tiyatrolar, sözde bu
m illetin radyosu h e r gün millî a h lâ k a söğmekte, m illetin gençliğini zinaya, fuhşa hayasızca
teşvik etm ektedir. B ir mesud aile kurm ak im
kânından m ahrum hale getirilen, bu m illetin ev
lâtları kanunî (1), resm î (!) fuhuş yuvalarında
m illetlerine ihanet çukuruna
itilm ektedir. Bu
da, milletimize karşı sürdürülen harbin, ahlâkî
veçhesidir. Yani ahlâkî buhran..
Türkiye’de, m illetin yarınının em anet edile
ceği m illet evlâtları klâsik tahsile tevdî edilir
Ancak fertlere doğru b ir kâinat-hayat anlayışı
verm esi gereken k ü ltü r yuvalan; ilk okuldan
başlayarak, gayesiz, mânâsız ve m üsbet herşey
den m ahrum , gayri millî kültürlerin propagan
da vasatından ibaret bulunm aktadır. İki yüz se
neden beri bize tak lit ettirilen h e r devletin bü
tü n sistem i gibi, eğitim sistem ini de kopye et
tiklerinden kü ltü r yuvalan ilk okuldan başlaya
rak Fransız, Alman ve İngiliz sistem lerinin gay
r i millî tesirlerin e vasıtalık etm ektedir. Bunun
haricinde basın, k ü ltü r ve haberleşm e vasıtala
n üzerindeki emperyalizm; doğruyu, haklıyı or
taya çıkarmaya imkân bırakm am aktadır. Eğitim
yuvalarının; hedefsiz, m illet ızdırabından 1}aher
siz, m illet düşm anlarından gafil, düşm anlanna
gizli b ir hayranlıkla dolu, sığ ve fakat geniş ma
lum atlı, zihnen tembel fe rtle r imâl etm esi yet
miyormuş gibi, düşman halkın büyük çoğunlu
ğunun uyanm asından korktuğu için, oyunlarla,
eğlencelerle ve açlığın ızdırabı ile meşgul etmek
tedir. İşte bu da, harbin psikolojik yönüdür. Bu
aynı zamanda buhranım ızın k ü ltü r veçhesini teş
kil eder.
Ancak içinde yüzdüğümüz buhran, sebepsiz
ve basit olmaktan başka; gayesiz de değildir. Zi
ra içine yuvarlandığımız buhran, şuurlu b ir kad
ronun rehberliğinde bütün m illetin teşkilâtlan
ması ve mücadeleye katılm ası ile yok edilmezse;
Türkiyemizi, milletimizi, dinimizi bekleyen bir
tek âkibet vardır: Yok olmak!
Bu savaşın kolay olmadığını biliyoruz. Dün
yanın en güçlü serm ayeleri ve tekniği karşısın
da; milletimize hazırlanan hiyanetleri duyurmak,
onu teşkilâtlam ak ve mücadeleye sevk etm ek el- b ette kolay değildir. İşte «Yeniden Millî MÜ
CADELE» milletin m uhteşem mazisine
uygun
b ir hayat kurm ak isteyen, bütün vatanseverlerin,
gerçek m üm inlerin mecmuası olmak için çıkıyor
Elbette bu da kolay değildir. Düşmandan yılma
yan, m ahrum iyetlerden korkmayan, düşman va
adlerine kanm ayan, dünyanın zevkine ald ın ş el
meyen, eyyamcılığı mahkum eden, ferdî m enfa
at kaygısını yok eden b ir mücadelenin sancağı
olmak, elbette kolay değildir! İstism ar yolunu
kapayarak mü’mini şuurlandırm ak. elbette ko
lay yol değil. T iraj yükseltmeyi m arifet zannede
rek, hisleri gıcıklayıp parsa toplamak kolay, mil
îetin buhrandan kurtuluş mücadelesinde sağlam
rehber, teşkılâtlayıcı, öğretici, uyandıncı olmak
kolay değil! Bütün bu zorluklara rağmen, zor
olanı seçeceğiz. Kuvvetimizin büyüklüğünden de
ğil! Milletimizin yaşayabilmesi için, zor olanı se
çeceğlz. Bu zor ve fakat şerefli mücadelemizde
yardımcımız yalnız Allah, dayanağımız tah k îr edi
len büyük m illettir.
Allah’tan hatam ızda İsrar etmem e k ararlı
lığını bize daima lütfetm esini, milletimizi koru

SAYFA: 2

TÜRKİYE

A.P.-CHP, Koalisyonuna Doğru
Son olaylarda üzerinde çok durulan meselelirden biri, AP-CHP koalisyonu hakkm daki şayi
alardır. Böyle b ir koalisyona neden lüzum hisse
dildiğini açıklam akta faydalar vardır.
AP. büyük b ir ekseriyetle iş başında bulun
duğu halde, neden böyle b ir koalisyona itilm e
ye çalışılıyor?
Bildiğimiz gibi Beynelmilel Sionizm, T ürki
ye’de milli değerlerin ortaya çıkmasına taham 
m ül edemez. MilTetln inanç ve töresine bağlılığı
n ı ve bu uğurda azimli b ir mücadeleye atılma
sını istemez.
Bugün AP. nin mason yönetici kadrosu, m il
letin uyanm asına engel olam am aktadır. H er ge
çen gön milletimiz Sionizme, Komünizme ve Hı
ristiyanlığa karşı sağlam b ir m ücadelenin veril
mesi gerektiğine daha çok inanm aktadır. Mille
te y ıllardır unutturulm aya çalışılan b ir mücade
le duygusu, m illet düşm anlarını iyice tedirgin
etm iştir. Şu da b ir g erçektir ki. A P nin mason
olan yönetici kadrosuyla m illetten değerleri iti
bariyle kopmuş olan CHP kadrosu, tam b ir an
laşma içindedir. Zira iki partinin son zamanlarda yüksek kadem e idarecileri arasında tem el me
seleıer hakkm daki görüşlerinde b ir farklılık kal
m am ıştır. Bu haliyle A P - CHP koalisyonu fiilen
gerçekleşm iş bulunm aktadır.

m illet düşm anlarına rah a t çalışma im kânları ve
recekti. Millî Cepheyi sindirebilm ek için h e r tü r
lü çareye başvurdular. Halk P artisi bu devirler
de A P ye tam b ir düşm an gibi muamele ediyor
du.
İNÖNÜ NASIL DÜŞTÜ?

AP - CHP MÜNASEBETLERİ

Bu sıralarda ortaya çıkan K ıbrıs hadiseleri,
birçok plânları altü st etti. K ıbrıs;
Am erikan,
Rus, Y unan, İngiliz ve Sion m enfaatlerinin çar
pıştığı b ir yerdir. Bizim de m enfaatlerim izin bu
lunduğu K ıbrıs’ta, hâdiselerin patlam ası Hükü
m eti beklenm edik b ir anda yakalam ıştır. P arti
basm aları, gazete tahrikleriyle meşgul olanlar
böyle b ir hâdise karşısında bocalam ışlardır. Kıb
rıs üzerinde m illi b ir politika yürütem eyen İs
m et İnönü’nün ordu üzerinde ve halk nazarında
itib arı kayboldu.
H alk ve ordu tevehhüm ettiği zaferi, İnönü’
de göremez. K ıbrıs gibi İngiltere, Amerika, Rus
ya ve Sionlzmin m enfaatlerinin kalesi olan bir
ada, m enfaatleri b irbirlerine yakın görünen kuv
vetlerin tezatlarını ortaya koymaya başlar. Batı
m edeniyetinin, İngiliz politikasının dostu olan
İnönü, Kıbrıs m eselesinde kendisini ve hüküm e
tini b ir kasaba papazı hüküm eti karşısında, dış
âlemin desteğinden m ahrum olmanın çaresizliği
içinde hisseder.

A P ve CHP koalisyonunun m anasını anlaya
bilm ek için bu partilerin karşılıklı m ünasebetle
rin i incelem ekte fayda vardır. 1960-1963 devre
si:
İhtilâl sonrası CHP koalisyonla iktidarda bu
lunuyordu. M illetin büyük b ir kısmını b ir ara
ya getiren AP ise m uhalefette idi AP si bu za
manda m illetin hislerine tercüm an olan b ir p ar
ti idi. Millet, baskı ve terörden kurtuluşun bu
p arti ile mümkün olacağına inanm ıştı.
înönü ise A P’ye bu devirde düşm andır. Biz
zat CHP nin tahripleriyle A P m erkezleri yerle
b ir edilmişti. Gazete binaları, ro tatifler tah rip
ediliyor, ortalıkta b ir te rö r estiriliyordu.
1960 Ihti'âlinden bu tarafa anarşi h areket
lerinin kaynağı CHP dir 1963-64 yıllarında anar
şinin arttın lışı. m illetin üm it ışığı olarak kabul
etti ei müesseseler?!? tahribi, huzursuzluğu iyice
arttırm ıştı CHP si milleti sindir^bilm ek için bu
h arek etlere girişm iştir Millete göz dağ) verile
cek. milletin iradesi felce uğratılacaktı İradesi
oöziilen millete daha bol hakaretlerle saldıracak
lardı. Beynelmilel Masonluğun istediği bu hava,

H atırlanacağı gibi M enderes’in
L ondra’da
hasta iken yüzüne kapıyı kapattığı ve kovduğu
b ir papaz, A nkara’da m erasim le karşılanıyordu.
K ıbrıs’ı enosise teslim etm ek için, 1960 anlaş
m asını Iptâl için, kapı kapı dolaşan Makarios,
büyük b ir dost gibi karşılanıyordu. Sionizm ve
Helenizm gibi iki tarih i düşm anı bilm eyen, söz
de devlet adam ları; güvendikleri, bel bağladık
ları A m erika’nın ideolojik yapısı icabı Yunanis
ta n ’ı tutm ası karşısında şaşırıyorlardı. Gerçek
te bu beklenen b ir netice idi. Ve halkın hissi se
lim inin m alum u idi. Bir kasaba papazı karşısın
da bocalayan, m üdahale hakkını kullanm ak İm
kânı varken kullanam ayan cesaretsiz, basiretsiz,
vehim li b ir politika çizgisinden m ahrum sözde
devlet adam lan, b ir m es’ul arayacaklardı.
Bu
onlara göre A m erika olabilirdi. N itekim
öyle
yaptılar.
Bu arada İnönü, M akarios’un Birleşm iş Mil
letlerdeki ezici galebesi
karşısında Birleşm iş
M illetlere üye olan devletleri K ıbrıs tezimize
çekmeye çalışır. İlk akla gelen devletler tabia
tıyla İslâm D evletleridir. Ancak İslâm D evletle
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ri İsrail’le Türkiye m ünasebetlerini, A rap-Türk
dostluğuna mâni bir çıban olarak gösterm ekte
dirler. İşte tehlikeli bir dönemece gelinm işti.
İsrail ile m ünasebetler gözden
geçirilm eli
m idir? Bazı iyi niyetli fakat politik hadiselerin
derin sebeplerinden bihaber senatörler, İsrarla
bu kanadı m üdafaa ettiler. E lbette bütün b ir Arap dünyasının reyi, küçük bir İsra il’in reyine
tercih edilmeli idi. Ancak kelimenin hakikî m â
nasında millî hakim iyetin ve gerçek dem okrasi
nin mevcut olduğu b ir m em lekette, netice müsbet olabilirdi. T ürkiye’de ise ro tatifler hem en
işlem eye başladı. Ve İsrail’in 'hayati m enfaatle
rin e gölge düşüren bu düşünce, koğulmaya ça
lışıldı. Ve buna sebep olan iktidarın düşürülm e
si tasarlanm aya başlandı.
GENERAL POWEL BAŞBAKAN ARIYOR
Bütün bu yapılanlar İnönüyü A m erika’nın
gözünden iyice düşürm üştü. Tam bu anda orta
ya Süleyman Demirel çıkar. Derhal AP nin ikti
dara geleceğinden bahsetm eye başlar. A m erika’
nin ve Masonluğun gözünden İnönü - düştüğün
den, onun yerine yeni b ir başbakan tayini ile
görevli bulunm aktadır. Ve bulur. Bu da Süley
m an D em irel’dir.
Bu hâdiseler m illet üzerinde döndürülen do
lap lan açıklamaya yeter. A m erikan milleti üze
rin d e de hem malî. hem . ideolojik b ir hâkim i
yet kurm uş olan Beynelmilel Yahudilik, T ürki
y e’de kendi em rinde yürüyecek insanlar bulma
ya çalışır. Siyonizm; m illetimizin vereceği şuurlu
m ücadele ile sarsılacaktı Onun em rindeki kapi
talizm ve komünizmin döğüş sahnesi olm aktan
kurtulacaktı. M illetimiıin bu mücadeleci vasfı bi
lindiği için, dışarıdan idare edilen ve m asonlu
ğun nüfuzu altında bulunanlar tarafından çeşit
li oyunlar tertiplenm ektedir.
Kıbrıs hâdiselerinin patlak verdiği, İnönü’
nün A m erikanın gözünden düştüğü sırada. CHP
yöneticileri AP ye karşı büyük b ir hınç içinde
dirler. H içbir dostluk belirtisi yoktur. Münase
b etler tam am en kesilm iş vaziyettedir.
DEMİREL’İN MECBURİYETLERİ
Daha sonra bilindiği gibi
Süleyman De
m irel oldu bittiye g etirilerek AP ye Genel Baş
kan, sonra da başbakan oluverm iştir.
Beynelmilel Yahudiliğin siyasî ve malî ağı
Masonluğun b ir ferd i olan Süleyman Demirel. po
litikasını m illetin tem ayüllerine uydurm akta ku
su r etmez. Şimdiye k adar m illete yukarıdan ba
kan politikacı yerine güler yüzlü b ir halk ada
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Gene Cumhuriyet devrinin meşhur masonla
rından Tevfik Rüştü Aras’ın, Kılıç Ali’nin v.a.
nin partiye g irip ona b ir canlılık verilmeye gayre t edilm esi de aynı hesaplarla tezgâhlanm ıştır.
H azırlanan komplolar seçim ler arifesinde ge
rekeni verir, zannediliyordu. Hemen b ir koalis
yon ortaya çıkarılacaktı. Masonluğun istediği şey
T ürkiye’de millî güçlerin uyanm am asıdır AP*
nin mason idarecileri bu uyanışa mani olama
m aktadırlar. İşte bu masonlara yapacakları tah 
rib atta kendilerine bir ortak aranm ıştır. Bu da
koalisyonla sağlanabilir. Bu koalisyon ortaklığı
nın talipleri kim olabilirdi?
F ak at seçim ler Sionizmin ve A m erika’nın
istem ediği şekilde bitti. AP k ah ir b ir ekseriyet
le iktidara geldi.
CHP DE ORTANIN SOLUNU İNKÂR
A yaklan suya değen İnönü seçim lerin n eti
cesinde derhal fik ir değiştirm iştir. Önceleri açık b ir A m erikan aleyhtarlığı yapan, petrol şir
ketleriyle mücadeleye girişen, N ato’ya şiddetle
karşı çıkan, İsm et İnönü ve CHP acaba neden
b ir dönüş yapm ıştır? Onu bu harekete sevk eden
nedir?
Y ukarıda belirtildiği gibi İnönü solun çöpleneceği b ir hava hazırlam ıştı. Ama seçim lerden
önce H alk 'P artisin d en bazı heyetlerin A m erika’
ya gidip gelm eleri herşeyi
değiştirm eye kafi
gelm iştir. Bundan sonra İnönü, »Nato’dan çıkma
yalım. Orta Doğu’da açıkça A rapları tutm aya
lım, tarafsız olalım, A m erika’ya
çatmayalım»
seklinde dem eçler verm eye bağlamıştır. H attâ da
ha ileri giderek Yıldız D.M.M. Ak hadiselerinde
solcuları «serseriler, haytalar, devrim yobazla
rı» diye sert b ir dille itham etm iştir.
Bütün bunlar İnönü’nün Amerlkaya ve Sionizme şirin görünm esini mi sağlam ıştır?
Acaba İnönü nasıl böyle dönüşler yapmış
tır? B unların kendiliğinden olduğu kabul edile
b ilir mi? Dış telkinlerin rolü kendini iyice his
settirm ek te değilm idir?
Seçimlerde A.P nin iktidara gelmesiyle ya
pılan plânlar suya düşm üştür. F akat Beynelmi
lel masonluk bu gidişten de memnun değildir.
M illetin Sionizme ve Masonluğa düşmanlığının

mı olarak görünm ek istem iştir. Bayram namaz
larında cem aatle yan yana saf tutm aya başlain iştir Ayrıca tem el atm a törenleri, adetâ sün
n et düğünlerine dönm üştür. Seçim konuşmala
rında dine bağlı bir fe rt intibaını uyandırm ası
da bu kabildendir.
Millet, dem okrasinin b ir icabı olarak inanç,
tö re ve örfüne uygun isteklerde, bulunmaya baş
lam ıştır. Bu istekler o derece artm ıştır ki Dem irel iyice şaşırm ıştır. Bunalmıştır. Masonluğun
kötü çehresini örtm ek İçin nam azlar kılan, dua
la r eden ve sem patik görünm eye çalışan Demirel, iyiden iyiye sıkışmamaya başlam ıştır. Mille
te kendini böyle takdim eden bir yetkiliden; vi
lâyet, köy, kaza tem silcileri, velhasıl bütün mil
le t haklı isteklerinin yerine getirilm esini, üzer
lerindeki baskı unsurlarını tam am en kaldırılm a
sını talep etm eye başlam ışlardır.
MİLLİ UYANIŞIN AP’DEKİ
TESİRLERİ
Bu nisbî sükûnet havası içerisinde m illet
kendini toparlam aya başlam ıştır. Süleyman Dem irel ise, milliyetçi kanadın istek ve arzuları
nın baskısı altında kalm aktadır. A dalet P artisi
yapısı itibariyle millete dayanır. Birçok nokta
larda m illetin kontrolü altındadır. Bu m uraka
be gittikçe şuurlaşm aya ve bir mücadeleye dö
nüşm üştür.
Kökü dışarıda olan Beynelmilel Güçlerin te
siri altında bulunanların bu güç durum u ilgi çe
kici hale gelmiştir.

artm asına; A.P. nin başındaki mason yöneticiler
katiyyen mani olm am aktadırlar.
JAKOPJAVİST TÜRKİYE’DE NE ARIYOR?
Bu sefer A.P. si içindeki g ru p lan harekete
geçirm eğe kalkıştılar. Hemen A.P deki sağı;ı
grubu temizlem ek arzusuna düştüler. Önüne ge
çilmez itham lar, birbirini takip etti. Y em inliler
den birinin gazete sayfalarına kadar intikal edén
şu sözü h er şeyi ortaya koym aktadır:
«Ne pahasına olursa olsun partiye bir yön
vereceğiz. Grup üyelerimizin sayısı azalsa da par
ti içinde ve grupta disiplini tem in edeceğiz»
Bu sözlerin altında A.P. nin b ir kanadını ihraç
arzusu yatar.
İşte şimdi A.P. de bu oyun sahneye konul
m aktadır.
Bu oyunun sahneye koyucusu ise Amerikan
Y ahudilerinin temsilcisi, Nixon’un
Türkiye’ye
gönderdiği Jakop Javist dir. Jakop’un Türkiye
ziyareti, bu şa rtlar altında, başbakan aramaya
gelen general Powel’in b ir kaç yıl önceki me
şum ziyaretini hatırlatm aktadır
NETİCE : MİLLET MUZAFFER
OLACAKTIR.
Acaba bütün bu oyunların sonunda no* elde
edilecektir?
A.P. nin mason idarecileri ile, C.H.P
mn
halktan kopmuş kadrosu M illetin uyanışını dur
durm aya çalışacaklardır Süleyman
D em irel’in
veya yerine oturtulacak herhangi b ir şahsın teş
kilata ve m illete karşı boynu eğik olmayacaktır.
Y aptıkları h er hatalı hareketin mesuliyetini CHP
sine yükieyecekdir.
Hep
berab er
m illetim i
zin düşm anlarını tanım asına mani olacaklar: Sionlzme, Komünizme, Kapitalizme karşı verilecek
mücadeleyi sindirm eğe çalışacaklardır.
Şunu hatırlatalım ki daha evvelki oyunla
rın tutm adığı gibi bu yeni plân da hedefe ulaşam ıyacaktır
T ürk m illetinin anti-Siyonist, anti-Komünist,
anti-Kapitalıst, İslâm a saygılı ve milli değerlere
bağlı mücadelesi, kendi içinden fışkıran kadro
ların reh b erlisin d e hedefe m utlaka ulaşacaktır.
VE dışardan plânlı adi oyunların hepsini
m illet bizzat kendisi kırıp atacaktır.

Amerikan Yahudiliğinin Müfettişi
Jacop Javits Türkiye’de..
Geçen hafta içinde A m erikalı senatör Jacop
Javist Telaviv’den A nkara’ya geldi. ABD Dış Mü
nasebetler komisyonu üyesi ve Am erikan Musevilerinin lideri diye takdim edilen Javist, daha
önce Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak bir rapor
hazırlam ak üzere, T ürkiye’ye gelm işti Bu ilk zi
y aretin acı b ir hatırası olarak Türkiye aleyhinde
ve Y unanistan’ı haklı gösteren rapor, halâ ha
tırlard ad ır

Baş ve Beyni...
Süleyman D em irel’in vermeye m ecbur ol
duğu tavizler, milliyetçi akımın kuvvetlenm esi
ne ve gittikçe şuurlanm asına imkân verm iştir.
Anti-sionist, anti-komünist, anti-kapitallst, milli
değerlere bağlı ve İslama saygılı bir mücadele
halkı gittikçe kendine çekm iştir.
Beynelmilel Yahudilik, gittikçe
şuurlanan
bu mücadeleye göz vummaz Aynı mücadeleye
İnönü de razı olamaz
Adalet Partisinin başına geçecek her mesul
k isl teşk ilâ tiD ve tabanın tem ayüllerine uymak
mecburiyetindedir.
Artık iyice anlaşılm ıştır ki. Süleyman De
m irc i'd e AP kitlesinin tem ayüllerine set çeke
me» hale gelm iştir
SİOvtZM VE AP POLİTİKASI
Bu noktada Sionizm ve em rindeki mason
luk ‘Vdalet Partisini tktidara getirm eyerek onu
merbu-i bir koalisyona itmeye kalkm ıştır Ama
seçimler de yaklaşm ıştır Yapılacak şey
AP’
nin ovlannın parçalanm as’ ve onun iktidara gel
me=irıp manî olmaktır AP iktidara gelemeyince bir koalisyon zarureti kendiliğinden ortaya
çıkacaktır
Seçimlerden önce derhal piyasa eski bir ma
sor olan Celâl Bavar «Örülmüştür Celâl Bayar*
ın Bizim Ev adlı teşekkülleriyle AP alevhine ça
lısmaya başlaması dikkate değer Bilhassa Yeni
Türkiye Partisi lehine kulislere başlaması, de
meçler verilmesi AP kitlesinden bir kısmının ko
parılmaya çalışılması, oynanmaya çalışılan oyu
nu ivice açıklar
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Bu sefer ki ziyaretinde de bu meseleye te
mas eden senatör, Türkiye ile Yunanistan ara
sında ki m ünasebeti, iktisadi bir açıdan ele ala
rak «Ekonomik İşbirliğinin şart olduğunu; Tyhssen ve Wotkswagen V akıfları ile Dünya Banka
sında tem in edilen 500 milyon dolarla. Türkiye
ve Yunanistan arasında 180 kilom etrelik ortak
sınır teşkil eden Meriç nehrinin ıslak ve sulama
tesislerinin, Türkiye ve Y unanistan tarafından
beraberce yapılacağını, taraflar arasında Turizm
işbirliği’ninde faydalı olacağını» söylemiştir.
MEGALO İDEA’DAN NE HABER?
Ayasofya’nın kubbesi üzerinde Hilâl yerine
Haç görmek isteyen, İstanbul’u şimdilik siyasi
olmasa bile iktisadi başkent ilân eden, Anaya
sasında Bizans ismi ile. K ostantinapolis olarak
İstanbulu sayıklıyan, hayalperest Megalo-İdea’cı,
tarih î ve statejlk düşmanımız Yunan: bu gerçek
yüzü ile ortada dururken samimi ve dostane bir
hava içinde yürüyebilecek bir işbirliğinıen bah
seden Javits’in bu davranışı ancak ideolojisi ile
izah edilebilir
H er halükarda Y unan’ı bize rahatlıkla tercih
eden, buna rağm en Türk-Yunan dostluğunu ön
görür m ahiyette işbirliğinden bahseden senatör,
bazı beynelmilel m üesseselerden elde edilen 500

milyon dolar vesilesiyle bu gayrM tabii dostluk
hikayesinin yeni baştan tekrarlanm ası huşunda
b ir nevi işaret ve direktif verm ektedir.
T ürkiye ile Y unanistan arasında ki en mü
him m eselelerden biri olan, yer y er çatışm alara
sebebiyet veren «Ortak Denizde balıkçılık» mevzuuna hiç dokunmayan; millî deniz servetim iz yö
nünden büyük kayıpların sebebi olan bu ihtilaf
lı konuyu b ir çıban başı gibi ortada bırakan «öz
de bizimle m enfaatlerim izi düşünen senatör bü
yük b ir müneccimlik num arası yaparak «Kıbrıs
konusununda artık b ir problem olm aktan çıktı
ğını (!)» iddia etm iştir
İsrail i!e A raplar arasında 1967
Haziran
ayında çıkan 6 gün savaşlarının 6 ay öncesinden
«Otadoğuda Harp çok yakındır» diyerek haber
veren Yahudi asıllı Senatör. Kibrisin için tein
yanan ve patlam aya hazırlanan bir bomba oldu
ğunu bilm iyor mu? Yoksa biliyor da bu Milli ya
ramızı deşmemek nezaketini mi gösteriyor Yok
sa «Siz bu davayı kaybettiniz, sizin için böyle bir
meselesi artık yoktur» mu diyor
TEK DEVLETLİ DÜNYA
Jacop Javist bu mevzuda ki sözlerine ilave
olarak «Eğer Türkiye ve Yunanistan işbirliği yapabileceğini isbat edebilmişse, bn bölgede vasiyan diğer ülkeler de aynı şansa sahiptirler de.
m ektir» diyor D evletler arasında işbirliği Mil
le tle r arasında kardeşlik sloganları ve arkasın
dan gelsin tek devletli bir Dünya... Javits Siyenizmin tarih î hedefini böylece açıklıyor Türki
ye ve Yunanistan gibi Dostluk ve işbirliği yapa
bilecek bütün şanslı (!) m illetlere şimdiden Tek
Dünya D evletinin m üjdesini veriyor
(Devamı 14. Sayfada)
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İğrenç b.'r
Korsanlık
Hareketi
Son ayların en mühim politik hâdise
leri arasında Fransa’nın Cherbourg lima
nında kaçırılan hücum botlar meselesi bü
tün dünyayı meşgul etmiş idi. Ancak dünya
efkârı umumiyesi ve milletimiz, hücum 
botların kaçırılışı hakkında açık bir fikir
edinememişti. Bu son deıece tesirli harp
gemilerini İsrail nasıl kaçırmıştır? Hangi
kuvvetlerin yardımıyla kaçırmıştır? Fran
sız devlet adamları Fransız silâhlarının
ambargo tatbik edilen İsrail’e varışında ne
kadar mesuldür? Kaçırılan gemiler hangi
maksatlar için kaçırılmıştır? Bu sualler sa
dece Fransa’yı değil bütün dünya millet
lerini ve hasseten İsrail’in çok yakınında
bulunan Türkiyemizi de yakından alakâdaı
eden m eselelerdir. Ne yazık ki beynelmilel
kuvvetlerin haber ve kütür kaynakları üze
rinde kurm uş olduğu ambargo, hücumbot
lar hadisesini bütün dünya milletleri için
ne kadar hayati bir mesele olduğunu açık
lamaya imkân veımemiştir.
BÜTÜN DÜNYAYI SARSAN
HABER
1969 Aralığın sonlarında bir
gün
Hayfa limanı Yahudilerin sevinç naraları
na ve kaba gösterilerine sahne oluyordu Or
ta - Doğu’da harp hukukunu ayaklan altına
alan davranışları ile m eşhur olan Moşe Da
yan Muzaffer bir kum andan edasiyle ken
disine yapılan tezahürata mukabele edi
yordu. Yahudilerin Hayfa lim anında Mısır
topçusunun bombardıman seslerini unuta
rak haykırm alarına sebep olan hâdise ne
idi? Bütün Yahudileri sevindiıen ve vahşi
bir gururla çoşturan hadise, Fransa’dan ka
cııılan beş geminin Hayfa limanına en ufak
bir zarara uğram adan gelebilmiş olmasıy
dı. Yahudiler Hayfa Limanında sevine dur
sun, bütün dünya kuvvetli bir devletin
kontrolü altında bulunan beş geminin ko
laylıkla kacınlıverm esi karşısında hayrete
düşüyordu. Hatırlanacağı gibi Fransa İs
rail’e hiçbir silâh satışı yapmıyacağım dün
yaya ilân etmiş idi. Nasıl oluyordu da F ran 
sa gibi kuvvetli bir devletin, kontrolü al
tında bulunan beş gemi kolaylıkla küçük
bir devlet tarafından kaçırılabiliyor? İşte
dünya m illetlerini düşündüren buydu. Aca
ba Amerika’nın veya Rusya’nın yahut her
hangi bir devletin İsrail’e karşı kuracağı
ambargo hep böyle kifayetsiz mi kalacaktı?
Bütün m illetler kendi devletlerinin millet
lerinin m enfaati sebebi ile alacakları bir ka
ra n n ne dereceye kadar tatbik edilebilece
ğini düşünm ektedirler. Bu sualler milletle
rin hayat m ücadelesinde bilinmesi gerekli
temel suallerdir. Bu bakımdan bu son ay
ların en mühim dünya meselesi üzerinde
durm akta sayısız faydalar vardır.
HÜCUMBOTLAR NASIL KAÇIRILDI?
25
Aralık 1969 Noel yortusu gecesi,
saat 2,30 da Fransa’nın Cherbourg Limanı
nın beş hücumbotu ışıkları yanmış olarak
terkediyordu. Hücum botlar Cherbourg Li
manını 17 dakika içinde terkettiler. Amiral
Mordahay Limon’un em ri üzerine gemile
rin ışıklan yakılır, fakat hiç birisi bayrak
çekmez. Gemilerin Norveç istikam etine de

SAYFA: 6

ğil güney-batı istikam etine yönelmesi F ran
sız makam larının dikkatini çekerse de, kor
sanlık hâdisesi gereken tepkiyi görmez. Beş
hücum botun
Cherbourg’dan Marsilya’ya
kadar sürecek uzun yolculuk esnasında zu
hu r edebilecek bütün m anialar b ertaraf edilmiştir. A raplar’a dost gözüken Sovyet
Rusya donanmasının en ufak bir m ürahalesi vuku bulmaz. Beş hücum botunu Sicil
ya civarında yakıt verm ek üzere İsrail De
niz Kuvvetlerine mensup gemiler, ve iki
denizaltı muhafız olarak bekler.
HÜCUMBOTLAR VE İSRAİL
DONANMASI
İsrail’in kaçırdığı hücumbotlar, İsrail’
in küçük fakat vurucu donanm ası için ide
al bir harp vasıtası idi. Mısır donanması
şimdiye kadar, OCA ve KOMAR tipinde
Rus yapısı 20 bota sahipti. Osa’ların birisi
İsrail’i 1967 de El-Ath destroyerini batır
makla sersemletmişti. Savaştan sonra İsra
il Fransa’ya, Alman m otörlü İtalyan elekt
ronik cihazlı ve son derece süratli 12 hü
cumbotu ısm arlamıştı. De Gaulle’ün Bey
ru t hava alanı baskınından sonra koyduğu
ambargodan önce, ısm arlanan 12 hücum 
bottan 5’i zaten alınmıştı. Am bargonun kon
m asından sonra iki hücumbotu da Cherbo
urg lim anından kaçırm akta güçlük çekme
diler. Cherbourg’dan kaçırılan iki hücum 
bot tecrübe seferi için çıkmışlar ve yanla
rına m ahdut m iktarda yakıt almışlardı.

Yahudi uşaklığını, Fransa'ya tercih eden general
No. 1 (I)

Ancak belli sınırı aştıktan sonra, havada İs
rail uçakları belirmiş ve İtalya’ya kadar de
vam edecek yolculuk için, yetecek m iktar
da yakıtı paraşütle atmışlardı. Böylece
Fransa’ya ısm arlanan 12 gemiden 7 si alın
mış oluyordu. Geride kalan 5 tanesinin de
alınması için daha kompleks harekete ihti
yaç vardı. Bu maksatla beynelmilel yahudilik ve Beynelmilel Yahudiliğe bağlı bütün
teşkilâtlar korkunç bir mücadeleye girişti
ler.
İĞRENÇ KORSANLIK HAREKETİ
NASIL PLANLANDI VE
TEZGÂHLANDI?
Beş hücum botun Fransa’dan kaçırılma
sı hadisesine ismi karışan, pek çok şahsın
ismi zikredilmiştir. Amiral Mordahay Li
mon, Kumandan Ezra, Felix Amiot tersane
şefi, Andre Corbinnais, George L e v e q u e ,
General Guillemin de Monplanet, Mila
Brenner, Martin Siem, L. Bonte hâdisede
isimleri sık sık geçen şahıslar bunlardır.
Ancak bu son derece mühim korsanlık ha
disesi ismi geçen şahısların kuvvetlerinin
ve im kânlarının çok ötesindedir. Hâdisenin
tahlilinde İsrailli diplom atların ve kum an
danların şişirilen cesaretlerinin ve ince he
saplarının izah edemediği karanlık nokta
lar bulunm aktadır. Haber kaynaklarının bil
dirdiklerine göre kaçırma hadisesi altı ay
evvelden beri plânlamakta idi, ve bu plânı
tatbik etmekle vazifeli mes’ul şahıs Limon’
du. Mordahay Limon dazlak kafalı şişman
bir adamdır. 1962 den beri İsrail elçiliğinde
{icarî misyon şefidir. 1924 de Telaviv’de
doğmuş Filistin asıllı Yahudidir. Ebeveyni
Rus Yahudisidir. Haganah tarafından kuru
lan gizli Yahudi ordusunun bir okulunda
talebelik yapmıştır. H arp esnasında Britan
ya ticaret bürosunda çalışmıştır. 1946 da
teşkilâtı, Limon’u Filistin’e göç eden gemile
rin kumandasını almaya gönderir. Sonraki
senelerde Davit Benguryon zamanında Çek
silâhlarının İsrail’e naklini tem in etti. 1948
de Suriye’ye giden Çek silâhlarını zaptederek İsrail’e çevirdi. İşte hücum botların
Fransa’dan kaçırılma işini üzerine alan
şahıs görünüşte bu şahıstır. Bu
şahsın
mazisi silâh kaçırmak ve eşkiyalık yapmak
la kirlenm iştir. Mordahay Limon kendine
verilen talimata göre altı aydan beri beş
hücumbotun kaçırılmasını plânlam akta idi. Mordahay Limon, hücum botlann kaçı
rddığı güne tekaddüm eden günlerde Cher
bourg’dadır. Mordohay Limon gemilerin
kaçırılmasında kendisine yardım edebile
cek Normandi firm asının motorlu inşaat
malzemeleri miiessesesi m üdürü Felix Amfot ile anlaşır Daha sonra tersane şefi
Andre Corbinnais de Mordohay Limon’ıtn
şebekesine dahil olur. Ancak, bunlar ge-
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talepleri üzerine hücumbotları Star Boat
Şirketine satmaya karar verir. Bilindiği gi
bi Star Boat firması beynelmilel Yahudi
liğin uydurduğu bir şirkettr. Gemiler da
ha evvel ^belirtildiği gibi sivil bir limanda
dem irlerler, hemen hemen hiç bir emniyet
tedbiri alınmaz. Gemilerin güm rük mua
meleleri hayret verecek bir surette Paris’
ten tam am lanır ve hücum botlar başlangıç
ta anlatılan şekilde C harburg limanını
terk ederler. Charbourg Millî Savunma
Bakanına hücum botlardan beşinin gecele
yin hareket ettiğini haber vermek için te
lefon ediyor. Bakan Michael Debre ortalık
ta yoktur. Bir başka garip husus da Manş
basınının ve Cherbourg gazetesinin
hü
cumbotun kaçışı ile ilgili hiç bir haber
vermeyişidir. Bütün bu hadiseler göster
m ektedir ki, m illetler beynelmilel yahudiliğin ihanetlerinden hic de emin bulunma
m aktadırlar. Ancak m illetler her geçen
gün kendilerine karşı girişilen hareketle
ri biraz daha anlam aktadırlra.

Ynhudiier Siyoısizmin
Son Hedefini
Tartışıyorlar
26 OCAK 1970 — TİME

Kaçırılan gemiler Hayfa’da...
milerin kaçırılmasını temine yetmez. F ran
sa devleti İsrail’e silâh vermeyeceğini ilân etm iştir. Bu sebepten kukla bir şirket
kurmak suretiyle hücum botları bu şirket
namına almak isterler. Mordohay Limon
İsrail hüküm etinin talebini bildirir: İsra
il hüküm eti m irage uçaklarını istemekte
dir, fakat hürum botları alm aktan vazgeç?
miştir. Bu arada beynelmilel Yahudiliğin
kurdurduğu hayalî bir şirket ortaya çıkar
Bu şirket Norveç’e ait olduğu zannedile
cek olan Star Boat şirketidir. Gerçekte
Star Boat şirketinin kurucusu
Panam a
«Arias Fabrega’ye, Fabrega»
şirketinin
kurucusu Yahudi Mila B renner’dir. Ayrı
ca Yahudi B renner Aker firmasının genel
müdiirii Norveç asıllı Martım Siem’in hü
cumbotlar meselesinin malî ve kanunî for
maliteyi tamamlamaya ikna eder. Böylece
İsrail Panam a’nın maskesi arkasında, Pa
nama Star Boat şirketi de Aker şirketi he
sabına çalıştığı zannolunan Sivem’in mas
kesi arkasında ilerler. Böylece son senele
rin en büyük korsanlık hâdisesi İsrail’de
plânlanır. Kanada, Norveç Yahudiliğinin
imkânları ile tatbik mevkiine konur ve
bizzat Fransa devletini kontrol eden Ya
hudi ajanları vasıtası ile netice elde edilir.
Hareketi Fransa’da neticelendirm ek üze
re İsrail donanması Kurmay Heyeti İkin
ci Başkanı Tuğamiral Beny Telem Fransaya resraen gelir. Ve hücum botlann çok az
bir kuvvetle sivil bir limanda demirleneceği teminatını alır. Beny Telem’in bu te
minatı 48 saat içinde alıvermesi düşünü
lecek bir hâdisedir. Ayrıca hücumbotlar
ic:n resmen alıcı durum una gecen Star
Boat şirketinin, Norveç Posta kutusu mas
ke?; arkasında İsrail m enfa^lerine hiz
met ettiği ve olavlardski rolü Fransız hü
kümetince bilinmektedir.
Fransız hüküm etinin bakanlıklar ara
sı bir komisyonu vardır, bu komisyon, si
lâh ihracını Fr ansız hüküm eti namına
kontrol eder. Bu komisyon, M. Bonte’nin
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A raplarla yapılan harbin sonunda h er İsra
il vatandaşı şim di b ir atmaca kesilmiştiı. İsrail
1967 harbini kazandığı zaman b ir çok İsrailliler
bazı imtiyazların elzem olduğunu hissetm işlerdir.
Meselâ Başkan Levi Eşkol İsrailin, batı tarafın 
daki A raplarla meskun bölgeleri elinde tutm am a
sı yani bu bölgeleri terketm esl teklifini yaptığı
zaman b ir şam ata kopmuş idi Eşkolün arkadaş
larından birisi bunun m ukadder b ir saldırıya
yardım edeceğini iddia etmişti.
Migael Allan da keza, A rap topraklarından
bazılarının yeniden A rap kontrolüne terk in i iste
yenler tarafından ten k it edilm iştir. Y akın za
m anlarda İşçi Partisinin genel sekreterliğine se
çilen A rie Eiiav’ı hiç bir tenkit durduram am ıştır. Eliav İsra il’deki diğer politikacılardan daha
fazla açık konuşm aktadır. 300.000 üyesi bulunan
İşçi P artisinin icra konseyi başkanı Rusya do
ğumlu 48 yaşındaki Eliav «F ikirlerini yaymak için vesilelere» sahip olduğunu hissetm ektedir.

Son senelerin en iğrenç korsanı Amir»!
Mordehay Llmof
Geçen h afta Telaviv’de A rapiara verilecek
im tiyazlar hususundaki tekliflerini Tim e’nin Tel
Aviv m uhabiri M artin Levin’e izah etm iştir. «Yap
inamız gereken ilk şey F ilistin A raplarını kü
çük b ir m illet olarak tanım ak olmalıdır. Onları
tanım ak mecburiyetindeyiz. Bu bizim için, onlar
için ve netice olarak dünya barışı için iyi ola
caktır» dem iştir. F ak at Golde Meir ile Eliav ara
sında fik ir ayrılıkları-m evcuttur. İşte bu ayrılık
la r Golde Meir’in genel sek reter olarak Eliav’ı
desteklem esindeki gecikmesindeki
sebeplerden
birisidir.
Eliav’ın ikinci bir teklifi de te rö r h areket
lerinden vazgeçilmesini öngörm ektedir. Bu hu
susta Eliav «Kudüs’ü iltihak ettik, gerçekten de
bu yapılam ayacak b ir işti. Lâkin te rö r h areketle
rinden çekinmemiz lâzımdır. A talarım ız burada
ve Ü rdün’de uzun zaman yaşadılar. A rapların da
ataları yaşadı bu topraklarda. Çözüm iki eşit dev
letin b ir arada beraberce yaşamasiyle mümkün
olacaktır. B ir Y ahudi devleti için on milyon kişi
barındıracak Hollanda kadar, b ir A rap devleti
için de dokuz milyon kişilik (Belçika kadar)
b ir y er m evcuttur, öyle zannediyorum ki, meşru
b ir A rap m illî hareketini tasvip edeceğiz» de
miştir.
Eliav tahsilini Cambridge’de yapmış olup İkincl Dünya H arbinde faal görevlerde
bulun
m uştur. Meselâ iki bin kişiyi İsviçre’den kaçır
m ıştır. 1956 Sina H arbinde de b ir yabancı le j
yon subayı olarak P o rt Sait lim anından balıkçı
tekneleriyle İki yüz Mısır Y ahudisinl kaçırm ıştır.
Eliav*ın lâkabı Lvova’dır. Bu isim Rusça’da Lev.
Lion’un b ir şeklidir.

Yahudi uşaklığını, Fransa’ya hizmete ter
cih eden general No. 2 (!)

Eliav sionizmin üç tem el hedefinden de bah
setm lştlr ki, bunlardan sadece b ir tanesi gerçek
leşm iştir. Bu arzı mevudda b ir Yahudi devleti
kurm ak isiydi. D iğer ikisi de henüz gerçekleşme
m iştir. Eliav, «Pek çok basarım ız var Fakat bu
başarılarım ızın noksan tarafları da vardır» dike
rek sözlerine «Gidilecek uzun bir yol var Gömdü
ğüm en büyük tehlike, biz sionisMerin İsrail top
faklarında kurm ak istediğimiz Yahudi top’u m nu gerçekleştirm ekten A rapların bizi alakoy!>bileceklerl tehlikesidir» diye son verm iştir
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SO FY A RA D YO SU N D A :

N A Z IM H İK M E T

T Ü R K B A S IN IN D A
Memleketimizde edebiyat ve
sanat alanında bir takım «Müsec
ce b in kasıtla propagandası yapıl
m aktadır. Sosyalistler Türkiye’
de olduğu gibi, bütün dünyada
da belli şahıslan propagandaları
nı yapıp: onları milletin yetiştir
diği en büyük şahsiyetler olarak
kabul ettirm eye çalışırlar.
Bu tiplerden birisi de Nâzım
Hikmet’tir
Geçtiğimiz 19.1.1970 günü Nâ
zım Hikm et’in ölüm günü idi.
Nâzım Türkiye’den kaçan bir in
sad olarak milletimizin nefretini
kazanmıştır. Ama Komünist pro
paganda uzmanlarına göre ne ya
pıp yapıp, onun üzerindeki bu
millî kini silmek gerekir. Perde
Demir gerisinden Türkçe neşri
yat yapan Komünist istasyonlar
19.1.1970 günü Nâzım’dan bah
setmeden geçemediler. O gün
saat 20.30 daki neşriyatını ta 
mamen Nâzım Verzansky’e ayı
ran Sofya Bulgar radyosu ise,
saatlerce m ethiyeler döktürdü.
Onun kendi sesinden şiirlerini
okudu. Meselâ:
— Bu toprağın yetiştirdiği,
bu toprağın evlâdıydı. Öyle bir
soydan gelir ki cedleri arasında
büyük devlet vekilleri, valiler,
kum andanlar, şehitler, gaziler,
âlimler, bilginler vardır. Kendi
de bu soya büyük şeref kattı.
Hemen hatırlatm akta fayda varki - Türkiye’deki solcular ne ka
dar gizlemeye çalışırlarsa çalış
sınlar - Nâzım Hikm et bir Polon
ya dönmesidir. Babası ve dedesi
t milletin tarihine şan ve şeref

le değil, ihanetleriyle geçmişler
dir. Gerektiğinde bunları ortaya
sereceğiz. Babasının İttih at ve
Terakkideki çalışmaları malûmu
nuzdur. Nâzım bu toprağın ol
madığı gibi, bu milletin de evlâ
dı değildir.
Spikerlerin ağzını, burnunu
kıvırarak okudukları şiirlerden
sonra Nâzım’ın Türkihe’den ka
çışının sebepleri izah edilmeye
çalışıldı. Güya Anadolu yakasın
dan İstanbul’a geçerken, vapur
dan onu denize itebilirler ve
«intihar etti» diyebilirlermiş. He
men sorm ak lâzım:
— Türkiye’de Komünist ola
rak yalnız Nczım mı vardı? Ve
ya bir onun mu hayatı tehlike
de idi?...
Sofya Radyosu daha sonra
Nâzım Hikm et’in kendi sesiyle
şürlerini okudu. Nâzım’m sesi
bir slav şivesi ile kelimeleri te
lâffuz ediyordu. Oğlu «Memed»
için yazdığı şiiri çok enteresan
dı:
Güzel günler gelecek
Sen bizim orada halkınla
beraber
Komünizmi kuracaksın
Memet
Gözle görecek, elle tutacaksın
onu Memet
Ben dilinden, türkülerinden
Kızımdan köyümden uzakta
Anana hasret, sana hasret
Evlâtlarıma, balkıma hasret
öleceğim
Memet yavrum!
Seni Türkiye Komünist
Partisine emanet ediyorum

Gidiyorum içim rahat
Bu şiire ilâve edilecek hiç bir
şey var mı?
Nâzım’m ölüm yıldönümü Ko
m ünist blokta Türkçe neşriyat
yapan radyoların yanında, T ür
kiye’de serm ayesi gayri millî olan neşriyat da bu propaganda
kervanına katılm adan edemedi.
Dönme Nâzım’a, dönme Abdi tpekçi’nin gazetesinde de tam bir
sayfa aynldı. Şiiri ve fotoğrafı

luktur. Ve trade-union’culuk
ihmal edilmedi. Nâzım Hikmet’
in Türkçe sevgisine gelince :
Şapka çıkarmam konuştutun
dile
Düşmanıyım asaletin kelim eler
de bile
beyiti, bunu ortaya serer. Türkçeyi dejenere etmekle vazifeü
bir şahsın: «Türkçenin büyük
şairi» diye takdim inin hangi ni
yete dayandığı bellidir.

Burası n eresi
MOSKOVA
r ••

Ü niversitesi mi?

Aşağıda İstanbul Üniversitebirinci sınıf talebelerine sorulan
tatbikat sorularını
görüyorsu
nuz.
Milletin ahn teriyle kazandığı
paralarla kurulan üniversitede,
yeni gelen talebeye hukuk yeri
ne Marksist-Leninist telkinler ilim diye okutulm aktadır.
D erste talebeye cevaplandırıl
mak üzere hocalar tarafından
dağıtılan bu sorulan gelecek sa
yıdan itibaren gerçek ilim süzge
cinden geçireceğiz.
Mevkilerini sosyalizme kirala
yan öğretim üyesi hepeslileri bu
lunabilir. Ancak Türkiye’de Bey
nelmilel Yahudiliğin ideolojik
silâhı komünizmin maskesi git
tikçe fark edilmekte ve gerçek
millî cephe şuurlanm akta, bizzat
halk dâvasına sahip çıkmakta
dır.
Uyanan milyonlar, kendi ce
binden alınan vergilerle tesis edilen üniversitelerinde: Mark
sizm propagandası yapanları af
fetmeyecek ve hesap soracaktır.
İlgilileri uyanmaya davet eder
Faciayı milletimize arzederiz.
ANAYASA HUKUKU
PRATİK CALISMASI
No: 3
Konu: SOSYALİST HUKUK
1) TEORİ
K. Marx - F. Engels, Komü
nist bildir İ1848 Londra:
«Günümüze kadar bütün toplum larm tarihî sınıf savaşlarının
tarihinden başka bir şey değil
dir.»
10 Temmuz 1918 S.S.C.B. Anayasası Başlangıcı:
«Çalışan ve söm ürülen halkın
Mao ve yoldaştan, Doğu Türkistan havzasını askerî ve ekonomik Hakları Bildirisi»
bir saldın üssü haline getirmek için Türkistan’ı Çinlileştirmek- Bölüm 1 Md. 1: «Rusya, işçi,
tedirler. Resimde Sputnic Communasında sulama barajı inşası asker ve köylü mebuslar SovH n çalıştırılan esir Müslüman Türkler görülmektedir.
yetleri Cumhuriyetidir. Bütün

merkezî ve m ahallî iktidar bu
Sovyetlerin ellerindedir.»
Bölüm 4: «Sömürücülere hiç
bir devlet organında yer yok
tur. İktidar bütünüyle ve yalnız
ca çalışan kitleler ve onlann yet
kili tem silcileri olan işçi asper
ve köylü m ebuslar Sovyetlerine
ait olmalıdır.»
Aynı Anayasadan:
«Seçim hakkı, üretici bir ça
lışmayla hayatını kazanan
ve
başkasının çalışmasını sömürmeyenlere aittir (Asker ve bahriye
lilerin seçim hakkı vardır)»
«Tüccarlar toprak sahipleri,
keşiş ve rahipler,
burjuvalar
Çarlığın eski m em urlan, jandar
m alan ve polisleri hanedan men
supları oy hakkından yoksundur
lar.»
Soru 1— Marksist doktrinde
toplum lar tarihinin dinamiği ne
dir?
Soru 2— Marksist doktrinde
devletin yeri ve niteliği nedir?
Soru 3— Marksizmin parlam anter eleştirisi nasıldır?
Soru 4— Yukarıdaki belgeler
de bazı sınıf ve zümrelerin
oy hakkındad yoksun bırakılm a
larının sebebi nedir?
Soru 5 — Bu düzenleme,
nasıl bir yönetim biçiminin var
lığını gösterir?
II) PRATİK :
Lenin ne yapmalı? 1903:
«Kendi kuvvetleriyle işçi
sınıfı ancak trade-union’cu bilin
ce varabilir. Yani, sendikalarda
birleşme fikri, patronlara karşı
m ücadele, hüküm etten işçiler için belirli kanunların kabulünü
isteme.»
«Politik sınıf bilinci isçiye
ancak kendi dışm dan getirilebi
lir?»

«Kendiliğinden (spontane)
bir i;çi hareketi trade-union’cutam anlamıyla işçilerin burjuva
zi tarafından köleleştirilmesidir.»
«Devrimci teorisiz devrimci
eylem olmaz;»
«Tarihin bilinçsiz sürecini
bilinçli bir şekilde ifadelendirebilecek âleti meydana getirmek.
Bu. profesyonel devrimcilerden
kurulu merkezileşmiş bir parti
dir.»
Soru 6 — Trade - union’cu
luk ne dem ektir? Ve nasıl bir
sendikacılık anlayışıdır? Bu an
layış nerede ve ne zaman uygu

lanma alanı bulmuştur? Bu an
layış, işçi sınıfına neyi sağlama
yı öngörür? Parti anlayışı nedir?
Soru 7 — Lenin’e göre, tra
de-union’cu anlayış niçin bir çö
züm değildir? Marksizm - Leninizmin işçi sınıfına sunduğu çı
kış yolu nedir?
Soru 8 — M arksist * Leninist çözümde kullanılması öneri
Ien fikrî ve örgütsel araçlar ne
lerdir?
Soru 9 — Rus Sosyal De
m okrat Partisi içinde bu görü
şün karşısında olanlar kim ler
dir? Görüşlerinin esası nedir?

0 /8/1969 tarihinde İstanbul Bo
ğazı önünde, hem de karasuları
mızın dahilinde 10 gün kalmış
lardır. Aynı
tipteki gemiler
12.8.1969 ve 8.10.1969 tarihle
rinde de Boğaz önünde Kerem 
pe açıklarında hemen sonra Zon
guldak. Sinop, Trabzon, Ordu
ve Rize yakınlarında görünür
hale gelm işlerdir Böylece Zonguldakdaki Demir-Ceİik tesisle
rimiz ve Karadeniz’deki müştak
bel bir harbte kullanacağımız
büyük limanlarımızın haritaları

Sofya’ya ilk defa gelen Tür
kiye Millî Gençlik Teşkilâtının
ferdleri olarak 10 gündür Bulga
ristan’da büyük bir hüsnü kabul
Türkistan’ı ve Sovyetleştirdiği bütün milletleri yuttuğu gibi Tür gördük. Arkadaşlarım bir çok
kiye’yi yutmaya çalışan Rusya'nın Karadeniz’deki küstah casus mevzular konuştular. Ben burada Bulgaristan Gençlik ve Spor
luğu...
Bakanı Ganej’e söylediğim gibi,
biz Türk gençleri olarak (Mus
tafa Kemal gençliği olarak) Onun büyük bir sözüyle hareket
etmeyi kendimiz için şiar edin
dik. Yurtta sulh, Cihanda sulh,
bizim değişmez prensibimizdir.
Bu gayeyle Bulgaristan’ın gez
diğimiz bütün şehirleri gerek
ekonomi, gerekse turizm yönün
den bir çok kısmı olmuştur.
Yalnız üzerimizde kendi mesele
miz olduğu için en fazla ilgilen
diren husus Komsomol teşkilâ
tının bütün ülkede yönetimi
tam manâsıyla elinde bulundur
masıdır. Bu özlenen bir husus
Her tarafından düşm anlar şe vericidir. Karasularımızın 12
tur. Buna erişen bu gençliğinizi
la çevrilmiş olan Türkiyemiz, mü olduğu bilindiği halde, Bul
tebrik
ederim. TÖS Başkan Y ar
her geçen gün daha büyük teh gar casusluk gemileri ve haber
dımcısı
Dursun Akçam da bakın
alma servisleri 3-4 millik mesafe
likelerin içine
sokulmaktadır.
neler
dedi:
Bildiğimiz gibi Beynelmilel Ko lere sokulup İstanbul’u ve boğa
münizm Orta Doğu üzerinde has zı tarassut altına alm aktadırlar.
«Efendim ben Türkiye Mil
Kom ünistlerin bu gayretle
sasiyetle durm aktadır. Türkiye,
lî Gençlik Teşkilâtının bir men
ri, Karadeniz kıyılarımızdaki ekomünizmin hedef olarak kabul
subu olarak Bulgaristan’a gel
ettiği ülkelerin başında gelmek lektronik istasyonlarımızın çalış
dim. Ve bu gençlik teşkilâtının
m alarını kontrol etm ek içindir.
tedir.
5 kişilik heyet dâvetine katılmış
Su yüzünde ve su altında
Sovyetler Birliği ve Onun
oldum. Ve rejim avn da olsa,
Varşova Paktı üyeleri Kırım’a, mevcut anlaşm aları çiğneyerek
insanlar çoğu yerde aynıdır.
yapılan bu istihbarat çalışmala
Balkan Türklüğüne hazırlanan
Duvgulan, düşünceleri ve özlem
oyunları Anadolu’ya da şamil rı istihbarat gemisi olarak kul
leri. Bizi çok sıcak bir ilgivle
hale getirmeye çalışm aktadırlar. lanılan (Signit)lerle veya ROTİ,
karşıladılar. B<ze karşı olan dav
Yurdumuz her an batıdan ve ku RİGA sınıfı karakol takip gemi
rantslar çok dost<*a. Bulgaristan
leriyle yapılmaktadır.
zeyden anî hücum lara uğrayabi
şüphesiz (arkadaşlar da daha ön
Fakat Türkiye’de, efkârı ulir.
ce konuştular) ekonomik yön Karadeniz sahillerimiz, Si mumiyenin dikkatinin hep 6. Fi
den büyük kalkınmalar ortaya
vastopol Batum, Odesa, Kösten Io üzerinde toplanırken bu ya
kovmuş bir ülke. Tarım makikın tehlikeden uzaklaştırılması
ce, V arna ve Burgaz lim anların
nalasmış, endüstsi çok mükem
da bulunan Rus istilâ orduları m anidardır.
mel bir şekilde gelişmiş. Bunu
Ruslar bu hareketleriyle,
nın tehdidi altındadır.
gördüm. Bu kadarıyla devamlı
Karadeniz kıyılarımızda ve BoSovyet ve Bulffar gemileri
ilerisi için bize plânlarından bah
son günlerde «gözetleme ve is ğaz’da bulunan rad ar istasyonla
tihbarat» için kara sularımıza, rımızla askerî tesislerimizin ça
settiler. Bunlar da gösteriyorki,
sık sık gelir olmuşlardır. Bilhas lışm alarını kıym etten düşürm ek
kalkınmayı yeterli bulmuyorlar.
sa İstanbul Boğazı ve Trakya sa tedirler.
Daha çok çalışacaklar. Gençliğe
Meselâ: Rus ve Bulgar Sig
belerim izde Rusların hidroğrafi
büyük
bir önem vermişler. Genç
(S>°nit) gemilerinin bıırnumuzun nit (istihbarat) gemileri, gazete
ler
örgütlenmişlerdir.
Ilemen
lere
kadar
intikâl
eden
şekliyle
dibine kadar sokulmaları endi

Hazırlıkları mı?

— «İsrail çok kuvvetlidir, Tüı
kiye A raplan
desteklem ekten
vaz geçmelidir. Morali çok yük
sek olan İsrail Türkiye ile . bir
harbe girebilir.» gibi tehditler
savurduğu şu günlerde mesul
makamları Türkiye’yi teşhiste
dikkate ve basirete davet etmek
millî bir vazife olmaktadır.

TÖS ve Türkiye Milli Gençlik T eşkilâtı
mensupları Sofya’da Komünist
Gençlik Teşkilatını övdüler
Sofya radyosundan aynen;
cümle bozukluklarını da tashih
etmeksizin neşrediyoruz:

Rusyatıın Türkiyeyi

tesbit edilmek istenmiştir.
Jacob Javits gibi bir Ame
rikan Yahudisinin
Türkiye’ye
çelip pervasızca.

hemen her bakımdan söz sahibi
olmuşlar. Örgütlenmişler. Ken
di aralannda çok güzel dayanış
ma kurmuşlar. Onlar gelecekte
kendi ülkelerini kalkındırmak
için büyük bir çaba içindeler.
Onu gördük biz. Turizme de bü
yük önem vermişler. Bütün te
sisleri gezdik, gördük. Özellikle
bunda da Bulgar millî gelenek
leri damgasını vurmuş. A yn ay
rı lokantalar ayn ayn desenler
le millî zevklere göre süslenmiş,
biçimlenmiş çok orijinal yerler
görüyorlar. Önceden çiftçiler
arasında bu ilişkiler daha da ge
lişecek, böylece Türk halkı Bul
gar halkını yakında tanımış, an
lamış olacaklardır.» TMG Teşki
lâtı üyelerinin bu görüşlerine
Türkiye halkı için biz de iştirâk
ediyoruz.

İtalyan Solcuları
El Felh’i
Tahrik Ediyorlar
İtalyan kom ünistleri sol
kanada m ensup kiişler A raplar’a
olan aktif desteğini isbat için
Sicilya’nın Palerm o şehrinde bir
konferans Roma’da ise bir mi
ting tertiplem işlerdir. Palerm odaki «Akdeniz k o n fe ra n sın a
İtalyan Komüdist Partisi üyele
ri sol konat. Roman katolikler,
Cezayir, Mısır, Fas, El-Fetih, Yu
nanistan ve Portekizden gurup
lar katılm ışlardır. Bu guruplar
siyonist emperyalizm ve genişle
me siyaseti aleyhinde birleşmiş
lerdir. El-Fetih terö r hareketle
rini dünya ihtilâli hareketinin
bir parçası olarak saydığını he
deflerinin de diin olmayan Hristiyanın, Müslümamn ve Yahudi
nin beraberce bir arada yaşaya
bileceği dem okratik Filistin Cum
huriyeti kurm ak olduğunu söy
lemiştir.
(Panaroma - Roma - Fk Crovide)

HÜR DÜNYA MİLLETLERİNE ESİR
DOftJ TÜRKİSTAN HALKININ ÇAĞRISI
Doğu Türkistan hüküm eti eski Genel
Sekreteri İsa Alptekin, Doğu Türkistan
Türklerinin kurtuluş davâsını devam ettir
mektedir. Bu maksatla İsa Alptekin beğ,
Avrupadan sonra Am erika’ya uğrayacaktırOrta Asya politik m eselelerinde geniş bil
gi sahiib olan İsa beğ, esir bir milletin kur
tuluş mücadelesi ve dünyayı bekleyen teh
likeler hakkında uyarm alarda bulunm akta
dır.
Bu m aksatla bütün dünya m illetlerine
hitaben «Doğu Türkistan K urtuluş Hareke
ti Merkezinin» neşrettiği beyannameyi, oku
yucularımızm istifadesine arz ediyoruz.
HÜR DÜNYA MİLLETLERİNE, ESİR DO
ĞU TÜRKİSTAN HALKININ ÇAĞRISIDIR,
Dünyamızda Devam Eden En K anlı Jenosid
H areketi: Doğu T ürkistan vahşeti.
Bizler yeryüzünün cehennem inden h ü r dün
yaya iltica etm iş İnsanlarız. T erkettiğim iz ve
kurtuluş yolunda mücadele ettiğim iz A nayurdu
muzda 10 milyon Doğu Türkistanlı yıllardır ta 
rih in en korkunç ve gaddar em peryalizminin
pençesine terkedilm iştir. Dünyanın en zengin
yeraltı ve yerüstü servet kaynaklarına sahip 2
milyon km. karelik bu ülkenin asıl sahipleri,
bu zenginliklerden ölümü özleten korkunç vah
şet sebebiyle b ir nebze İstifade edem em ektedir.
Bu ülke Doğu T ükistandır. Moğolistan, Batı
Türkistan, A fganistan, Keşmir, T ibet ve Çin ile
sınırlı olup Çinlilerce «yeni ilhak edilen ülke»
anlam ına «Sinkiang» adı takılan tarihi Doğu
T ürkistandır. İşte biz, bu bahtsız ülkenin baht
sız insanları nam ına h ü r dünyayı ziyaret gel
dik. Gayemiz, doğru teşhis edilm ediği ve kesin
ted bir alınmadığı takdirde, başta Rusya olmak
üzere bütün insanlığın pek yakın b ir geleceğini
şiddetle tehdit eden «sarı tehlike» ye karşı hür
dünyayı ikaz etmek, bu meyanda anayurdum uz
hakkında h ü r dünyanın alâkalarını talep etmekDoğu T ürkistan’ın önem ini belirtm ek kurtuluşu
tir.
DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİN
ANAYURDUDUR
Doğu Türkistan, T ürklerin binlerce yıldanberi anayurdudur. Türk D evletlerinin merkezi,
T ürk m edeniyetlerinin beşiği, T ürk ordularının
hareket üssü ve m edeniyetin hadim i olan atala
rım ızın bu günkü nesillerim ize en büyük arm a
ğanıdır.
Çin İstilâları:
Bu topraklar üzerinde tarih! em elleri olan
Ç inliler, 1760 yımdan itibaren Çin-Mançu imparatoruğu tarafından iki defa, m üteakiben Mil
liyetçi Çin ve Kızıl Çinlilerce istilâ edilmiştir.
H e r istilâ sayısız m ücadeleler ve kurbanlar ne
ticesi b ir istiklâl ile son bulmuş; fakat h e r is
tiklâl komşu dindaş ve h ü r ülkelerin himayesizliği ve yardımsızlığı ile R uslar’ın kalleşçe ar
kadan hançerlem eleri neticesinde kanla boğul
muştur.
İstilâların en vahşisi, 13 Ekim 1949 da başlıyan Kızıl Çin istilâsıdır. T arihin en korkunç
jencsid hareketieri em peryalizmin en azgın ta t
bikatı, şovenizmin en m uhteris en sadist saldır
ganlığı —için— Doğu Türkistandaki Kızıl Çin
terörü, geçmişin ve geleceğin insanlığına ibret
ve utanç verecek en korkunç örneğini teşkil
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etm ektedir. Bu m üthiş mezalime dayanam ayan
on binlerce T ürk tek tek veya k itleler halinde
in tih ar etm iş veya her tehlikeyi göze alarak
«denize düşen yılana sarılır» kabilinden Rusla
rın esaretindeki Batı T ürkistana sığınm ışlardır.
Bir kısmı ise uçsuz bucaksız T ibet yaylalarım
H im alayalarm yalçın ve buzlarla kaplı zirveleriin aşarak, soğuktan, havasızlıktan, gıdasızlık'
tan, açlıktan ve yorgunluktan yüzlerce kurban
vererek h ü r dünyaya iltica etm işlerdir.

DOĞU TÜRKİSTANDAKİ JENOSİDDEN
KİMLER MESULDÜR?
a — 1933 de k u ru lan m illi ve m üstakil Doğu
T ürkistan Cum huriyeti, sayıca ve teknikçe ken
dinden kat kat üstün Çin sürülerine karşı başa
rılı savaşlar verirken, Çinlilerle anlaşan Ruslar,
Doğu T ürkistandan
elde edecekleri birtakım
m enfaatler mukabili Çinlilere askeri yardım ya
parak T ürkleri kalleşçe arkadan
harçerlem işla r ve T ürk devletinin yıkılması için Çinlilerle
işbirliği yapm aktan çekinm em işlerdi. 1933-1943
arası ism en Çine, gerçekte ise R uslara tabi olan
Doğu T ürkistanda 10 yıl zarfında 300.000 T ürkü
tevkif etm işler, bunlara çeşitli işkenceler yap
m ışlar, 120.000 T ürkü de katletm işlerdir. H er
tü rlü vahşet m etodları ile Doğu T ürkistanlılara
on yıl kan ağlatm ışlar, mücadele güçlerini e rit
mek için h e r çareye baş vurm uşlardır.. 1943-1946
arası iyice alevlenen m illi k u rtu lu ş m ücadele
leri neticesinde Doğu T ürkistan te k ra r k u rtu l
mak üzereyken, Ruslar, Çinlilerle yine işbirliği
yaparak, milli kurtuluşum uza engel olm uşlardır.
1949 da dahi Kızıl Çinin Doğu T ürkistanı istilâ
em ellerine yine Ruslar yardım etm işlerdir.
b — O zamana kadar bağımsızlık için çır
pınan Doğu T ürkistana bu hakkı tanım ayan Mil
liyetçi Çin, Kızıllar kendisini mağlup ettikten
ve M illiyetçi Çin yöneticileri Formoza’ya çekil
mek m ecburiyetinde kaldığı zaman İç Moğolis-

H ain düşm anın pençesinden kaçarak, Bulgaristan
Y unanistan’dan, Yugoslavya’dan ve Batı T ürkis
tan’dan kaçan kardeşlerimiz, gibi T ürkiye’ye sı
ğm an Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Bizi uyar
mağa çalışıyorlar. İb re t alalım.
tan ve Tibetle berab er Doğu T ürkistanlılara is
tiklâllerini tanıması, Doğu T ürkistandaki 100.000
kişilik Çin kuvvetlerinin yanısıra T ürkistanlıla
rın silâh altına alınarak Kızıl Çin kuvvetlerine
karşı kendi istiklâlleri ve vatanlarının m uhafa
zası için şevkle ve azimle mücadele etm elerinin
sağlanm asını tem inen yapılan
teklifi şiddetle
reddetm işti. Yani, kom ünist de olsa can düşma
nı kızıl Çin yönetim ini Doğu T ürkistanlıların
kendi toprakları üzerinde kuracakları bir Türk
yönetim ine tercih etmiş, kızıl kuvvetlere karşı
burada savaşmaksızın teslim o lm u ştu r.. E ğer is
tenilen yardım kendilerine verilm iş olsaydı, sa
vaşçı ve kahram an T ürkler kendi vatanları Do
ğu Türkistanı kızıl istilâdan kurtarm ak için can
la başla savaşacaklardı. İnsanlık ve Çin m illeti
Çan Kay Şek’in bu basiretsizliğini tarihe kara
b ir leke olarak kaydedecektir.

Kıbrıs Katliâmını
Unutmayacağız.

Esir Türk illerinden Doğu T ürkistan’ın kur
tuluş mücadelesinin sembolü haline gelen
İsa Alptekin Bey...

Geçtiğimiz Aralık ayı Kıbrıs hâdisele
rinin yıldönümüydü. Kasaba papazı Makarios’un ve onun avanesinin K ıbns’daki Müs
lüman T ürk’e reva gördükleri zulümleri, bi
ze ne çabuk unutturdular. Gayrı millî ba
sın, Kıbrıs hâdiselerinin yıldönümünü bir
satırla olsun millete duyurmadı. Ama Viet
nam hâdiselerinin yıldönümlerini tekrar
fi propaganda ile milletin kafasını doldur
maya kalktılar. Kıbrıs’ta çocukların boğaztekrar anlatmak durum unda oldular. Menlanması, ihtiyarların sakallarından tutulup
sürüklenmesi, gayrı millî basın içid ızdırap
kaynağı olmadı. Budlar Hristiyan B iafra’va
Kıbrıs’tan fazla yas tuttular. Bir yandan
Müslüman N ijerya’nın Biafra’ya karşı gali
biyeti üzülürlerken; diğer yanda Makarios’
un Kıbrıs’ta müslüman T ürk’e reva gördü
ğü zulümleri unutturm aya çalıştılar.
Unutmayacağız! Rum palikaryasının Kıbn s ’lı kardeşlerimize yaptıkları zulmü de
gavrı millî basının ihanetini de.

SAYFA: 10

c — Keza ellerinde hiç bir im kânı olmadığı
halde kurtuluşu için m ücadele bayrağını açan
T ürkistanlılara en küçük bir yardım da bulun
m adıkları bir yana, bu feci akibete seyirci kal
makla, en küçük bir infial ve protesto gösteri
sinde dahi bulunmamakla ve aynı zamanda, Kı
zıl Çin gibi azgın ve m uhteris b ir tehlikenin ken
di hudutlarına kadar yanaşmasını sağlam akla
kendi m illetlerinin de akıbetlerini tehlikeye dü
şüren komşu devletler dahi bu melun istilâdan
büyük ölçüde mesuldürler.
d — 8. inci yüzyılda ve hatta m ilâttan önce
ki yıllarda Orta Doğu ve Ön Asya’yı, Afrikayı
istilâ amacıyla harakete geçen Çin sürülerinin,
Çin karasından taşm alarını, binlerce şehit ver
mek pahasına önleyen bu suretle İslâm dünya
sı ve Doğu Avrupayı, hatta bütün insanlığı ka
labalık nüfusu ve çok kuvvetli temsil kaabiliyeti
İle çinlileştirerek yok etm esine meydan verm e
yerek insanlığın adeta
Doğu
bekçiliğini ya
pan Türkistan T ürklerinin bu feci akıbetlerine
seyirci kalan İslâm alemi ile «hür insanlık» ide
alini şiar edinm iş hü r dünya devletlerinin, in
sanlığın gözleri önünde işlenen bu cinayetlere
b ir Macaristan, Çekoslovakya, Tibet, Cezayir ka
dar alâka gösterm em ekteki anlaşılmaz ısrarını
da tarih affetm eyecektir.
DÜNYA MİLLETLERİNİN HAYAT
MÜDAFAASI VE DÜNYA MUVAZENESİ
AÇISINDAN: DOĞU TÜRKİSTAN.
DOĞU TÜRKİSTANDA RUS VE
ÇİN EMELLERİ
Doğu Türkistan, sadece buradaki T ürklerin
kurtuluşu bakımından değil, fakat aynı zamanda
Kuzey Asya, Batı T ürkistan, İran ve Ortadoğu
İslâm ülkeleri ile Güney Asya devletlerinin, hat
ta ikinci derecede A vrupa ve A frikayı nükleer
silâhlarla mücehhe? çekirge sürüsünü
andıran
yüzlerce milyon Çinli’nin m üstakbel istilâsı için
Biçrama tahtası olması itibariyle, dünya s ratejisi bakım ından pek büyük ehemmiyeti haiz bir
ülkedir.
Doğu T ürkistan açık denizlerden çok uznk,
etrafı Himalaya, K arakurum , Kuenlun ve Altay.
Sayan dağları gibi yüksek dağlarla çevrili ka
padı b ir havza olduğundan polaris atom menzili
nin dışında kalır ve hava
hücum larına karşı
oldukça mahfuzdur.
Bilindiği gibi dünyanın en zengin ve en ka
liteli uranyum u, Doğu T ürkistan da 6 ocaktan
istihsal edilir. Yine, Ortadoğu petrol ülkeleri ile
yarışacak derecede zengin petrol rezervlerine
sahiptir Demir ve köm ür bakım ından yüz yıllar
ca isletilecek bitm ek tükenmez dam arlara sahib
tir Bunların yanısıra pek çok zengin maden ya
takları bu gün kızıl Çin ekonomi ve ağır sanayi
iri beslem ektedir. Ülkenin bu kaynaklarını harıl
h ırıl işleten Kızıl Çin, Doğu T ürkistanın Lobnor
havzasında kurduğu atom m erkezinde atom baş
lıklı füzeler imaliyle meşgul olm aktadır. Burada
kıtalararası füze im aline— balistik
füze— gi
rişm iştir ki Amerikalı atom alimi Ralph Lapp’a
göre Kızıl Çinin bu füzelerinin sayısı’ 1980 yı
lında 1000 adete çıkacaktır Bu da 1980 ABD
rin f nazaran 5 mislidir.
Doğu T ürkistan, Kızıl Çininin harp sanayii
merkezi ve silâh deposu olmasının yanısıra, ay
nı zamanda, yerüstü zenginlikleri bakım ından da
tahıl anbarı en büyük pam uk ve yün istihsal
merkezidir. Yüzlerce milyonluk açlar sürüsünü
doyurmak ve giydirm ek bakım ından da, Doğu
Türkistan Çinin can dam arını teşkil etm ektedir.
Doğu T ürkistan tarihin en eski ve en canlı
büyük ticaret yollarının da kavşağıdır. T arihi
«İpek Yolu» bu ülkeden geçer. Bu gün Kızıl
Çin, bu tarihi yolu açmış, Doğu T ürkistandan
Pakistan’a geçişi kolaylaştırm ıştır. Vaktiyle Rus
la r da Tünksib T ürkistan Sibirya — dem iryolu
nu batı Türkistandan başlayıp Doğu T ürkistanı
ve H im alayalan aşarak Pakistana ve H indistana
kadar uzatmak için projeler hzırlam ışlardı. Şim
di. Kızıl Çin.ln İpek Yolunu açmış olmasından
en fazla Rusların ve H indistanm ürkm esi se
bepsiz değildir. Doğu Türkistan, Uzakdoğu ile
Avrupayı ve Asyayı Sibirya ile Güney Asyayı
bağlayan yolların kavşağıdır.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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1,5 asırdan beri devanı eden Millî K u rtu lu ş Savaşlarının; en asiline sahne olan top
ve islâm dünyasının
faol desteğinden m ahrum insanların
yurdu.
Senin anayurdun ve İslânı dünyasının asırlık kü ltü r beşiği.

raklar, D ünyanın

KIBRIS’TA TÜRK’LERİN
HAYATI TEHLİKEDE
Bizden ayrı olarak dışarıda aynı din, aynı
iman, aynı kü ltü r ve töreye bağlı 100 milyon
T ürk vardır. B unlar esir olarak yaşam aktadır.
Zira bütün dünyayı kana bulayan Beynelmilel
Yahudilik ve Beynelm ilel H ristiyanlık kendi ya
şayışlarını Müslüman T ürklerin im ha edilm esin
de görür Bugün bütün dünyanın gözleri önünde
binlerce Müslüman Türk, kom ünist Çin ve komü
nist Rus zulmü altında en feci işkencelere tabi
tutulm akta, hayvanlan bile tiksindiren b ir m ua
meleye maruz bırakılm aktadır.
İnsan haklarından bahsedenler, h ü rriy et tel
lallığı yapanlar bu durum a seyirci kalm aktadır.
T ürkistanda Müslüman T ü rk ler komünizm vah
şeti altında inim inim inlem ektedir. Bugün dün
yada komünizmin başka bir adı;
Müslüman
T ürklüğün imha edilmesi tuzağıdır.
Fakat şurası in k âr edilmez b ir gerçektir ki,
Beynelmilel Yahudilik, komünizm ideolojisi ile
zulmünü ne k adar devam ettirm eye çalışırsa ça
lışsın, zulüm ebediyen devam etm eyecektir. Ve
T ürkistan’daki Müslüman T ürklerin biriken göz
yaşları ve kanları hainleri boğacaktır. Bugün
T ürkistan’daki T ürkler, h er şeye rağm en MİLLÎ
MÜCADELE’lerine devam etm ek ted irler Ve ken
dilerini k urtaracak b ir eli beklem ektedirler.
KANAYAN BİR YARA KIBRIS
Yeryüzünde ideolojilerin kavgası vardır. Ay
rı ideolojiye sahip olan m illetler döğüsürler.
H er zaman biri diğerini imha etm ek için bütiin
im kânlarını kullanır. K ıbrıs’ta açılan yara da
bugün bütün şiddetiyle kanıyor.
Beynelmilel Y ahudilik zulmünü T ürkistan’da
komünizm vasıtasıyla devam ettirirk en , K ıb m
ta, hain ortağı
Beynelmilel H ristiyanlıkla de
vam ettirm ektedir.
ENOSİS HÜI YASI
Bilindiği gibi Y unanistan’ın bir hülyası var
dır: ENOSİS K ıbrıs’ın Y unanistan’a iltihakı) Bu
hülyanın gerçekleşm esinin tek çıkar yolu, Kıb
rıs’taki T ürkleri h e r tü rlü yollara baş vurarak
imha etm ek ve K ıbrıs'ı Y unanlaştırm aktır.
10
Kasım tarihli E lefteros Vima Gazetesi «Bu ada
Y unanlılaştınlsın» başlığı altında yazdığı b ir ya
zı ile Enonis’in nasıl gerçekleştirileceğini açık
lıyor; «Enonls’in sim di gerçekleştirilm esi im kân
sız olabilir. F ak at bu onun terkedilm esi m anası
na gelm em elidir. Enosis b ir ideal olarak yaşa
tılm alıdır. Bıı ideal kaydedildiği takdirde K ıbrıs
Rumluğu da kaybolacaktır. Öyleyse ne yapılm a
sı lâzım dır? Bizce K ıbrıs’ta hayatın b ütün alan
ların ın Y unanlaştıntm ası
yoluna gidilm elidir.

Y unanistan K ıbrıs’ın dam arlarına zerkediluelidir. B urada Y unan nabzı atm alıdır. Y unan rüz
gârı esm elidir. K ıbrıs’ın ve
Y unanistan’ın ka
deri daim a m üşterek olm alıdır. Bu yapılırsa •
zaman çok şeyler kolaylaşmış olacaktır. Bilhas
sa Enosis’in gerçekleştirilm esi
kolaylaşacaktır.
Çünkü Y unanistan, K ıbrıs’ta bulunacaktır. Bu,
K ıbrıs için em in b ir gelecek ve yeterli b ir gü
venliktir.»
Bu plân çeşitli zam anlarda değişik şekiller
de tatbik edildi. H er seferinde binlerce karde
şimiz katledildi. B ir çoğu da çeşitli bahanelerle
göçe m ecbur edildi.
Millet D üşm anlan K ıbrıs’ta yeni bir oyuna
daha girişm işlerdir. Bu, K ıbrısta’ki kardeşleri
mizin belki de yok olması ile bitecektir. Bu
oyun, şekil itibariyle diğerlerinden farklı oynan
m aktadır.
MAKARİOS: BERMUDA ADASINDAN
REİSİCUMHURLUĞA
Blindiiğ gibi papaz M akariis Berm uda ada
sında sürgün hayatı yaşarken yahudi New York
valisi papaz M akarios’u çağırtır. A ralarında uzun
konuşm alar geçer. Bir m üddet sonra da K ıbrıs’a
gelir. Ve cum hurbaşkanı seçilir. O zam andan iti
baren papaz Makarios hristiyanlığın K ıbrıs’ta
baş güdücüsü, fiilî tem silcisi ve hadiselerin biz
zat tatbikçisi olur.
YENİ TERÖR TâŞKİLATI
K ıbrısta yayınlanm akta olan OKOSMOS
SİMERA adındaki b ir Rum dergisi, Rum Mil
li Cephe Teşkilâtı ad altında yeni bir teşkilâtın
kuruluşunu, gayelerini ve bugünkü durum unu
'açıklam ıştır.
Çoğunlukla eski EOKA ileri gelenleri ta ra 
fından kurulan bu te rö r teşkilâtı M akarios h ü 
küm etine karşı olarak gösterilm ektedir. F ak at
bu sadece b ir aldatm acadan ib arettir. M aksat ye
n i katliam lar ve te rö r hareketleriyle Müslüman
T ürkler! eritm ek, ENOSİS’i gerçekleştirm ektir.
Ve bu ih an etleri dünya efkârı umumiyesini ya
nıltm aktadır.
EOKA VE MİLLİ CEPHE
Bu şebeke, milli cephe adı altında faaliyet
gösterm ekte im iş ve b ir takım sırla n da varmış.
Ve b u n la n kimseye söylememek için yem in e t
m işler... Bu yem in kim e karşıdır? M akarios’a
karşı mı? H ayır. EOKA bozuntularının bu ye
m ini şu hayaller içindir:
17 Kasım 1967 tarih li Rum Gazetelerinde
EOKA’cı «Komodromos» bir hazırlık töreninde
(Devamı 14. Sayfada)
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Sovyet Makamları
Antisemitizm Hakkında
Münâkaşa Ediyor
British Üniversitesi öğrencileri ile
Sovyetler Birliği elçiliği arasında geçen
hafta Rusya’daki yahudilerin durum u üze
rine umulmadık bir anglo-Rus dialoğu ge
lişme gösterm iştir. Öğrenciler, Üniversite
kom ite üyeleri Sovyet yahudileri için elle
rinde protesto pankartları olduğu halde in
san haklan gününue elçilik binasına git
m işlerdir. Daha sonra kalabalık, kaldırım
da Chanucah (yedi kollu şamdan) tutm uştur.
Öğrencüer Sovyet basın ateşesi ta ra 
fından kabul edilmişlerdir. Basın ateşesi
protesto m ektubunu red etmesine rağm en
Sovyet yahudileri üzerine münakaşaya baş
lam ıştır Münakaşanın hararetli bir anında
Sovyetler Birliğinde Anti-Semitizm olduğu
yalanlamıştır, önce itiraf daha sonra da
tam amen red etm iştir. Bununla beraber
daha sonra anti-sem itlerin varlığını ima et
miştir. Basın ateşesi. vahudilerin tefrik
edilmediğini iddia etm iştir. Ateşe sözlerine
devamla pek çok vahudinin politik hayatta
söz sahibi olduklannı meselâ: Mr Mendolavitchî’m Birleşmiş Milletlerde Sovvet dele
gasyonunda üve olduğunu sövlemiştir.
Ateşe, Sovvet Yahudilerinin İsrail’e
göç etm elerinin teşvik edilmediğini itiraf
etm iştir Rus Yahudilerinin. Arapların öl
dürüldüğü ülkelere gitmek istemediklerini
öne süren ateşe Yahudilerin Rusva’da mes’
u t ve emin olduklarını sövlemistir Müna
kaşada Yahudilerin
gitmek istediklerini
bilrtiren acık m ektuplar yazdıkları öne sü
rülünce ateşe onların iyi insan olmadıkla
rını ve cok az Yahudiyi temsil ettiğini id
dia etm iştir.
(Jew ish Chronicle. 19. Aralık 1969)
KISSINGER İLE KAHVALTI
W ashington’daki bir günlük ziyareti
esnasında Mr. Eban, Başkan Nixon’m kı
demli danışmanı Dr. Henryy Kissinger ile
Devlet sekreter yardımcısı Mr. Joseph Sisconun evinde sabah kahvaltısı yapmıştır.
Mr. Eban*ın bu ziyareti,
Rabat’taki
Arap Zirve Konferansının açılışı sonucu
Amerikalı diplomatların ve petrol tüccarla
rının sinirli olduktan ana rastlam ıştır.
(Jewish Chroniele. 19 Aralık 1969)
KÖMÜNÎST VE KATOLİKLER
DESTEK t CİN SÖZ VERDİ
Rusya’daki anti-semıtist hareketler ve
Rusya Yahudilerinin İsraü’e gönderilmesi
hususunda yüzden fazla öğrenci sem iner
yapmıştır. Seminer Dünya Yahudi Talebe
Birliğinin siyasi bürosu ve İsveç talebeler]
aksiyon komitesi tarafından kararlaştırıl
mıştır. Seminere iştirak edenler Sovyet Ya
hudiierine göç etme hakkının verilmesi için
Sovyet Elçüiğine bir telgraf çekme husu
sunda anlaşmaya varm ışlardır.
Seminere beşyüzün üzerinde kişi ka
tılmıştır. Roman katolikleri ve Fransız-Rus
Dostluk Cemiyeti Başkası Mr. jacques Nan
te t Sovyet Yahudileri için mücadele etmek
katoliklerin başlıca vazifesidir, demiştir.
İtalyan Komünist Partisinden Mr. Luciano
Asepli Rus Yahudileri için gayret göstere
ceğini vaat etm iştir Seminerde Hebret Üni
versitesi m odern Yahudi tarihi Prof. S Ettinger Rusya’ya geçenlerde ziyaret yapmış
olan Mr. Lavrenee Becker ve Dünya Yahu
di Birliği politika uzmanı Gordon Hausm ann birer konuşma yapmışlardır.
U9. Ar. 1969. J.C.)
HİNDİSTAN ORDUSUNDA
YAHUDİLER
Bug ün İsrail Birliği üyeleri Hindis
tan ordusunda Deniz ve Hava Kuvvetlerin
de keza Sivil Serviste va7ifp ptfrmeVtpdir.
1965 de bunlardan Joseph Ephreim Hint-
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Yahudi
Dünyasından
Pakistan harbinde öldürüldü.
(5 Aralık J.C.)
PARAGUAY YAHUDİLERİ
MÜCADELE EDİYOR
Paraguay küçük, fakir, 161.000 Km.
karelik toprağı olan 1,5 milyon nüfusu
olan bu ülkede 250 aileden ibaret 1000 Ya
hudi merkez ASUNCİON’DA yaşar Bunla n n 1/3 Alman menşeli. % 10 Setfardı ve
Doğu Avrupa m enşelidir Her gurubun
kendi sinagogu vardır Cocuklan evlilik ça
ğına geldiklerinde Dek çok aile Ariantine
göç etm ektedir. Paraguay, Yahudilere kar-

şı samimi davranmamaktadır. Paraguay
1947 Filistin meselesinde lehte oy veren
pek az ülkeden biri idi. Bununla birlikte
Anti - Sionist sloganlann kullanılması yahudi mezarlarına tecavüz edilmesi hadise
leri de olmuştu. On beş senelik icraatında
general Alfreddo STROESSNER hiç AntiSemitik meyil göstermem iştir. Paraguay’
da 15.000 arap vardır
Uzun zamandan beri, Kara ve Hava
Arap Birliği Teşkilâtı onlan İsrail ve Si«
yonizme karşı organize etm ektedir.
(5 Aralık J.C.)
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İsrail Ürdün’e Beklenen Saldırısını yaptı
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Televiv - MHM Kara ve Hava Kuvvetlerinın desteği altında Ü rdün’ün başkenti Amman. İsrail topçusu tarafından
kesif bomba ateşine tutulm uştur.
Uzun zamandan beri Kara ve Hava
Kuvvetleri üe hareket eden tsraü orduları,
George Pompido’nun hediye ettiği 5 hücumbotla Sİ Ariş ve Hayfa üslerinden hareketle, Arap mevziilerini döğmeğe hazırtanmaktadır.
ö te yandan geniş ateş cephesine rağmen İsrail Orduları ölü verm emektedirler.
Halbuki bu gün yapılan ve 14 saat süren
ateş teatisi sırasında dahi. 2 Ürdünlünün
öldüğünü Filistin Direnme Teşkilâtı sözcü
sü doğrulam ıştır Lut Gölünün günevindeki Gur-Es-Safi bölgesi saldırıdan sonra rahat bir şekilde İsrail işgaline terk olunmuş
tur.
Hâdiselerin olduğu şu sıralarda Beynelmilel Sionizm bütün dünyada olduğu
gibi Türkiyede de veni hâdiselen tezgâhla
makta. Nitekim Amerika Parlem ento üvelerinden Jacop Javist’in hâdiseler arefesinde Türkiye’ye gelişi, plânın son safhas
m teşkil etm iştir Javists’in hiç beklemeden
Sunav’la görüşebilmesi daha bir gün önceden hâdiselerin başhvacaSmın bir delili
olmuş. Türk hüküm etine gereken ültimatom verilmiştir.
Türkiye’nin hâdiselerle olan ilgisinin,
Jacop Javits’in sevahati sırasında kopanlmasından sonra, diğer Arap memleketle
rinin de saldırıyla uğraşm amalarını temin
için. Irak’ta bir darbe teşebbüsü başlatılmistir.
Bundan bir yıl önce vuku bulan darbe
teşebbüsü İngiliz — Arrvrikan görünüşlü
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Nitekim Yahudüerin Yayın Organı Je-

wish Cronicle, bir evvelki darbe sırasında
tutuklananlar ve mahkemeye sevk edilen
ler arasında İrak Haham başkanmın oğlu
Shaul Sassen Khadouri’nin bulunduğunu
yazmıştı.
Amman- Ürdün Dışişeri Bakanı Ahdümunevn Rıfaî; bütün Dünyanın her an
beklediği saldırıyı dün sabah Arap Ülkele
ri diplom atlanna haber verebilmiştir Rıfaî’nin bu hareketi, savaş alanı içindeki
Arap Yöneticilerinin sanki savasın basl’va
cağından hiç haberleri vokmuş gibi, bir
sessizlik içinde bulunduklannı göstermiş
tir.
Hatırlanacağı üzere İraktaki ilk darbe
teşebbüsünü yöneten 9 Yahudi ve 1 Hristiyamn serbest bırakılması için Irak’taki
Londra büyük elçiliği harekete geçmişti.
Darbe sırasında tutuklanan Yahudiler
için Rabbinate (Haham) başkanı tarafından
üzüntü ve fasting (Yemeksiz dini vas) gün
leri ilân edilmiş ve protesto gösterileri ya
pılmıştı.
Jewish Cronicle daha evvel bir habe
rinde de «Bir yıl önceki ısvanı vöneten es
ki Başbakan Abdel-Rahman Al Bazzaı is
yanın gavesinin şimdi ki devleti devirmek
ve îsaril ile barış yapmağa hazır bir reiim
getirmek olduğunu* belirtm iştir
Irakta durum henüz kesin olarak bel
li olmamıştır Buna ra&men. ardı ardına vu
ku bulan darbe teşebbüsleri zihinlerde Si
on plânlarının gerçekleşmekte olduğu va
kıasını uvandırm akta ve gecen seneki dar
beyi ister istemez hatırlatm aktadır
Irak
için önümüzde daha tehlikeli günlerin gel
mesi sürpriz olmıvacaktır Zira Bevnelmilel Yahudilik isteklerinde hie bir hııdııt ta
nımaz.
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I SON AYLARI M BAŞARILI PİYESİ
I
BİTMEYEN MÜCADELE
Tiyatro bir sanat koludur. Bütün sanat dal
lan gibi o da belli bir fikre ve düşünceye hiz
met eder Çünkü tiyatro eserini yazan da niha
yet insandır Her insan gibi onun da bir ideolo
jik yapısı vardır. E serinde, m utlaka sahip ol
duğu düşünceyi aksettirm eye çalışacaktır.
Bu
nun için sanat ideolojinin estetik hüviyet kazan
mış şeklidir diyebiliriz.

Memleketimizde h e r sahada olduğu gibi ti
yatro sahasında da gayri millî güçler hâkimiyeti
ellerinde bulundurduklarından, sahnelerde milli
kü ltü r yerine gayrî millî k ü ltü rlerin hâkim iyeti
devam etm ektedir.
Piyesi takdim eden Yüksek Öğretmen Okulu
Talebe Cemiyeti Başkanı Şefik D ursun şunları
söylem iştin

Milliyetçi Gençliğin
mücadelesi sınırlanmakladır
Yıldız M ühendislik ve M imarlık Akademisi
komplosu vesilesiyle, m illî mücadelemize ve mil
letimize kurulan tuzak parçalanm ağa başlanm ış
tır. Millet üzerinde kurulm ağa çalışılan manevî
terör, m iletin im anı karşısında yavaş yavaş da
ğılm aktadır. T ürkiye’de komünizm; «sosyalizm»
«Bağımsız Türkiye» şiarlarından sonra şim di «Ke
malizm» m askesini kullanmağa başlam ıştır. Bu •
m askenin arkasına gizlenen iğrenç niyetlerin
açıklanması, millî mücadelemiz için bir zaruret
olm uştur Bu m aksatla Şişil talebe yurdunda mil
letin mücadele stratejisinde b ir safha açan, mil
lî m ücadeleyi aksettiren bildiriyi takdim ediyo
ruz:
MASKELER AŞAĞIYA!
SAHTE SLOGANLARIN YALDIZI,
İHA N ETLERİ GİZLEYEMEZ!
Büyük T ürk M illetinin tarihine, örfüne, ah
lâkına, dinine ve onun zenginliklerinin korun
ması idealine sadık Şerefli Kardeşlerim!
Bugün başta milletimiz olmak üzere E sir
Türk E lleri, İslâm Dünyası ve bütün dünya mil
letleri kültürel, ahlâki, iktsadî buhran ve zu
lüm içine yuvarlanm ış bulunm aktadır. M illetler
açlık, sefalet, hürriyetsizlik ve harp tehlikeleri
nin tehdidi altındadır. Çağımızda K apitalist sis
tem in İm kânlan ile A merlkaya hükm eden Bey
nelmilel Yahudilik, Komünizmin silâhlarıyla
Rusya’ya hükm etm iş bulunm aktadır.
Gerçekte
bugün kapitalist maskeli yahudi İle kom ünist
maskeli yahudi aynı ideal için çarpışm aktadır.
Beynelmilel Y ahudilik sadeec A merika ve
Rusya üzerinde değil, bütün m illetlerle beraber
memleketimizde de iğrenç baskısını arttırm ıştır.
İki asırdan bert ekonomik, politik ve kültürel
havatımızı kontrol altına almayı
başarm ış ^e
gayri millî b ir azınlık sultası İle yani Mason
Diktası İle zenginliğimizi sömürmüş, devletimizi
hançerlem iş, ahlâkımızı darbelem iş ve dinimizi
kötül emiştir.
Milletin gayn millî Judeo - G reek menşeli Ka
pitalist Sisteme karsı tepkisi artınca da m illeti
b ir kör döğüşe itmek, devleti bizzat halkın eliy
le kahretm ek için, milletin, m l’let dücm an'an
ile savaşını hedefinden saptırm ak için komüniz
mi tezgâhlamıştır.
Beynelmilel Yahudiliğin politika aleti olan
Masonlukla, Beynelmilel Yahudiliğin milis kuv-'
veti komünizm, bueün elbirliği İle millî kuvvet
lere karşı b ir ölüm harbi açmıştır.
Ancak komünizm hiçbir m em lekete komü
nist inancın açıklanması ile girebilmiş değildir.
L enin’in tak+iSi: knn»ünÎ7mln son hedefine nyfn n olmasa da halkı alâkadar eden meseleleri
K om ünist P artisinin iktidar* gelişi İstikam etin
de istism ar etm ekten ibareU ır. Komünizm pren 

MÜCADELE 3 ŞUBAT 1970

sip olarak m ülkiyetin aleyhinde olmasına rağ 
m en topraksız köylüye toprak sloganını kullan
m ıştır. 1960 ve 1969 Kom ünist P artile r konfe
ransında bütün Dünya Kom ünist P artilerin ce ka
bul edilen Mili! D em okratik
Cephe tak tik leri
T ürkiye’de de uygulanmaya başlanm ış bulunmak
tadır. Bağımsız T ürkiye gibi vatanseverlik duygu
larına h itap eden b ir slogan tezgâhlayanlann
gerçekten Bağımsız Türkiye idealine bağlılıkla
rı, ancak T ürkiye’de kültür, ahlâk, iktisat buh
ran ın ın tem eli Beynelmilel Yahudiliğin kölesi
Mason D iktasına karşı olduklarını ilân İle ispat
lanabilir.
K ardeşlerim !
K om ünistlerin ihtilâl tak tik lerin d en b iri de
p restij sahibi şahıslan ve fik irlerin i kendi ih ti
lâl gayelerine uygun olarak yorum lam aktır.
1957 Moskova Beynelm ilel Y azarlar K ongre
si talim atı:
Madde: «Halkın çok sevdiği yahut millete
kabul ettirilmiş kahramanlan yıkmak zor ola
cağına göre onlan kendinize bayrak yapacak,
onlann fikir ve düşüncelerini kendi yönünüzden
yorumlayacaksınız.» demektedir.
K om ünistler bu m aksatla halkın sevdiği veya halka kabul ettirilm iş k ah ram an lan ve fik ir
lerln l istism ar taktiğini m u v a \ık oldukları h e r
ihtilâlde b aşan ile uyguladılar.
Çin Komünist İhtilâlinde Mao ve arkadaşlan düşm anı olduklan dine hü rm etk âr gözüktüler.
Halkın kahram an bildiği Sun Y at Sen’i ve p ren 
siplerini İstism ar ettile r A m erikan mason loca
larından idare edilen Liberal - Buriuva ihtilâlci
si Sun Yat Sen’i p u tlaştırd ılar ve Üç H alkçılık
prensibini komünizme geçişte bayraklaştırdılar.
T ürkiye’de ise işçi hakları, sosyal adalet gi
b i solaganlardan sonra «Sosyalist Türkiye» sloga
nını kullanan kom ünistler eski taktiklerine dön
düler. İkinci Kuvai Milliyetçilik, Bağımsızlık
sloganlarından sonra, B urjuva Kemal dedikleri
M. Kemal inki'âbım n takipçileri, sürücüleri ol
duklarından bahse başladılar.
Fakat bu b ir avuç Moskof uşağının b u hranı
mızı istism ar taktiği u m d u k lan neticeyi verme
yecektir.
MARXİZM VE M. KEMAL
Bilindiği gibi mancizm işçi sınıfının kendi
n i ezen burjuva devletini zorla yıkması ve ken
dini ezen b ağ lan k ırarak kendi diktatörlüğünü
kuracağı hayalidir.
Şu hale göre M arxsist - Leninist, burjuva
kültür, devlet, o rda ve sistem ine düşman demek
tir Lenin «Devlet Te İhtilâl» kitabında burjuva
sınıfının ve devletinin yıkam asını Lenin^zmin te
mel stratejisi kabul eder. (Devamı Gelecek sayıda

^

«Bekleyenler konusunu millî tarihim izden
alan b ir eserdir. Milletimizin yıllarca nasıl imha
edilmeye çalışıldığının açık b ir delili olan bu
eser, kom ünist zulmü altında inleyen milyonlarca
kardeşim izin gerçek hayatıdır.
Tarih boyunca
dünya üzerindeki beynelm ilel güçler milletimizi
yok etm ek için ittifak etm işlerdir. Beynelmilel
Slonizmin ve H ristiyan âlem inin beraberce yü
rü ttü ğ ü zulüm ve ihanetlerle milletimiz tarih in
m ezarlığına gömülmek isteniyor. İki buçuk ya
şındaki y av ru lan n dahi banyolarda katledilm esi,
Batı Trakya ve kom ünist zulmü altındaki T ür
kistan ’ın feryadı bu imha hareketinin adım adım
yürüıüldüğünü ispat etm ektedir.
Hal böyle iken, millete ihanet durum unda
olan gayri millî basın ve radyolar h e r gün V iet
nam tellâllığı yapm akta fakat, T ürkistan’da ko
m ünist zulmüne karşı istiklâl mücadelesi veren
Osman B atu r İslâm bay’lardan «asi» diye bahset
m ektedir. T arih, din, töre ve m illet düşm anlığı
yaparak «Vietnam’ın kurtuluş savaşı, Türkiyenin
kurtuluş savaşıdır» diyen hainlerin yüzüne şunu
haykırıyoruz:
V ietnam değil, T ürkistan...
Bugün son m üstakil ve h ü r kalemiz T ürki
ye’de de m illetim iz ızdıraplar içinde bulunm ak
tad ır. Beynelm ilel Y ahudilik ve içimizdeki maşalan millet hayatını b u h ran lar içine sürükle
m ektedir. H im ayeleri altındaki moskof uşağı ko
m ü n istler Türkiyem ize b ir T ürkistan akibeti ha
zırlamakla m eşguldürler. B unlar karşısında mil
letin i seven h e r ferd in millet mücadelesindeki
yerini alması millî b ir vazifedir. K urtuluş ancak
m illet ideolojisinin gösterdiği hedefe
yönelen
b ir mücadeleyle gerçekleşecektir.
Bekleyenler,
bu m ücadelelerin değişik b ir adımıdır.»
«Bekleyenler», iğrenç b ir zulmün ve vahşi b ir
düşm anlığın dile getirilişidir. «Bekleyenler» bi
ze n e anlatıyor?
«Bekleyenler», kom ünist zulmü altındaki
kardeşlerim izin ızdırap dolu h ay atlan n ın gerçek
hikâyesidir.
A sırlard ır m illetimizin ve dinim izin düşm an
la n , iman, ahlâk ve kültürüm üzü yıkmak ve zen
ginliğimizi soymak için h e r çareye başvurdular.
Y unan zulmü Batı A nadolu’da o kadar vahşileş
t i ki m illetimizin m üslüm anlığı bırakıp, H risti
yan olması için en ağır işkenceler yapıldı. Rus
ya ve Çin’deki cam iler yıkıldı, K ur’an-ı K erim ler
yakıldı, zulüm işkence, ızdırap ve inilti Sibirya
içlerine yayıldı.
II. Dünya H arbi y ıllannda
B ulgaristan’da
rejim gaddarlaşm ış, m üslüm an T ürke yapılan iş
kence son hadde varm ıştı. Kızıl Ordunun subay
ların d an Albay Ponyatevsld İbrahim
E fendi’yi
Sibirya’ya sürgüne göndererek k an sın a ve iki og
luna sahip olur. Gayesi, çocuklan b ir Bulgar
genci gibi yetiştirm ektir. Böylece oradaki Müslü
m an T ürk nesli de Bulgarlaşm ış olacaktır. Halinkov ve Şam irtov’un bunlardan h aberleri yok
tu r. A nneleri Sofla ile b irlik te yıllarca çile dol
d ururlar. Halinkov okullardaki eğitim in tesiriyle m illetinin değerlerinden ay n larak ona düşm an
hale gelir. F ak at ru h unun derinliklerindeki bir
ses ona gerçeği anlatm ak ister, ne yazık ki, başa
ramaz.
Kom ünist zulmü bütün vahşiliği ile devam
etm ektedir. K urşuna dizilmeler, zindanlarda aç
lıktan can verm eler veya Sibirya sürgününe gön
d erilm eler bölgedeki Müslüman T ü rk ler için ola
ğan şeylerdir. O nlar için, insanca yaşamak hakkı
yoktur.
Halinkov b u h ran lar iç in d ed ir Ponyatevski”nin b ir babadan uzak davranışları .annesinin gül
m eyen yüzü, Em in Ali’ni tavrı sanki ona b ir
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takım gerçekler anlatm ak ister. Bu duygulanı
altında tanıştığı bir Türk kızına kendini «H:ı
kan» olarak tanıtır.
Bugün gerek Bulgaristan’da, gerek Bat
Trakya ve K ıbrıs’ta, gerekse T ürkistan’da bin
değil, m ilyonlarca «Hakan» vardır. Milletimizir
varlığı üzerine kurulm uş olan yıkım
şebekesi
haince işlem ektedir. Zalim devletelr eski gayele
lerinden hâlâ vazgeçmediler. Öyle ki, şu anda bazı
gafillerin ayakta dinlediği Bulgar m arşı «Istan
bul bizimdir» diye başlam akta ve aynı şekilde
son bulm aktadır. Bunlar, uyuyan kafaları acaba
uyarabilir mi?
En nihayet Halinkov gerçekleri anlar. Hazır
lanan te rtip ve tuzakların farkına varır. Artık
i Halinkov değil, «Halim» olduğunu anlam ıştır
Halim, Ponyatevskl ve diğerlerinden intikam ını
alır. Yıllarca m illetine, dinine, vatanına ve ta ri
hine düşman olmanın verdiği ızdırap ve acı ile
F a tih ’in portresine yaklaşır ve şöyle der:
«Bu zekâ bu bakış çağlar devirdi- Ama ben
senden uzak, sensiz yıllar geçirdim. Yıllarca se
n in adaletine ve zaferlerine düşman oldum. B ir
defa olsun şeninim, m enimsin diyemedim. Taş
olaydım. Surlara tırm anın ilk el benden tutaydı.
Ama ben, Halim iken Halinkov olmayaydım. Ulub atlı’nın diktiği bayrak sırtım a saplansaydı. Ama
ben. Halim iken Halinkov olmasaydım. Su olay
dım.. Dağlardan denize inen gem iler bende ıslanaydı. Preveze’de Barboras H ayrettin Paşa be
nim sırtım ı yaraydı. Ama ben. Halim iken, H a
linkov olmavavdım ■*
Halim annesini ve kardeşini kaybetmişti.
F ak at o, yıllarca süren uykudan uyanm ış ve mil
li varlığına kavuşm uştur. A rtık o, B alkanlarda
zalimin karşısına, Hakkın ve adaletin kılıcı ola
rak dikilecektir. M illetinin varlığı için yaşaya
cak. İcabederse yine m illeti için ölecektir.
«Bekleyenler» m illiyetçi yüksek öğretm enlilerin büyük b ir heyecanla oynadıkları b ir piyesti
Piyesin kahram anı Halinkov, sadece varlığı düş
m an tarafından köleleştirilen ve B ulgaristan’da
rastlanan b ir faciayı ifade etm em ektedir. Bu fa
cia bütün ezilen m illetleri, İslâm Alemi’ni ve
milletimizin başına çöreklenen «Varlığını İnkâr»
kâbusunu bütün acılığı ile hatırlatm aktadır. H a
linkov uzun ve ızdırap dolu b ir m ücadelen son
ra Halim olduğunu anlayabilm iştir.
Acaba 5z
m em leketimizde düşman kültürlerin ilim, felse
fe, sanat maskesi ile zehirleyip millî benliğini
çürütüp, m illetten uzaklaştırdığı
kardeşlerim iz
ne zaman Halinkov’luklannı inkâr edip; milli
kültürün ulvî pınarına, m uhteşem mazimize ve
m ukaddes dînimİ7P ba&lanabileecktir’
İşte «Bekleyenler»» böyle samimi bir ızdırabm fışkırdığı acı, buruk; fakat gerçekten m illî
sanatın ışıldadığı b ir eser olm uştur. A rka arkaya
d ört gün devam eden ve seyircileri mevzuun he
yecan ve idealleri etrafında kendinden geçiren
bu sanat tezahürü, okul öğrencileri haricinde pek
çok münevverin b ir araya gelmesini tem in et
m iştir
Piyesin yazan, fizik bölümü öğrencisi Remzi
Özçelik, millî realizm i eserinde İşlem iştir. Ken
disinden, bundan sonra daha başarılı eserler bek
leyebiliriz. E seri sahneye koyan, ışık lan ayarla
yan ve sahneyi hazırlayanların gayreti de kendin!
hissettirm iştir. E seri oynayanlar profesyonel b i
r e r oyuncu olmamakla beraber, candan oyunlan v le kendilerinden geçmişler, seyirciyi y e r y er
göz maşlarını tutam az hale getirm işlerdir.
Bitmeyen Mücadele (B<»kleynler> de oyna
yan aktör arkadaşlar ve rolleri şöyledin
Halinkov: Osman N uri Eki*. Pontayevski: Üç
le r Güler. Şam irtov: M ünir E rien Em in
AU:
Sönme* İkine!. Sofia: N afive Güvenç, T ürkân:
Narmlve Baskıran. Cemile: H atice Angoy. Yakup: AH A^rınSln. tvanov: Cemil DoSan. Musta
fa: Mesut fin. A skerler: Y nsnf Olffnn, Kâmil De
mirbaş, F ahrettin Çavuş, tsm ail Gürel.
Milletimizin beklediği bir sanat hareketini
yoğurmaya başlayan ve yenilikler getiren bu pi
yesin yazar ve oyuncularını ve t ertipleyenleri
candan tebrik »deriz.
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A merikan Yahud iliğinin
(Baştarafı 5. sayfada)
Milletimizle
Yunan arasındaki ideolojik
farklılık, aradaki m ünasebetlerin ittifak im kân
ları hariç, dostane olmasını imkânsız kılar. Batı
Materyalizminin körüklediği bölücü Milliyetçilik
kalkan karga’nm, daha 40 yıl önceki vahşiyans
Anadolu işgali ve zulmü u n utturulsa bile çoS
yakın geçmişteki Kıbrıs katliam ı
Milletimizin
haklı ve m eşru düşm anlık hissiyatına sahip ol
masına sebeb olmuştur.
SOSYOLOJİK GERÇEK
Y unan ile Milletimiz arasındaki bu durum
diğer M illetler için de varittir. T arihî hadiseler,
insan ve eşyanın kanuniyeti. Jacop Javits’in ideo
lojisi icabı kurulm ası için çalıştığı beynelm ilel
Tek Siyasî yapm m imkansızlığını gösterm ese idi;
kendilerini kim in soyduğunu anlıyam ıyan yoksul,
kimin vurduğunu bilemiyen yaralı ve ızdıraplı
m illetler. Javits’in bu ümidi ile belki avunabileceklerdi. Ama ne çare ki, Dünyadaki Sionist
m enfaatlerinin jandarm alarından b iri olan ABD.
nin siyasî temsilcisi maskesine bürünerek Türkiyeye gelen bu şuurlu yahudi ancak m aterya
list kültürle kafaları kalıplanmış kişilerin anla
yıp sevinecekleri lâflar etm iştir
ORTADOĞU VE TÜRKİYE’Yİ TEHDİT:
Yahudi Senatör Ortadoğu buhranı ile ilgili
olarak ta konuşmuş, ilgililere bu noktadan da
ışık tutm uştur. «O rtadoğunun b ir Dünya savaşı
na yol açmıyacağını. Rusya A raplara yardım et
tiği için A m erikanın da İsrail’e 20 yıldır devam
ettird iğ i yardım ını yapmaya devam edeceğin!»
söyliyen senatör «Türkiye Siyasî olarak çatışm a
nın içinde olmamasına rağm en bölgede b ir pat
lama halinde kendini savaşın içinde bulabilir»
diyerek bu bölgedeki Sionist Program ının ne
olduğunu açıklamış oluyor «cNil’den F ıra t’a ka
dar sana Y urt olarak verdim » M uharref Tevrat
hükm ü değişmez Sionizm ideali olarak Ortado
ğu’yu kana boyayacaktır. E lb ette etrafındaki
A rap devletlerini mağlup eden ve arazilerini iş
gal eden İsrail b ir gün T ürk sınırına da dayanaçatır. Çukurova’yı «Adn Cennet!» olarak Sinagogta hayal dünyasına birleştiren Y ahudi elbet
te F ıra t’a dayanmak, Adn Cennetine post sermek
isteyecektir.
İşte Javits’in bahsettiği Ortadoğu patlam ası
Tüıkiye’nin de içine gireceği ve b ir Dünya Sa
vaşı olmayan, b ir savaştır. Dünyamızda diğer
M illetler arasında ki savaşlarda galiplerin Düş
man arazisini işgâl hakkı, Birleşm iş
Milletler
vasıtası ile b erta ra f edilirken, İsrailin düşman
arazisini işgal edip yerleşm esi rahatlıkla müm
kün olm atadır. T abiidir ki, bu im kâna
sahip
b ir istilâ, A rap devletlerini çiğneyip T ürk sını
rın a dayansa da dünya habi olmaz Sadece ma
hallî b ir patlam a T ürkiye’yi de içine alm ış olur.
İsrail’e A m erikan yardım ı yapılması ile son de
rece yakından ilgilenen Y ahudi Senatörün bu
şekilde Y ahudi hayallerinin gerçekleşm esi için
çalışması ırkının ve dininin icabıdır.
DÜNYA YAHUDİLİĞİNİN ORTA-DOĞUYU
KONTROL SİYASETİ
Y akın doğuda Türkiye ve Iran ın da dahil
olacağı geniş b ir Bölgesel işbirliği şirketinin ku
rulacağını, bölgede Yabancı serm aye yatırım ları
için büyük im kânlar bulunduğunu ve kurulm ası
İçin çalıştığı kum panyanın bu yatırım ları kanalize edeceğini de b llirten Javist, böylece Y ahudi
kontrolö altında Ortadoğu O rtak pazarını da
açıklamış olm aktadır. Bu açıklam anın teferru atı
nazarı itibara alınacak olursa, yukarda bahsetti
ğimiz Dünya D evletinin İktisadi iskeletinin ku
rulm ak için çalışıldığı anlaşılıyor.
Türkiyede bulunduğu sürece İavist’in Cum
hurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Propelle r kulubü ve bazı basın m en su p lan ile özel gö
rüşm elerinin, basın toplantısı m uteviyatınm ba
sında y er alıp açıklık kazanan kısmı Devlet ve
Milletimiz doğrudan doğruya ilgilendirir mahi
yettedir. G örüşm elerin Basma aksetm iyen ve aksettirilm ediği için gizli kalan ta ra fla n olduğunu
m uhakaktır. Ancak yukarıda izah etm eğe çalıztığımız ideolojik özelliği dolayısıyle bu gizlili

ğin Milletimizin lehine yorum lanm asına imkân
yoktur. Açık kısmı ile bile buram buram millet
Düşmanlığı kokan beyanatların, gizli kalan ta
raflarının lehte olmasını düşünm ek imkânsızdır.

Kıbrıs’la Türhlerin
(Baştarafı 11. sayfada)
şöyle konuşur: «... K ıbrıs gençliği h e r tü rlü fe
dakârlığa hazırdır. Onların cesur H elenik ruhun
da milli ideal b ir volkan gibi kaynam aktadır.
V atan ve h ü rriy et kelim eleri K ıbrıs gençliğini
elektriklendirm ektedir. Onlar için hürriyetsiz
hayat yaşamağa değmez. Bütün halkımız isbat
etm iştir ki güçlükler ve aksilikler ne olursa olsun
bu n lar karşısında yılmaz, hayal km kh ğ ın a ve
ümidsizliğine düşmez. Halkımız kutsal mücade
lesine yılm adan
yorulmadan, h er şeyi Yunan
olan K ıb n s’a gerçek h ü rriy et geri gelsin diye
çarpışm ıştır. Yüzyıllardan b eri süregelen istilâ
la r K ıbrıs’ın Yunanlılığım silem em iştir. Kıbrıs
ta h er şey Y unan’dır ve Yunan olarak kalacaktır.
K ıbrıs Y unanistan’ın halis b ir parçasıdır. Bizim
yolumuz, yüzyıllardanberl çizilen aynı mücadele
yoludur. E ğer T ü rk ler T ürkiye’nin Kıbrıs me
selesiyle hiçbir ilgisi olmadığını dürüst ve sa
mimi şekilde İtiraf ederlerse o zaman
bize
yaklaşm anın ve bizimle anlaşm anın yolunu bu
lacaklardı. Nasıl ki, İn g iltere ile Türkiye ara
sında b ir K ıbrıs meselesi yok idiyse Ysnanistan ile Türkiye arasında olm am alıda
K ıbns
Y unanistan'ın b îr parr»«»«’**-»
Acaba K ıbrıs’ta oynanan oyunlar Karşısmd»
T ürk hüküm etinin tutum u nedir? T ürk hüküme
ti K ıbrıs politikasında millî b ir politika takib
tü rlü hadisede seyirci kalınm ıştır.
Millet düş
lerin durum u tehlikededir. Kıbrıs, bizim mil!!
m a n ia m ın oyununa gelinm iştir. K ıbrıs’ta Türklerin durum u nehiikededir. Kıbrıs, bizim ml'.l!
ve en önemli meselemizdir. Bütün politikacılar
devlet adam ları bu milli meseleyi kesin olarak
ele alm alıdırlar.
K ıbns m eselesini halletm ek için Beynelmi
lele Yahudiliğin ve H ristiyanlığm politikasını bi
lerek hareket etm ek lâzımdır. Beynelmilel mil
let düşm anlarının hain po litik alan bilinm eden
hiçbir mesele halledilemez ve düşm anın oyununa
gelinir.
MAĞLUBİYETİMİZİN SEBEBİ
Milletimiz 3 asırdan b eri mal, can ve toprak
kaybetm iştir. Bütün bunlar, kimi hain, kimi ga
fil devlet adam lan
tarafından kaybedilm iştir.
Gafletle devlet, idaresi b ir arada bulunamaz. İm
paratorluk böyle b ir gaflet ve ihanet neticesin
de parçalanm ıştır. Batı Trakya, Türkistan, 12
ada ve diğer vatan to p rak lan hep böyle b ir iha
net ve gafletin neticesi elimizden
çıkmıştır,
Bu gerçeği m illet düşm anlan bile iftiharla söy
lem ekte ve belge olarak kullanm aktadırlar. «1.
Dünya harbinde m üttefiklerin kazandığı zafer
den sonra Türkiye (Lozan anlaşmasıyla K ıbns
üzerindeki bütün h ak lan n d an açık ve kesin b ir
şekilde vaz geçm işti...» (15 A ralık 1969 THARROS Gazetesin
Millet düşm anları milletimizi ve esir müslüm an T ürkleri yok etm ek ve kendi ideallerini
gerçekleştirm ek için sınırsız ve topyekûn b ir politika tatbik etm ektedirler Düşmanın sınırsız ve
topyekûn politikasına karşı günlük politik oyun
larla ve m illet düşm anlannın aldatıcı sözleriyle
çıkılamaz. Milletin ideolojisine bağlı milli ve
milletin şeref ve haysiyetini koruyacak şah siy et
11 b ir politikanın yürütülm esi şarttır.
Milletin kendi öz kardeşlerinin K ıb n s’ta kat
ledilmesine karşı sa b n taşm aktadır. Millet, Kıbn s m eselesinde şahsiyetli ve millî b ir politika
nın yürütülm esini istiyor Aksi halde millet ken
dilerini affetm eyecektir K ıbns. bizim haysiyet
kalemlzdir. Millet, haysiyet ve şerefinin ayaklar
altına alınmasına daha fazla müsaade edemez.
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İNKILÂPLARIN KANUNİYETİ
İNKILÂP «Büyük değişiklik» m anasına ge
lir. Bir asırdan b e ri inkılâp; cem iyetin akide,
düşünce, his, ö rf ve nizam ının değişmesi mana
sına gelm iştir. İnkılâbın yapılm asından b ir müd
det evvel, insan cem iyetleri, bagka b ir hayat U r
zında bulunurlar. İnkılâbın yapılısından
sonra
ise, bam başka b ir bayat tarzına girerler. F ertle
rin ve cem iyetlerin akideleri, düşünceleri, örfleri, adetleri ve düzenleri değişiyor. İste bu kül
li değişm eyi meydana getiren hadiseye inkılâp
demir. E ğer h areket bu nlsbette köklü b ir deği
şiklik yapm ıyorsa, hareket b ir inkılâp teşebbüsü olur.
Tam amlanmış inkılâba misal olarak İslâmi
yet gösterilebilir. İslâm İnkılâbı, lslam dan tamamiyle uzak olan cem iyeti ve cem iyetin azalan
olan fertle ri değiştirm iştir. Tam ve kâm il bir
değişikliğe uğratm ıştır.
Bazı h arek etler vardır ki; bunlar cemiyetin
bünyesini, telakkilerini değiştirm ek yerine, sade
ce iktidar mekanizmasına sahibiyeti değiştirirler
B ir elde diğer b ir ele geç
mesine vesile olurlar. Bunlara «hüküm et veya
iktidar değişmeleri» denir. Bunlar insan cem i
yetlerinin değişm eleri değildir. 27 Mayıs, Mısır,
Irak, Yemen, Suriye ve Latin A merika ihtilâlle
ri hüküm et değişm elerinden ileriye geçememiş
lerdir.
İnkılâp hareketi, bir inkılâpçı
düşünceye
dayanır. İslamcı, m ateryalist, nasyonalist düşün
celer gibi.
Düşünce inkılâbın metodunu ve inkılâp dü
zeninl meydana getirir. İslâm düşünüşünün İs
lâm düzenini; m ateryalist düşünüşün, komünizmi
ve kom ünist inkılâp m etodunu doğurduğu gibi.
H er cem iyet bir akideye, akidesinin mahsu
lü inkılâpçı düşünceye ve düşüncenin mahsulü
düzene dayanır. Düzen düşüncenin
cem iyette
mecburî tatbikatıdır.
H areket cem iyetin bu kaynaklarını ideoloji
siyle doldurursa inkılâp haysiyetine erişir. Aki
de, düşünce ve düzeni ideolojisiyle doyuranı«
yan hareket inkılâp değildir.
Siyasi nizamın değişmesine rağmen, cemiye
tin örfü, düşüncesi, akidesi değişmezse hareket
İnkılâb değildir.
İslâm inkılâbı, cem iyetlerin
karakteristik
noktalarım değiştirm iştir.
Bu zaviyeden inkılâplar, «tam inkılâplar»,
eksik inkılâplar» olarak ikiye ayrılır.
İnkılâbın hedefi olan «nizam* b ir düşünce
ye dayanır. Bu inkılâp düşüncesi de b ir akide
ye İstinat eder.
İnkılâbın hedefi, insan ve cemiyete verile
r-'k şekildir Bu «düzen» kelim esiyle ifade edi
lir.
Düzen, ayrıca inkılâpçı düşüncenin meyvesi
ne göre kullanılm ası, hudutlandınlm ası ve vasıtalasmasıdır Düzen, inkılâpçı düşünüşün huku
bileşmesidir.
İslâm inkılâbında, M edine’de kurulan düzen
bu hakikati gösterir. Komünist, faşist, demok
rat ve Hristiyan inkılâplarda da inkılâp düzeni
aynı mâhiyettedir.
Düzen avrıca, inkılâpçı düşüncenin meyvesi
dir. İslâm düzeni İslâm kaynaklarına dayanmış
islâm düşüncesinin neticesidir. K omünist düzen
materyalist düşüncenin m ahsulüdür. F aşist dil
zen de, ırkçı düşüncenin m ahsulüdür H er dü
zen kendi inkılâpçı düşüncesine dayanır H er İn
kılâpçı düşünce de, inkılâpçı nizam İle şekil ka
zanır.
İnkılâpçı düşünceler de bir akideye dayanır.
İslâm düşüncesi, İslâm akidesine dayanır. Akide
ler ise; ya Hakka, ya da vehme İstinaf eder.

M odelleri itibariyle
İnkılâplar ikiutayrılırla r:
a. Sağ inkılâplar
b. Sol inkılâplar
Fransız ihtilâlinden İtibaren A vrupa’da, dün
yamızın seklini değiştiren İnkılâplar sol inkılâp
nev’in e girerler.
İnkılâbların, tasavvur edilen hayat tarzına
varm ak için çizdiği plânlara METOD denir.
İn k ılâ b lan analiz ettiğim iz zaman GAYE ve
METOD unsuru olarak iki u nsur görülür.
M etodlan itibariyle de inkılâblar, gene aynı
ayırım a tâbi tu tu larak :
1 — Sol inkılâblar
2 — Sağ İnkılâblar olarak ikiye ayrılırlar.
Demek ki; İn k ılâb lan , hem gayeleri, hem de
m eto d lan itibariyle «sağ ve sol» inkılâblar o la rık
m ütalaa etm ek müm kündür.
İNKILÂBLARIN MEVZUU
CEMİYET DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
İnkılâbların mevzuu, zaruri olarak insan ve
insanın azası bulunduğu cem iyetlerdir. Mevzuun
esasım teşkil eden sual sudur: « İnsanlan değiş
tirm ek müm kün müdür?» Daima sorulan ve Inkıİâbm mevzuu olan; İnsanın değiştirilip değiş
tirilem eyeceği m eselesidir. E ğer in san lan n de
ğiştirilem eyeceği
tezi doğru ise, inkılâblar lü
zumsuz hayallerden ibaret k alırlar. E ğ er «insan
ve insanın azası bulunduğu cem iyetler değiştiri
lebilir» tezi bir hakikatsa, inkılâblar o zaman
gerçek b irer m üdahale m anzarası arzeder.
Muvaffak olmuş inkılâbların neticesinde or
taya çıkan yeni insan ve cem iyet tip lerin in v ar
lığı, insanların değiştirilebilir olduğunu
göste
rir. İslâm inkılâbı kaba, cahil ve ahlâksız b ir ce
miyeti, insanlığın örnek nesli haline getirebil
m iştir. Fransız ihtilâli, H ıristiyan inanç ve dü
şüncesine dayanan düzeni yıkmış; yerine
ma
teryalist b ir cem iyetin tem ellerini atm ıştır. Rus
ihtilâli de aynı işi daha büyük çapta yapm ıştır.
Bu hâdiselerin tahlilinden çıkan netice; in
san ve cemiyetin değişebildiğidir.
İNSAN VE CEMİYET NASIL DEĞİŞİR?
Bu tesbitten sonra ikinci sual; «insan ce
m aatlerl nasıl değiştirilebilir?» sualidir ki; bu
da inkılâbların gayesi ve inkılâbların
metodu
m eselesini ortaya koyar.
İNSAN :
İnsan Allah’ın b ir m ahlûkudur. İnsan, mad
di m evcudiyeti itibariyle, ağırlığı, eni, boyu, hac
mi olan b ir varlıktır. Dolayısıyla insan fizikî bit
m ahluktur. İnsan canlılar
âlem inin kanununa
tabidir. Y er içer, uyur. A llah’ın koymuş olduğu
tabiatın kanununa tabîdir. Dolayısiyle insan ide
olojik bir varlıktır Ayrıca insan akla ve akla
bağlı diğer bir takım m elel^ere m aliktir. İnsan
diğer canlılardan, şahsiyetinin tüm ünü
teşkil
eden imaniyle de ayrılır. Demek ki, İnsan; İman
eden, düşünen ve düşünm eye bağlı fonksiyonla
ra sahip olan b ir canlı varlıktır. Canlı b ir varlık
oluşu yüzünden, organizm anın tabi olduğu ka
nunlara tabîdir. Beslenir, istirah at eder, çoğalır,
hastalanır ve ölür, Mekânda b ir yer işgal edişi
sebebiyle fizik kanunlarına tabîdir. H areketi, sü
kûnu. düşmesi, v.s bu kanuna göredir.
İnsan düşünüş ve harek etlerin in müessiri,
inancıdır İnanç: dünyanın, hayatın b ir akide uğ
runa sarfıdır. İnsanın hayatını o idare eder. Ya
hakka, ya da vehme dayanır.
İnsan düşünce, duygu ve h areket itibariyle
değişir. Biyoloji ve fizik kanunu zaruretlerinden
fevkalâde hadiseler hariç kurtulamaz.
İnsanın değişmesinin temeli, inancının de
ğişm esidir. İnanç değişince, düşünceleri, hisler
ve h arek etler değişir. Bu değişme nisbetinde in
sanda başkalaşır. Bu hal insanda İnkılâbın ta

mam ianm asıdır.
Ashabın Islâm dan evvelki ve sonraki hali
bu gerçeği açıklar. İnsanın değişm esi im anının
değişmesine bağlıdır.
H areketli b ir insanı uyuşuk b ir hale getiren
iman değişmesi olduğu gibi, H ristiyan b ir cemi
yeti kom ünlstleştiren de im an değişm esidir.
CEMİYET :
İnsanın azası bulunduğu cem iyet içinde aynı
şeyleri söylememiz m üm kündür.
Cemiyetin kendine m ahsus b ir yaşayışı, ayn b ir şahsiyeti ve varlığı vardır. Cemiyet, insa
na benzer bir hayat tarzı sürer. Cem iyetler do
ğarlar, muayyen b îr gelişme safhası g österirler
ve tayin edilmiş vakitleri gelince de kaybolur
lar, ölürler.
Cemiyet; inanan, düşünen, hisseden bir or
ganizmadır. İnancı, düşüncesi ve hareketleri ken
dine mahsus bir su rette tezahür eder. Ferdin,
inanç, düşünce ve hareketlerinin mekanizmasına
benzemez.
H er cem iyette İnanç, düşünce ve hareketler
cem iyeti temsil eden organlar tarafından izhar
edilir.
Cemiyetin imanı değişirse, cem iyetin düşü
nüşü, harek etleri ve nizamı da değişir.
C em iyetlerin şekil ve bünye değişm elerini
izah eden amil; cem iyetin imaniyle mevcut si
yasî, İktisadî ve İçtimaî nizam arasındaki kavgadır. E ğer m er’i nizam cem iyetin k ültürünün mah
sulü değilse, cem iyetin imanı ile ona dikte edi
len yabancı ve cebri ideoloji arasında kavga başlar
Bu hal, iki İdeolojinin m ücadelesidir. Bu iki
ideolojiden haklı ve imanlı olan m ücadeleyi kazanır. İdeolojisi hakka istinad etm eyen kuvvet
arasavaşları kazansa bile nihaî zafer daima haklı
ideolojinin olm uştur.
İslâm inancı, K ureyş’in batıla dayanan si. yasî nizamı ile yani müeyyideli batıl imanı ile
çarpıştı ve nihaî zaferi tem in etti.
Avrupa m illetlerinin, H rıstiyanlığm batıl ni
zamına karşı savaşlan da Nasyonalizmle zafere
kavuştu. Ancak bu fik ir de tam b ir hakikate da
yanm adığından yıkılm ıştır. Cemiyetin im anı de
ğişirse düşüncesi, hareketi ve düzeni de değişir.
Cemiyetin im anı ise; Cemiyet şuurunu tesi
ri altına alacak vasıtalarla yapılan kuvvet ta tb i
ki ve propaganda ile değişir.
Cemiyetin bütün azalannı tesir altında tu 
tan kültürü, cemiyet nizamının tem elidir
Kül
tü r ise akideye dayanır
B ir cem iyetin akidesinin, cem iyet m ensupla
rı indinde, şerefini kaybetm esi; o k ü ltü re daya
lı nizamın çökeceğinin işaretidir.
Osmanlı İm paratorluğunun dayandığı kültü
rün ve akidelerinin uğradığı taarruz, nizamın da
yıkılışını bildiriyordu. Aynı hal askerî,
siyasî,
İktisadî, başarısızlıklarının esasını teşkil etti. Zi
ra h arp İman sahasında kaybedilince siyaset, İk
tisat, öğretim ve askerlik sahasında kazanıla
maz.
İm an mücadelesini
kaybetm iş bir ideolo
ji im anın em rettiği hayatı yeniden kurabilir.
İslâm inkılâbından askerî m ağlubiyetlere rağ
men, im an sahasında kati m ağlubiyet olm adığın
dan nihaî zafer kazanılm ıştır.
Yahudiliğin beş bin yıllık tarihi de aynen
kaideyi doğrulam aktadır.
Cemiyetin bütün değişikliklerini izah eden
kanun: İMANLARIN ÇARPIŞMASIDIR. Bir in
kılâp, inkılâbın İmanının, başka b ir İmanı, ce
m iyet ve fert hayatından söküp atm asıdır. Ce
miyetin siyasi, İktisadî, İçtimaî şekil ve bünye
değişiklikleri İm anlar arasındaki çarpışm anın
(Devamı G«lacek Sayıda)
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SAYFA: 15

Vermesin
Bu didiniş, 6u kurtuluş çilesi
i]\ç bir zaman biıe meiâl vermesin
Uııtfemlı millef mücadeleci
Allai) bu payede zevdi vermesin.
Zaferime fa$ afanlar ijaindir,
üillefimi utıufanlar ijatndir,
/Mdırmayıp yan yafatıiar fjaiudir,
/lliafj 6u millete zeval vermesin*
Pek yaktndtr ijainlerin fıesaln,
Kapanacak ijer birinin kifabı,
Geçeceğiz elbet bu güç serabı,
Allaf) bu sürat# zevâi vermesin.
Bâiıl onların fakaf l)ak bilimdir»

Bu şeiftd türbesi toprak bilimdir,
Son at15, son vuruş mutlak bilimdir,

ftiiab) son darbede zeval vermesin.
Biz adımı attık asla dönmeyiz,
Azimle başladık yasla dönmeyiz,
Büksek de, Ölsek de pesie dönmeyiz,
-Allaij 6u gayrete zevat vermesin.

Bitince ızdırab, işkence b'ırgün
Zafer sancağını çekince birgûn
Ve M illi Devleti dikince birgun
yillalj bu nusreie zeval vermesin.

