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S A D E C E S O L A K A R Ş I BİR PRO
T ES T O H A R EKETİ DEĞİL; BİZZAT M İLLET İDEOLOJİK
YAPISININ iL iM L E Ş M E S i V E HAREKETLENM ESİD İR .!
Zira ideolojiler çarpışır. Farklı
ideolojiler, değişik elbiseler içinde, bit
mez bir kavgaya devam ederler. İnsan ve
bütün imkânları, bir ideolojinin emrine
verilmeğe çalışılır. İnanç, bilgi, düşünce
sanat, müesseseler, maddî ve gayr-i maddî
bütün silahlar farklı ideolojilerin savaş
âleti olurlar. Bu, ideolojilerin kendi var
lığından doğan zaruretdir. ideolojide mut
lak bir hâkimiyet isteği mevcuttur. En süf
lî doktrin dahi kendini kâinatın hâkimi
görmek eğilimindedir. İdeolojilerin bünye
sinden doğan bu kanûniyeti kısaca izah et
tikten sonra, ideoloji ile insan yapısının za
¡•liretleri meselesine geçelim.
Bir ideoloji, insan varlığının zaruri ola
rak ortaya koyduğu kânuna uymuyorsa
tesiri altında tuttuğu bütün insanların hâ
yat kâtili olur.
İnsan fıtratının zarüretlerine aykiri
olan bir ideoloji, buhranların ve her türlü
ızdırabm kaynağıdır.
Daha evvel dediğimiz gibi, ideolojik
yapı hem yüksek bir enerjinin hâmili, hem
de yapısının icabı olarak bazı değerlerin
ifade vasıtasıdır. Bu değerler hayatın tan
zimi için gerekli temellerdir. İnsana sav
let getirmek isteyen bir ideoloji bu temel
lere aykırı olamaz.
Anûakj, insanda, muayyen ideolojilerden
birini seçmek hususunda, bir irâde hürri
yeti vardır. Bu sebepten, ideolojik yapının
zarûrî değerlerine uyup uymamak ferdin
irâdesine bağlanmışdır. İdeolojik yapının
temeli olan değerlerin zarûreti, sahip oldu
ğumuz hürriyet sebebiyle, ilk anda anlaşı
lamaz. Ancak, ideolojik yapının zarûrî mey
veleri olan değerlere itaatsizlik, yakın ve
ya uzak bir gelecekte, fertte ve cemiyetde
büyük buhranın sebebi olur.
İdeolojik yapının temellerini ortaya
çıkarabilmek için, riâyet edilmediği tak
dirde, buhranı meydana getiren değerle
rin neler olduğunu araştıralım.
İdeolojileri iki gruba ayırmışdık.
«Sağ ve sol ideolojiler» demişdik. İdeolo
ji ayırımında amelî ölçünün insan yaratılı
şına uyup uymamak olduğunu da belirtmişdik. İnsan yaratılışının zarûretlerinin
ifâdesi olan ideoloji sağ ideolojidir. İdeo
lojilerin asıl ayırma çizgisini ise; ideoloji
doktrinin kâinat ve hayatı izahı ve bilgi
teorisi teşkil eder. Sol ideolojinin ana vas
fı; kâinat, hayat veya tezâhürlerinden biri
ni ilahlaştırmasıdır.
Bir ideoloji insan fıtratının kanununa
uymuyorsa, tesiri altında tuttuğu insan ve
cemiyette buhranlar doğar. İnsan fıtratına
karşı geliş yavaş veya hızlı bir şekilde cezâlandırılır. İman, düşünce ve ahlâk asâletini kaybeder, ırk tereddiye uğrar.
Meselâ; _Romalılar, kuruluş devirleri
nin müsbet idelojisinden uzaklaştıkları nîs
betde, iman ve ahlâk dokusuyla birlikte
ırkta da dejenerasyon tamamlandı. Roma
ırkı fuhuş, kumar ve içki iptilâsınm cende

resi altındasıkışmağa başladı. Nüfus artışı
durdu. Romalılar diğer ırklar yararına,
azaldılar. Ve bu sessiz darbelerin neticesin
de, Roma tam bir yok oluşa uğradı. Ancak
bir ırkın, insan yapısının zarüretlerine ay
kırı tutumu, bir kaç asır içinde müeyyide
leri davet eder ve kötü akibet doğar. Aynı
kanüniyet bütün milletler ve fertler için
de câridir.
İnsan yapısının zaruretlerine intibak
etmeyen ideolojilerin meydana getirdikle
ri tahribat, bazen fark edilemeyecek ka
dar, az olur. Tahribat birikir ve muayyen
bir zaman sonra, birden bire yıkım başlar.
Gerçekte, menfi ideolojinin tahribâtı
bir kimyevî muâmelede, kimyasal» deği
şikliği temin eden fizik değişiklik gibidir.
Bir maddenin bir enerji kullanarak, başka
bir madde hâline gelişi nasıl önce fark edilemiyorsa, cemiyetin ve insanın da yıkımı
apaçık fark edilemez. Dünyayı kavuran
ahlâkî tereddi, zamanımızın değil, bir kaç
asırdan beri insana tatbik edilen, mentı
ideolojilerin zarûrî sonucudur. Zamanımı
zın bazı milletlerinde, ahlâkî zaafın netice
si olarak ortaya çıkan, çocuk doğumunda
ki azalma bu milletlerin yıkımına sebep
olacakdır.
Bu izahtan sonra; ideolojik yapının
temelleri olan değerleri tesbit metodumu
zu belirtelim. Bütün insanlık tarihinde,
uyulduğu takdirde saadet, uyulmadığa tak
dirde felâket doğuran, değerlerin neler ol
duğunu araştıracağız. Bu araştırma bir ce
miyete veya insana istinad ederse yanlış
neticeler doğar. Bütün insanlığın tarihin
de, ferdi ve cemiyeti müşahade etmelidir.
İnsan fıtratının zarûrî mahsûlü olan değer
ler tesbit edilmelidir.
İnsan ve cemiyet ideolojik yapısı ken
dini iman, düşünce, his ve hareket şeklin
de ortaya koyar. İdeolojik yapının bu tezâhürlerini ve ifâde ettiği değerleri manalandırahm:
İman, yani akîde —doktrin— ile şa
hıs arasındaki en üstün bağlantı şahsiyetin
temelidir. İman bir doktrine bağlanmakdır. Doktrin inanç, düşünce, his ve hareket
lerin motörü olur. Ancak ferdin, irâdesi se
bebiyle, fıtratının zarüretlerine aykırı olan ideolojileri ^de seçme imkânı vardır.
Seçilen idefci(ç}t insan yapısının zaruretle
rine aykırı ise buhran başlar. Bu buhran
kendini bilinemeyen bir zamanda hissetti
rir. «Doktrin, kâinat ve hayatı izah eden
bir düşüncedir» demişdik. Kâinatı ve haya
tı ya Allahın varlığı ile, yahut kâinat, ha
yat veya tezâhürlerinden biri ile izah et
mek doktrinlerin zaruri ayırım noktasıdır.
Şu hale göre doktrin, ya Allah’ı tenzih et
mekte, ya da teşbih etmektedir. Doktrin
Allahı teşbih etmekte ise sol’dur. Yani kâ
inatı, hayatı veya tezâhürlerini ilahlaştır-

maktadır.
İnsanlık tarihinde, insanların zaman
zaman inandığı fikirler vardır. Bu fikir
ler insana sadece elem vermiş ızdırabdan
ızdıraba sürüklemişdir. Bazı sosyologların,
insanlığın ilk zamanlar tarihinde yaşandı
ğım zannettikleri dinler halâ değişik şekil
ler altında yaşamaktadır.
Animizin ve totemizm’in müşterek un
suru, Malenezya’lıların tabiri ile MANA
dır. Manâ; hem maddî, hem manevî değeri
olan, her yere yayılmış bulunan bütün
yaratıklarda görülen, şahsiyet dışı bir kuv
veti gösterir. Bu kuvvet, kalıbı içine girdi
ği, sujelerden o kadar bağımsızdır ki, on
lardan evvel var olduğu gibi, son ra da ya
şar. Kişiler ölürler, kuşaklar geçerler «
yerlerine başkaları gelir. Fakat bu kuvvet
dâima canlı, aktüel ve kendine benzer o
larak kalır.
Totem yani bir hayvan, bir bitki ve
ya bir madde bu kuvvetin maddileşmiş vü
cududur. Ruhculukta ise, ataların ruhu, bu
kuvvetin irtibatlandığı şeydir.
in s a n lık tarihinin en bsifeit ve sathî
şirk nevileri de Allahı kâinat veya hayatın
bir tezâhürü olarak görmekdir.
Totemizm’de bir hayvan veya nebat; animizm’de cedlerin ruhu tanrılaştınlmakta
,dır. Zamanımızda kâinatı madde veya ruh
la izah eden sistemli fikirlerin tohumları
nın totemizm’e veya animizm’e dayandıkla
rını grmek mümkündür: Hristiyanlığın
Hz. İsâ’yı ilâhlaştırması, nihaî tahlilde,
animizmin başka bir ad altında yaşaması
dır. Komünizm ise, maddeyi ilâhlaştırması
sebebiyle, totemizmin çirkin bir kalıntısı
olarak yaşamaktadır. Animizm, Totemizm
ve Panteizm menfî doktrinlerin dşğişmez
muhtevâsını teşkil etmektedir. Bu dokt
rinler ferdin inanç, düşünce, his ve hare
ketlerinde, başka bir ifade ile, şahsiyetinde
anormalliklerin kaynağı olurlar. Müşterek
vasıfları; madde, hayat veya tezâhürlerinin ilahlaştınlması olan totemizmden ma
teryalizme kadar bütün sol doktrinler insa
nı esirlestirir, şahsiyetini yıkar.
Düşünce sahasında sol doktrin; hayat
kâinat veya tezâhürlerini değerlendirme
prensibi hâline getirir. Ya akıl, ya beş dv
yu veya sezgi hakikati bulmanın tek vası
tası hâline gelir. Böylece akıl, duyular ve
ya sezgi ilâhlaşır. «Bu vasıtaların bileme
diği hiç bir husus yokdur.» denir. Bu suret
le, akıl, beş duyu, sezgi ve vahiy arasında
ki birlik parçalanınca düşüncede buhran
başlar.
İnsan, karşılaştığı problemleri hallet
mek için, doğru bilgiye ve doğru değerlen
dirme (ölçme) metoduna sahip olmalıdır.
Aksi haldeHftran şiddetlenir. İnsan aklı,
duyulan veya sezgilerine esir olur. Aklın
ilahlaşması ânında, fert akim kölesi ol*
muşdur. Aklın bilme hududu hâricindeki
gerçek, fert için, bir inkâr mevzuu olur.
(Devamı var)
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Geçtiğimiz hafta Konya’da milletimi
zin hayat müdafaası çelikleşiyor ve bileni*
yordu. Türk milletinin, muhteşem tarihini
ulvî ahlâkım ve mukaddes dinini koruma
ğa hazırlanan bir kılınç dövülmekteydi. On
binler Konya’da milletin varlığım, dinin
bekasım ve devletin devamını hançerleyen
beynelmilel yahudiliğe, uşaklarına ve sipe
rine sığındığı köhne düzene karşı üâm
harp ettiler. Son asır millî tarihimizin en
mühim hâdisesi, istikbalde kat’î surette
anlaşılacaktır ki, Millî Mücadelemizin Kon
ya’da diktiği zafer sancağıdır. Onbinlerce
mü’minin. yeni millî misak etrafında bir
leşmesi 4 Nisan’da yapılan büyük yürüyüş
le gerçekleşti. Takımlar, bölükler ve san
caklar halinde, millet evlâtları, istikbalin
tarihimize lâyık Türkiyesine doğru yürü
yorlardı. Yürekleri hâlâ en ul vi heyecan
la çarpan dedeler, nineler, taşıdıkları ağır
mesuliyetin olgunlaştırdığı gencecik baş
lar, nasırlı elleriyle milletin hayat kavgası
na güç katan sanatkârlar, köylüler ve işçi
ler; zihin güçlerini bütün varlıklariyle be
raber millet, din ve devletin korunmasına
vakfeden münevverler, öldü sanılan bir
milletin dirilişini bütün cihana ilân edi
yorlardı.
Millî Mücadelemizin Konya’daki zater
mitingi, yürüyüşü ve millî uyanış sergisi,
milletimizin hayat kavgasında ruhunun de
rinliklerinde hissettiği emelleri, özlemleri
ızdıraplan, şuurlu birer hedef haline geti
riyor. Böylece millî mücadelemiz çocukluk
devrini atlıyor, gerçekçi bir mücadele pota
sına dökülüyordu. Konya yürüyüşünün ul
vî manzarası millî uyanış sergisine gösteri
len görülmemiş alâka, milletimizin ruhun
da gömülü enerjinin millî mücadelemizin
kalıbı içinde nasıl muazzam ve karşı ko
nulması imkânsız bir güç olduğunu orta
ya koyuyordu. Mitinge ve yürüyüşe iştirak
eden ve sergiyi gezen onbinlerce mü’min
millî İnkılâbın hedefleri üe dolu ve eski
şeref ve büyüklüğüne kavuşmuş bir Türki
ye müjdesi ile tarlalarına, fabrikalarına,
dükkânlarına dönüyordu. Millî mücadele en
kat’î haliyle milletimize mal oluyor. Millî
mücadelemiz milletin mücadelesinde bayra
ğı ve kılmcı oluyordu.
Ayrıca Konya yürüyüşü, sabır ve ihti
mam ile serpilen, fikir ve kültür mücade
lesi devresini başarı ile bitiren millî müca
dele kadrosu şuurlu bütün münevverlerin
müzahareti ile halkımızın rehberi haline
geliyordu. Yüzbin iftiraya göğüs germiş,
en adî işkencelere 20. Asrın Türkiyesinde
uğramış ve fakat yılmamış, bu köhne düze
nin adi uşaklan tarafından ezilmeğe çalışıl
mış gençler milletimizin mücadelesine fii
len rehberlik etmek vazifesini yükleniyor
lardı. îşte bu sebepten 4 Nisan Konya Za
fer yürüyüşü, millî mücadelemizde bir
grup hareketinin değil, bir millet hareke
tinin başlangıcı; rehbersiz bir kalabalık top
lantısı değil, liyakatle bir rehber kadrosu
nun öncülüğünde millî mücadeleye koşan
ve ordulaşan bir millet toplantısı idi. îşte
bu andan itibaren durmaksızın bütün Tür
kiye vasatında milletimizin düşmanlannı
göstermek, birbirinden habersiz millî kuv
vetleri birleştirmek, neticesiz kızgınlıkları,
heyecanlı çıkışları millî mücadelenin bara
jında toplamak, milletimizi teşkilâtlamak,
ve bütün milleti, hayatî mücadeleve yani

kendi mücadelesine sevketmek esastır.
Konya’da başlayan zafer yürüyüşü bü
tün bir yurdu dolaşacak, ümitsizleri ümit
lendirecek, zaferlerimizin müjdesi ile umu
dunu bileyecek ve bütün bir milleti bu u
vî kavgaya çağıracaktır. İstanbul, Ankar;
ve îzmir gibi büyük ve büyük olduğu ms
bette kozmopolitliğin çirkefleştirdiği şehir
lerdeki bütün gayri millüikleri de koğaca1
hamle şimdi iman yatağından coşup, çai
layarak gelmektedir
Şimdi Konya’da, yarın İstanbul’d<
Ankara’da, Adana’da, Antep’te, Maraşt;Bursa’da hülâsa her mahalle, köy, kasab;
ve kentte milletimizin zafer yürüyüşünü
hazırlıkları başlayacak ve milletimiz mut
laka eski şeref, şan ve azametine yenide
kavuşacaktır. Bu büyük ümidimizi hiç bs
felaket, ve hiç bir tehlike azaltamaz.
Nitekim, Türkiye’nin en zor ve ka
ranlık günlerinde, bu imanı haykırmış
yılmak bilmemiş Mücadele Birliği kapatıl
mak istenmektedir. Ancak bu istek heves
lilerin kursağında kalacaktır. Mücadelemi
zin güçlenmesinde en büyük payı bulunar
Mücadele Birliği’ni kapatmak hiç bir za
man bu mücadeleyi durduramayacaktır
İyice bilinmelidir ki, şahısları mahkum et
mek mümkün, fakat fikirleri mahkum e1
mek mümkün değildir
Mücadelemizin mihrakı olan Mücade c
Birliklerini fesh etmek mümkün, ancıimücadele birliklerine ruh veren idealle,
imanı ve mücadeleyi fesih mümkün değı.
dir. îmanı sağlam olanlar, imkânsızlıkla'
içinde yüzbin imkân imal edebilirler. îşte
gemilerini dağdan yürüten Fatih... İşte e?
çilmez çölleri geçen büyük Yavuz...
Fatih, Bizans elçisine «Benim mukte
dir olduğum şeye, senin imparatorunur
hayali dahi yetişemez» demişti Biz de diye
lim ki, millî mücadelemize kurulan her tu
zak bozulacak, milletin din, devlet ve vai
lığına karşı varolan bütün ihanet batak
lıkları kurutulacak ve düşmana onun h
yal edemeyeceği silahlarla mukabele edi’.r
çektir
Milletin mücadelesine rehberük eden
gönüllerde taht kuran sancaklar düşmeye
cek. Ve sancaklar elden ele mukaddes biı
emanet olarak intikâl edecektir. Sancak
ların ruhu bütün bir milleti saracak ve
millet düşmanlarına karşı yenilmez bir oı
du haline getirecektir. Ve bugünler uzat
değildir.
milletin din, devlet ve varlığına bağlı
lığımızı ilân eden sancaklarımız elden ele
dolaşıyorsa, milletimizi eski şeref ve aza
metine konuşma ümidini haykıran marşla
rımız kulaklarda uğulduyorsa, millî müca
delemizin prensipleri evden eve, komşu
dan komşuya mukaddes bir emanet olarak
imanla, ümitle, kinle, ve aşkla söyleniyor
sa, düşman bize bütün ihaneti ile, alçaka
ğı ile yüklense. vız gelir.
Konya’da taçlanan zafer yürüyüşü, bü
tün yurda dağılacak, sancaklar elden ele
yayılacak, millî mücadelenin sancaklar;
son zaferin işareti olarak dalgalanacaktır
Selâm millî mücadelenin mü’min hi?
metkârlanna.
Selam bütün millete.
Allah’ın lutfu üzerinizden kesilmesin
zaferiniz daim olsun.
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE
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Mîlletin Kalbinde Yaşayan

MÜCADELE BİRLİĞİ
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MÜCADELE

BİRLİĞİNİN

MÜDAFAASI

SAYIN HAKİMLER,
Huzurunuza Ceza Kanununun 155 ve 312 nci
maddelerini ihlâl ettiğimiz iddiasıyla getirilmiş
bulunuyoruz. Neşrettiğimiz bildirinin bütün un
surları itibariyle suç teşkil etmediğine yürekten
inanıyoruz. Bilirkişi raporu dolayısıyla belirtti
ğimiz hukukî mütalâaları yeniden tekrarlamayı
uygun bulmadık. Bu konuda avukatlarımız ge
rekli müdafaayı yaptılar.
Prensip olarak inanılan fikirler sebebiyle
ithama uğrayınca şahsın değil, fikrin müdafaası
bir zarurettir. İşte biz de bu zarurete uyuyoruz.
DAVAMIZIN MAHİYETİ, ÖZÜ İTİBARİYLE
MİLLET HAYATININ KORUNMASI
T)AVASİDİR.
Hukuk kaideleri, beşerî olayların ölçüleceği
bir kıstas ise, olayın belli kanun maddesinin
kapsamına girip girmediğinin tesbiti önce olayın
doğru bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır.
Ne yazık ki, Savcılık makamı bu değerlendirme
yi kasıtlı bir niyetle yapmış olup fikrî tarafsız
lıkla taban tabana zıt sakim bir yola girmiştir.
Bildirimiz, Türk milletini ölüm batağına
gömmek isteyen beynelmilel yahudiliğin ve uşak
larmın canavarlık ve hiyanetlerine karşı bir hay
kırış ve bir feryat olduğu halde, savcılığın gay
retleriyle dâvamız âdi bir cürüm gibi gösteril
mekte İsrarla devam edilmiştir. İddialar hukuk
ve adalet ve mantık esaslarına açıkça taarruz et
tiği aşikâr olan bilirkişi raporunu da aşarak ve
gayri millî basınla işbirliği ederek «Mücadele
Birliğfoni halk efkârı önünde ve mahkemeniz in
dinde terzil etmeye yönelmiştir. T.Ö.S.’ün tehâlükle atılarak aleyhimizde açtırmaya gayret et
tiği dâva açılmıştır.

Mücadele Birliği büyük Türk Milletinintarihiııden doğmuş, yüce imanından zuhur
etmiş, milletin duasına karışmış, ızdırabıyla yoğrulmuş, şehit dedelerimizin hatırasıyla dol
muş ve bütün millete malolmuş bir iman vefikir hareketidir. İşte bu sebepten kurulan
tuzaklar parçalanacak ve milletin mücadelesi zaferle taclanacaktır. Mücadele Birliğine kt
nunî engeller koymak mümkün; fakat m ü cad elesin i durdurmak ve zaferine mani olm:*k
mümkün değildir. İnançlarımız elden ele kan11 bir şehidin kılma gibi dolaşacak ve ordula
şan bu millet, asırlık ızdırabmın sorumlusu d*11» devlet ve millet düşmanlarını, kahredeçektir. Dört seneyi aşan bir zamandan beri Konya, Afyon ve İstanbul’da mücadelesini
sancaklaştıran Mücadele Birliiğ millet düşmanlarının boy hedefi haline gelmiştir. Müca
dele Birliği’nin Türkiyemizde her an katm erleşen iktisadi, siyasî, ahlâkî zulüm ve buhra
nı ve mesullerini devamlı olarak açıklaması, Tiirkiyemizin yarınlarını hazırlayacak kad
roları teçhiz etmesi milletimizin düşmanı beynelmilel yahudiliği ve Türkiye’deki ajanları
nı telâşa düşürmüştü. Nihayet Kayseri, T aksim , Konya hadiselerini bir bildirilerinde, ko
münist tecavüzü karşısında, millî ruhun bir direnişi olarak vasıflandırmaları Mücadele
Birliği’nin kapatılması için kafi sebep sayılmış» bir seneye yakın bir zamandan beri devam
eden dava iki gün evvel karara bağlanmıştır. Karar temyiz edilecektir. Hatırlanacağı üze*
re Mücadele Birliği aleyhindeki bu davayı kızıl ihtilâl yuvası T.Ö.S.’ün talebi üzerine, hak
kında komünizm propagandası suçundan dolayı takibat yapılan bir savcı yardımcısı açmış
tır. Kendileriyle görüştüğümüz Mücadele Birliği yetkilileri mücadelenin devam edeceğini
ve pek yakında Ankara, Adana, Antep, İzmir, Sivas, Maraş, Trabzon, Erzurum ve Bursa5
da Sancaklar açılacağını ve uzun zamandan beri plânladıklart halkı uyarma faaliyetlerine büyük bir hızla devam edeceklerini bildirmişlerdir. Halen. Konya’da on binlerce kişi
Mücadele Birliğinin sergisini ziyaret etmektedir. Konya’da yapılan muhteşem yürüyüş w
mitingden sonra İstanbul’da da aynı serginin açılması beklenmektedir.
Birliğin feshi ve üç mücadelecinin mahkum edilmesi hakkında kararın verildiği Kon
ya Mahkemesinde yapılan ve aşağıda takdim edeceğimiz Konya müdafaanamesi. geniş te
zalıürata vesile olmuş, binlerce KonyalI mahkemeyi dikkatle ve heyecanla takip etmiş, ve
mücadeleciler mahkeme salonundan Genel Merkeze kadar büyük tezahüratla, sevgi göç*
terileriyle teşci edilmişlerdir.
Millî mücadelemizde dönüm noktası teşkil edecek olan Konya müdafaanamesini tak
dim ediyoruz:

Savcılık makamı bir kanun adamı olarak de
ğil daha ziyade «Bilimsel Sosyalizm»in hararet
li bir taraftan gibi hareket ederek kanunun ver
diği yetkileri aleyhimizde
kullanmak için ne
mümkünse yapmıştır. Bir insanın bir ideolojiye
gönülden taraftar olması mümkündür; ancak bu
insanın kanunun kendisine verdiği yetkileri ba
sımlarını mahkûm ettirmek için kullanmasını
akıl almaz. Ve buna müsaade edilemez. İddiana
mede Mücadele Birliği aleyhinde ne söylenmek
lâzım gelirse söyleniyor. Bunun için henüz dâva
sı görülen bir cinayet vakıasına adı karışan bir
arkadaşımızın varlığından istihbarat teşkilâtının
verdiği ileri sürülen rapora uzanılıyor ve mah
kemeniz tesir altına alınmaya çalışılıyor.
Ayrıca bizim ithamımız yetmiyormuş gibi
komünizmin maskeli yuvalarının müdafaasına ge
çiliyor. T.I.P., F.K.F., T.Ö.S. ve Disk gibi mas
keli komünist ocakları bir avukat gibi savunu
luyor. Bu müesseselerin kurucuları ve faaliyet
leri itibariyle, ne mahiyette oldukları akl-ı selîm sahibi her kişinin bildiği gerçeklerdendir.
Bu husustaki geniş dokümanlarımızı burada arzedemedik. Birçok faaliyeti dolayısıyla mahke
me huzuruna çıkartılmış bu teşekküllerin komü
nizme karşı olduğunun iddianamede ileri sürül
mesi yukarıda arzettiğimiz zihniyetin mahsulü
dür.
Bizim gizli ve açık gayelerimiz olduğundan
bahseden savcılık acaba TİP., FKF, TÖS, DİSK
Devamı 14. Sayfada
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Mücadele Birliği Genel Başkanı Sayın Necmeddin Erişen mahkeme salonunda son müda
faasını yaparken görülüyor. Mücadele Birliği’nin halkı teşkilâtlama istikametinde gelişen
çalışmaları hiç ara vermeden devam edecektir. Genel Başkan tok sesiyle savunmasını ya
parken salon, tek bir kalp ve kulak olmuş O’nu dinliyordu. Konvalılara ve milletimize iti
mat telkin eden bu tok ses hiç bir zaman susmayacaktır. Tabelâlar iner, «Milletin müca
delesi» devam eder.
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ÇAPALI MİLLİYETÇİLER
ÜNİVERSİTEDEKİ KIZIL
TERÖRÜ AÇIKLIYOR
AZİZ MİLLETİ
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!
Sana komünistlerin kahbece kurşunlarına ve
alçakça taarruzlarına karşı Din, Devlet ve Millet
için direnen evlâtların olarak sesleniyoruz
AZİZ MİLLET!.,
Milletini
Milletine
Devletin,
efendisi Aziz

seven subay, öğretmen, memur!
bağlı talebe, işçi, köylü!...
ordunun ve memleketin sahibi ve
Millet!.,,

DUR! DİNLE! ve UNUTMA!...
Millet felâketler içine sürüklenmek isteni
yor. Milletlerin yol göstericisi olan asil Türk
Milleti tarihe gömülmek isteniyor. Şerefli ecda
dımızın oluk oluk kan dökerek bize emanet et
tiği mübarek vatan topraklan parçalanmak iste
niyor. Şerefli ecdadımızın oluk oluk kan döke
rek bize emanet ettiği mübarek vatan toprakla
rı parçalanmak isteniyor. Gerçek emperyalistle
rin maşası Amerika ve Rusya elele vererek, içi
mizden elde ettikleri ajanlar ve teşkilâtlarla mil
letimizin iman, ahlâk ve kültüründen müteşek
dİ ideolojik yapısını yıkmaya çalışıyorlar.
Amerika’nın siyonist politikacıları ve serma
yedarları askerî ve malî yardımla Yunanistan’ı,
Anadolu’yu işgale hazırlamaktadırlar. Papalık *e
Fener patrikhanesi de milletimize ve vatanımı
za, yeni komplolar hazırlamakla meşguldürler.
Kızıl emperyalizmin baş güdücüsü Rusya ise mem
leketimizi bir emniyet bölgesi olarak görmekte
ve işgal için fırsat kollamaktadır. Küba buhranı
sırasında komünist idarecilerin sözleri ve Rusla
rın sık sık boğazları istemeleri bunu ispatlamak
tadır. Komünist Rusya içimizdeki beşinci kolları
T.İ.P., TÖS., DEV - GENÇ, T.M.G.T. ve buna
benzer ajan yuvalan, maske teşkilâtlanyla önce
milleti parçalamaya, kamplara ayırmaya, sonra
da yutmaya hazırlanıyor. Milletimize Türkistan’ın
ve Çekoslovakya’nın akibeti hazırlanıyor.
Alın teri vergilerinle kurduğun üniversitele
rinde yaptıklan sabotaj hareketleri sana önemli
gerçekleri hatırlatmalıdır.
Diyarbakır’daki sabotaj hâdiseleri sebebiyle
alçak plânlan iyice belli olan komünistler, Tür
kiye’yi önce anarşiye, sonra da ihtilâle götür
mek için fırsat arıyorlar.
Bunun için mason üniversite rektörlerinin ve
iktidarların, kasden ihmal ettiği masum talebe
haklarını istismar ederek, üniversitelerde boykot
ve işgallere başladılar. Üniversiteyi silah deposu
haline getiren bir avuç komünist eşkiya gürü hû,
bu milletin öv evlâtlarını derslere sokmadılar.
Politikayı meslek edinen «BUNAK»lar da «Boy
kot ile işgal aynıdır» diyerek bu çapulculara si
kiş tutuyorlardı. Mason localarının yatırımları
ve senelerdir millete kan kusturan politikacıla
rın alkışlarıyla şımaran komünistler, üniversite
de sağcı talebelere her türlü işkenceyi revâ gör
düler. Halk mahkemelerinde milletine bağlı ta
lebelere hakaret ettiler. Hayvanları bile tiksindirecek işkenceler yaptılar. Yıldız Akademisinin
önünden camiye gelen bir ihtiyann sakalından
tutulup, dinine, ahlâkına, sakakna, örfüne, ade
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tine, tarihine küfredildi. Kimya laboratuvarlann
da, rektörlüklerde, anfilerde dinamit ve bomba
patlatılarak millet malı hunharca tahrip edildi.
Üniversiteler yine bizzat bunlar tarafından tel
örgülerle çevrildi, kapılara cereyan verildi. Elle»
rinde makinalı tüfekler bulunan caniler, üniver
site kapılarında, sağcı talebeleri okula sokma
mak için nöbet tuttular. Milletin ideallerinin ve
aziz şehitlerimizin kanlarının sembolü bayrağı
mız yerine kızıl paçavra astılar. Camiler bomba
landı. Milletin evladı, güpegündüz sokak orta
«ında şehit edildi.
Son günlerde tertipledikleri uydurma bağın
sizlik haftası ile kızıl sabotajlarına hız verdiler
Bir kaç seneden beri* sızmaya muvaffak olama
dıklan Çapa Yüksek öğretmen Okulu’nu basb
iar. Önceki ihanetlerine bir yenisini daha ekle
diler. Komünistleri o güne kadar himaye eden,
kanat geren, okul basan komünistleri cezalandj
racağı yerde, milliyetçilerin okulda faaliyet gös
termesine mani olan okul müdürünü hastahane
lik ettiler. Okulu dinamitlediler. Duvarlara kur
şun sıktılar. Sağcıları kurşun yağmuruna tuttu
lar. Ve sonunda okuldaki milliyetçilerin kahra
manca müdafaası karşısında kaçmak mecburiye
tinde kaldılar. Okul basan komünistler sadece
göstermelik takibata uğradılar. Fakat bu takiba
tın daha öncekiler gibi netice vermeyeceği belli
îdi. Nitekim öyle oldu.
Komünistler fakülteleri yeniden üs haline
getirdiler. Derse devam etmek isteyen Çapalı
milliyetçiler fakülteye sokulmadı veya halk mah
kemesine çekilerek işkence edildi. Sağcı profe
sorler dövüldü. Yirmi gün okula sokulmayan tâ
lebeler, sınıfta kalma ihtimali ile karşılaştılar.
Rektör, üniversiteyi üs haline getiren komünist
canileri polise teslim edeceği yerde, onlara ya
tak ve yemek temin etti, barındırdı. Kardeş ka
nının akmasına fırsat hazırladı. Çapalı milliyet
çilere meselelerini halletmek için randevu verir
ken; diğer taraftan da komünistleri okula davet
ediyordu. Saat 8.30 da randevu vermesine rağ
men okula gelmedi. Ama daha önceden haber
dar ettiği komünistler, milliyetçiler lizerine di
namitle, molotof kokteyli ile sten makinalı ta
banca ile, dürbünlü tüfeklerle ateş etmeye baş
ladılar. Kendilerini güçlükle koruyan milliyetçi'
ler, bir anda Beyazıt meydanında çığ gibi büyü
yen halk arasına sığındılar. Komünistler üniver
site kapısından çıkarak ellerindeki silâhlarla
halk üzerine ateş açtılar. Halktan yana olduğunu
söyleyen hainler, böylece ne kadar millet düş
manı olduklarını isbat ediyorlardı. Komünistleri
her an himayesine alan polis, bu hadiselere sa»
dece seyirci kaldı

lı saltanatmı sürdürebilmek için bu milletin ev
lâtlarını birbirine kırdırmaktadır
Vietnam ve Kore’de yaptıklan gibi mas<ji>
iktidarlar, bütün beynelmilel kuvvetler, Türki
ye anarşiden kurtulmasın, zaaf içinde bocalasın
ve kuvvetten düşsün diye, milliyetçilerin tükrük
le boğabileceği bir avuç satılmışı karakolda, adli
yede ve her yerde himaye etmektedir. Sağcıla
nn yaptığı milleti uyarma hareketleri, komünist
leri zayıflatır diye darbelenmekte ve yapılan iıe?
hareket gayn millî basın ve radyo tarafından.
Çin komünistleri gibi «GERİCİLİK VE İRTİCA
liye takbih edilmektedir
Komünistlere karşı mücadele veren millet
evlâtlan hapishanelere doldurulmakta ve hücre
lerde çürütülmektedir.
Üniversiteli milliyetçi gençlik komünistleri
iükrüğü ile boğmağa muktedirdir. Konya, Erzu
rum, Bursa ve İstanbul’da milletin biriken kin
ve intikamı bir avuç satılığı tepeleyince telâşa
düşen masonluk gazetesiyle, radyosuyla milleti'■»tizin esaret zincirini biraz daha sıkmaktadır.
Komünistlerin tecavüzü, gösteri yürüyüşü ol
makta; dinini, vatanını ve milletini korumak üze
re davranan halk gerici olarak damgalanmakta
dır. Görülüyor İsi; siyasî iktidarlar meflûçtur.
Ancak bir avuç teşkilâtlı bozguncunun karşısın
da mukaddes dinimizin varlığım, devletimizin de
vamını ve vatanımızın bütünlüğünü korumaya
azimliyiz. Bütün bir millet olarak icabederse, so
kaklarda siper kazmak ve kanımızın son damla
sını sokaklarda akıtmak pahasına da olsa vata
nm bütünlüğünü koruyacağız.
Çanakkale’de beynelmilel millet düşmanlar,
nm mitralyözleriyle şehit olan Mehmed, bu ide*
al için şehid oldu. Onların miraslanmn ağırlı
ğını her an omuzlarımızda hissediyoruz
EY MİLLET EVLÂDI!
Artık iyice anlaşılsın ki, Türkiye’de, millet
ile Millet Düşmanları arasında, milletin kaderini
tayin edecek bir mücadele yürütülmektedir.
Fakat bu savaş böyle devam edemez.
Şerefli bir millet ayaklar altında sürünmez
îmanını kaybetmeyen millet ölmez
Tarihin şerefi olan bir millet yıkılmaz.
Milletin hayat mücadelesinde
savaşacağın
yeri seçmelisin!
Ey Gazi Alpaslan’ın ideolojisine bağlı olan
millet evlâdı!...
Şerefli başını kaldır; Bak!... Sana ecdadının
şanlı hatırasının yaşayacağı aydınlık bir gün do
ğuyor. Ağlamayı bırak!. İnan, düşün, ve sava§!
Atalarının ideolojisi senden bunu istiyor.

AZİZ MİLLET!..,
AZİZ MİLLET,
Bu mason - komünist işbirliği yeni değildir.
Çin’i komünistleştiren masonluk Türkiye’mizde
de aynı ihanetleri tekrarlamaktadır. Beynelmi
lel siyonizmin ön karakolu masonluk, kendi kan

Sana sokakta kurşunlanan,
komünistlerin
hergün alçakça hücumları la göğüs geren ve milDevamı 14. Sayfada
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K ızıl P azartesi
KİMLER

Geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesinde bir
takım hadiseler cereyan etti. Basm ve radyo ise
olaylara sağ-sol çatışması süsü veriyordu. Oysa
hadiseler gayri millî basının ve ve radyonun an
¡attığından çok daha farklı idi. Olay günü Çapa
Yüksek Öğretmen Okulunun milliyetçi talebele
ri Üniversite Rektöründen aldıkları randevu tize
rine rektörlük binasının önüne gelmişlerdi. Ni
yetleri sadece rektörle görüşmekti. Çünkü bu
gençler bir aydır fakültelerde derse devam ede
miyorlardı. Eğer fakülteye gidecek olsalar ora
da üstlenen silahlı militanların tecavüzüne uğ
rayacaklardı. Üniversite de milliyetçiler sırf ko
münist olmadıkları ve komünistlere düşman ol
dukları için halk mahkemelerine çekiliyor, hay
vanları bile tiksindiren işkencelere maruz bırakı
lıyorlar. Derslere ve laboratuvarlara devam ede
meyen yüzlerce talebe sınıfta kalma ihtimali :1e
karşı karşıyaydı.
REKTÖR ORTADA YOK

Üniversitelin mason rektörü Nazım Terzioğlu 6 Nisan Pazartesi sabahı saat 8.30 da Çapalı
öğrencilerle konuşmak için söz veriyor, fakat
verdiği randevu saatine rektör Nazım Terzioglu
ancak bir buçuk saat geçtikten sonra geliyordu.
Çapalı talebeler biraz daha bekleyip gitmeyi dü
şünüyorlardı. Fakat o anda patlamalar duyuldu.
Komünistler sten makinalı tabancalarla, dinamit
lerle, molotof kokteylleri ile Çapalı milliyetçile
rin üzerine hücum ettiler. Atılan kurşunların te
siri ile ilk anda biri ağır olmak üzere dört mil
liyetçi genç yaralandı. Milliyetçi gençlerin bazı*
lannm rektörlük binasına sığındığını gören ko
münistler binaya hücum ettiler. Kurşun, dinamit
ve bombaların tesiri ile bina tahrip oldu. Bir mil
liyetçi genç daha yaralandı. Böylece komünist
saldırısında beş milliyetçi yaralandı. Çapa*lı mil
liyetçiler bir komploya kurban gitmişlerdi. Ma
son rektör randevu bahanesi ile kendilerini üni
versiteye davet etmiş sonra da gizlice komünistle
re haber vermişti. Silahlanan komünistler, rek
törle işbirliği yaparak milliyetçileri kahpeçe ar
kadan kurşunlamışlardır.
Bir ara silah seslerinin kesilmesi üzerine,
Çapalı milliyetçiler Beyazıt Meydanına çekilmek
zorunda kalmışlardı. O sırada atılan silahların se
si ile silkinen binlerce kişi Beyazıt Meydanında

toplanmaya başladı.

HALKIN KOMÜNİSTLERE
KARŞI TEPKİSİ BÜYÜK
%
Meydanı dolduran kalabalık olayı öğrenince
komünistleri şiddetle protesto ediyordu. Uşak
ruhlu bir avuç komünistin kendi öz evladını kah
pece kurşunlanmasma tahammül
edemiyorlu.
Sözde halk için çalıştıklarını söyleyen komünist*
ler halka karşı olan düşmanlıklarını gizliyemediler. Üniversite bahçesinden halka karşı
en namussuzca hareketlerde bulundular. Ve hal
ka karşı ateş açtılar ve iki kişiyi yaraladılar.
Polis olay yerine çok sonra geldi. Normal
olarak üniversiteye girerek suçluları yakalaması
icap ederken meydanda toplanan masum halkın
önüne barikat kurdu. Tecavüzler halktan ve mil
liyetçilerden geliyormuş gibi komünistleri hima
ye etmeye başladı. Milleti korumakla görevli
olan emniyet kuvvetleri açıktan açığa komünist
leri korumakta idi. Millet anlamıştı ki düşmanla
rına karşı kendini yine kendisi koruyacaktır. Mil
liyetçi üniversitelilerle birlikte alanı dolduran
onbinlerce halk üniversitede üslenmiş bir grup
Yahudi uşağı komünisti, tepelemek için yemin et
ti.
EMNİYETİN KAYITSIZLIĞI DEVAM EDİYOR
Polisin Üniversite bahçesinde mevzilenen ko
münistlepe seyirci kalması komünistleri iyice şı
marttı. Cesaret bulan caniler bu sefer de silahla
rını Beyazıt Meydanına toplafean halka tevcih et
tiler. Halkı yaylım ateşine tuttular. Atılan kur
şunların tesiri ile bir seyyar satıcı ve bir kadın
yaralandı. Polis halâ müdahale etmiyordu. Mil
let gördü ki canı tehlikede, emniyetin aldırdığı
yok, komünistlerin cezasını kendi vermek istedi.
Bu en tabi hakkı idi. Tpkı Erzurum da ve Trab
zon’da olduğu gibi Üniversiteye girip katilleri
kendisi cezalandıracaktı. Fakat komünistlerin
kurşunlarına seyirci kalan polis buna müsaade
etmedi.
Daha sonra olay yerin, piyade birlikleri gel
di. Komünistler «burjuva ordusu» dedikleri şe
refli Türk Ordusunu görünce kaçmaya başladı
lar. ODTÜ'nde çürük yumurta attıkları ordu yi
ne karşılarında idi. Bu sırada pek çok komünist

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti
Başkanı Şefik Dursun, Komünistlere karşı veri
len mücadeleyi, kendi okulunda başarıya ulaştı
ranlardan.

emniyetin gözü önünde silahları ile birlikte üni
versiteyi terk etti. Polis halâ içeri girmemişti.
Bütün Yahudi uşağı komünistler ellerini kol
lannı sallaya sallaya üniversitenin arka kapısın
dan çıktılar. Artık her şey tamam olmuştu. Po
lis üniversiteye girdi. Ama iş işten geçmişti. Bu
mason iktidarın komünistleri himayesi ve milleti
aldatma takdiğinden başka ne olabilir?
PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ
Durumu çok yakından gören binlerce kişi
mason rektörün, emniyetin ve hükümetin tutumu
nu protesto etmek için Beyazıt Meydanından yü
rüyüşe geçtiler. Milliyetçi üniversite gençliği ile
birlikte vilâyetin önüne kadar yürümeye karar
verdiler. Fakat millete ve milletin evlâtlarına
canavar gibi saldıran komünistleri yakalama
yan polis şimdi halkın haklı protesto gösterisine
mani olmaya çalışıyor. «Rektör istifa», «Amerika
Rusya Yahudiye Kukla», diye bağırılıyor. Halk
komünistlerin, masonlar tarafından nasıl himaye
edildiğini açıkça görmüştü. Fakat basın bunlar
dan bir satırla olsun bahsetmedi. Milletden yana
olduğunu iddia eden gazetelerin, halkın «Mason
Locası, Ajan Yuvası» diye söylediği sloganları ne
den örtbas ettiği gün geçtikçe daha iyi anlaşıla
çaktır.
Valiliğe yürüyüş izni verilmeyince Adliyeye
doğru yürünmeye karar verildi. «Caniler Her
Yerde, Savcı Nerede» çığlıklarıyla adliyenin tu
tumu protesto edildi.
GAYRÎ MİLLİ BASIN VE GERÇEK

Yüksek Öğretmenlilerin rektörlükte uğradıkları baskından sonra gelen polis komünistleri yakaSıyacağı yerde Çapalıları ve halkı Beyazıt Meyda mndan uzaklaştırmaya kalktı. Tabi böylece komü
mist katillerin kaçmasına fırsat hazırladı.
(Foto: Mücadele)

SAYFA: 6

Ertesi günü, haberi veren basm büyük bir
ihanetin içinde idi. Temelinde yahudi ve ermeni
sermayesi yatan malum gazeteler, olayı bir sağsol çatışması olarak göstermeye çalıştılar. Oysa
hadise sağ-sol çatışmasından çok ötede, komü
nistlerin millet varlığına karşı giriştikleri silah
lı bir tecavüz hareketi idi. Eğer olay bir çatışma
olsaydı, mutlaka komünistlerden de yaralanan
olurdu. Fakat şurası unutulmasın ki, hadisede
tek bir komünistin bir damla kanı akmamıştır.
Kurşunlanan, kanı akan ve yaralanan milliyetçi
talebelerle masum halk olmuştur. Olayı tahrif
eden mason kontrollü basının, komünistleri nasıl
desteklediği ortadadır. En kapitalistinden en kı
salma kadar hepsinin objektifleri eli silahlı bir
milliyetçi aradı. Fakat bulamadı, (fedan soma
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da utanmadan hadiseye sağ sol çatışması dediler.
Üniversitede yuvalanan Yahudi ve Ermeni
çocuklarının emrindeki bir avuç komünist, mil
lete karşı silâhlı bir tecavüze girişmişti. Bu hadi
se beynelmilel komünizmin yüz yıllık faaliyetinin
sadece bir halkasıdır. Bunun dışındaki her izah
tarzı yanlıştır ve kasıtlıdır.
Esasen hadiselerin başlangıcı eskidir. Çapa
Yüksek Ööretmen Okulu’nda solcu militanlar bir
yıldır tabanca, dinamit bomba ve bıçaklarla sağ
cılara defalarca saldırmışlardı. Fakat her sefe
rinde ne idare, ne de adliye gerekli cezayı verme
diler. Müsamahadan cesaret alan Çapalı ko
münistler son olarak Dey-Genç’li komünistlerle
birleşerek Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na ta
banca» dinamit ve bombalarla saldırmışlardı. O*
kulu tamamen tahrip ettikleri gibi, komünistle
re devamlı suretde müsamaha eden müdürü Je
hastahanelik ederek kaçmışlardı. Daha
sonra
Fen, Edebiyat ve Kimya Fakültelerinde üslenen
bu komünistler Yüksek Öğretmen Okulu Talebe
lerini derslere sokmadılar, yakaladıklarını fecî
lanması için fırsat hazırlamış, ondan sonra da
yaptığı ihaneti gizliyemeyip «Yemin ederim ki
hadiseden haberim yok» (!) diye yalan söylemişe

Bir çok defalar valiye ve emniyet müdürü
ne başvuran sağcı talebeler, buralardan da bir
netice alamadılar. Rektörün valiye yüklediği va
zifeyi, vali başından savmış ve «Rektör çağırma
dan üniversiteye polis giremez» diye başından sa
vuyordu. Ne İçişleri, ne de Millî Eğitim Bakanın
dan en ufak bir ses çıkmıyordu. Hülâsa asayişi
ve Anayasa haklarını korumakla görevli bütün
mekanizmalar komünistlerin lehine, milletin ve
milliyetçilerin aleyhine çalışıyordu.
Yıllardır şımartılan komünistler efendileri
nin emriyle anarşiye hız verdiler. Milletin her
millî uyanışına İRTİCA damgasını yapıştıranlar
bir kaç ay önce komünistler için «Aşırı sol ser
serileri» milletine bağlı kimseler içinde «Aşın
sağ canileri» demişti. Komünistler okul yıkar,
müdür tartaklar, milleti kurşun yağmuruna tu
tar ondan sonra da onların gözünde sağcılar ca
ni olur.
Bu hadiseler şunu gösterir ki, Türkiye’de s*
çık bir «Mason-Komünist işbirliği» mevcuttur.
Mason locaları beynelmilel siyonizmin ön kara
kollarıdır. Yahudilik bizzat hakim olamadıkları
memleketlere mason locaları ile hakim olur. İş*

İbrahim Özdemir ve Ermem olduğu iddia edilen Necdet IMzman gibi solcuların tabancalı saldırı
sına uğramış olan Yüksek Öğretmenli Yıısuf O! gun.

şekilde dövdüler, halk mahkemelerine çektiler.
Bu durumu rektörle bakanlıkla, valiyle ve emni
yet müdürü ile defalarca görüşen milliyetçi taie
beler hiç bir müsbet sonuç alamadılar. Bütün ma
kamlar üniversitedeki komünistlerin saldırısına
göz yumarak milliyetçilere sırt çevirmişti.
İşte Çapa’lı milliyetçileri rektör böyle bir
görüşme yapmak için davet etmişti. Fakat Çapa
lı gençler mason rektörün kendilerine hazırladık
komplodan habersiz idiler.
SUÇLU KİM?
Olayın açıklığa kavuşması için şu soruların
cevaplandırılması lâzımdır: Rektör randevusuna
neden gelmemiştir? Emniyet hadiseye neden vak
tinde müdahale etmemiştir? Polis, Beyazıd Mey
danına geldiği halde niçin derhal içeri sokulma
mıştır? Üniversite de yapılan aramada, neden
hiçbir silâh bulunmamıştır.
Rektör beynelmilel mason localarından tali
mat alan bir şahıstır. Rektör seçildiği zaman ko
münistlerin karşısında sol yumruğunu kaldırmak
suretiyle mukabelede bulunmuştur. Komünistle
ri her fırsatta şımartarak üniversiteyi bir eşkıya
yatağı ve silah deposu haline getirmiştir.
Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na silahlı bas
kın yapıp okul tahrip eden, müdür tartaklavan
ve polisin aramakta oldu Şu komünistleri polise
teslim edeceği yerde rektör, onlara yemek ve ya
tak tahsis etmiştir. Bir aylık bir zamandan beri
milliyetçilerin üniversitede komünist taarruzuna
uğramalarına ra£men ses çıkarmamıştır.
Son olarak bir taraftan masum yüksek öğretmenlileri görüşme bahanesi ile üniversiteye da
vet etmiş, diğer yandan da komünistlerin silah-
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te Türkiye de mason locaları vasıtasıyla hakimi
yet kuran Yahudilik, komünizmin yeşermesi için
bir ortam hazırlamakla meşgüldür. Mason rek-
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Komünist kurşunlarıyla göğsünden tabancayla
yaralanan milliyetçi ve mü’min Yüksek Öğret*
menülerden Mehmet Gece.
tör ve dekanlarla mason politikacılar komünist
lere kasden bol bol istismar imkânları icat et
inektedirler.
Siyonizmin milis kuvveti komünizm böylece Çin
de olduğu gibi mason locaları ile birlikte mem
leketimizi komünistleştirmek için çalışmaktadır.
Komünistler her yerde üniversite muhtariye
tini, komünist faaliyetler için kullanmışlardır
Küba’nın komümstleştirilmesini göz önüne geti
relim. Küba’da üniversite muhtariyetinden isti
fade eden bir avuç kızıl; tahrip, tahrik ve soba
tatlardan sonra hemen üniversiteye çekiliyordu
Üniversiteyi silah deposu ve ihtilâl süsü haline
getirip komünist faaliyetlerini buradan yürüttü
ler. Polis müdahale edemez olmuş, anti-komünist talebeler çaresiz bir hale gelmişti. Neticede
Küba’da şaşkın hale gelen hükümet iktidarı Vo
münistlere devretmek zorunda kalmıştı.
Dikkat edilirse aynı taktikler bugün memle
ketimizde uygulanmaya çalışılmaktadır. Polis ise
«Özerk Üniversite» yaftasıyla üniversiteye kas
den sokulmamıştır
Netice olarak şunu belirtelim ki, gayri mil
iî basın komünistlerin giriştiği her hareketi ba
sit bir zabıta vakası olarak yaftalamaktadır. Mem
leketimizde komünist faaliyetler büyük milleri
mizin iman, ahlâk, kültür ve servetine karşı giri
şilmiş ideolojik ve topyekûn bir saldırıdır. Ge
çen hafta Çapalı milliyetçilere ve millete karşı
girişilen silahlı saldın, komünist faaliyetlerin sa
dece bir halkasıdır.
Gayrî millî basının iğrenç şamatasma kan
mayalım.

ÇAPALILARIN BAKANLIKLARA VE
KOMUTANLARA ÇEKTİĞİ TELGRAF.
MEMDUH TAĞMAÇ
Genel Kurmay Başkanı
ANKARA
16 Mart 1970 tarihinden bu yana Yüksek Öğretmen Okulu talebeleri olarak biz, Üni
versiteye devam edememekteyiz. Buna sebeb fakültelerde üstlenen komünist militanların
sırf milliyetçi olduğumuz için bizi derslere zorla sokmamalarıdır. Anayasanın bize verdi
ği okuma hakkını kullanamadığımız gibi can ve mal emniyetimiz de tehlikededir. Bundan
önce ilgili makamlara başvurduk. Fakat hepsi meselemize ilgisiz kaldılar. Son olarak 6 Ni
san sabahı saat 8.30 da görüşmek üzere, rektörden randevu aldık. Bunun üzerine rektör
lük binasının önüne gittik. Fakat rektör ran devusuna gelmediği gibi komünist militanla
nn silahlanıp üzerimize saldırmalarına göz yumdu.
Yüksek Öğretmen Okulunda hiçbir olağan üstü durum yokken Jandarma karakolu
kurulmuştur. Oysa Fen, Kimya ve Edebiyat Fakültelerinde hergiin militanların silahlı te
cavüzlerine uğramaktayız. Can ve Mal emniyetimiz kalmadı İri gibi Anayasanın bize ver
diği okuma hakkını da kullanamaz olduk. Bu hakkı kullanabilmemiz ve can emniyetimizin
korunması için polisin allerii yaratmasından dolayı üniversiteye Jandarma Beliklerinin
yerleştirilmesini is*ivoruz. Deflere devamımız ancak böyle sağlanabilecektir.. Aksi
takdirde biz »*e silahlanalım mi?
„
Yüksek öğretmen fVkulu
Yüksek Öğretmen Okuhı
Talebe Demeği
Talebe Cemiyeti
Yunus Erdoğan
Şefik Dursun

Sarfa T

MİLİ
ZAFER
(Muhabirlerimiz Konya’dan bildiriyor)
KONYA — Sabahın erken saatlannden beri bütün Konya’da heyecan ve bek
leyiş var. KonyalIların gözleri yollarda.
Belli ki bazı grupları bekliyorlar.
Saatlar ilerliyor ve heyecan son had
dine varıyor. Tam bu sırada Şadırvan’m ya
nında bir kalabalık peydah oluyor. Otobüs
lerden inenler hararetle kucaklanıyorlar.
Halktan yaşlı insanların gözlerinin doldu
ğunu görüyoruz. Yanlarına yaklaştık. İs
tanbul Sancağına mensup mücadeleciler...
Saat 13.00 sulan. Alaaddin tepesinin
yanından kitaplı yumruk amblemli üç oto
büs. AnkaralI Mücadeleciler...
Ankara’yı, Afyon, Burdur ve diğerle
ri takip ediyor...
4
Nisan 1970. Mücadele Birliği Genel
Merkezi’nin Başaralı Çarşıda bulunan bi
nasının önü tıklım tıkhm. İstanbul, Anka
ra, Afyon, Gaziantep, Burdur, Adana, Bol
vadin, Adıyaman, Adapazarı, Bursa, İzmir
mücadelecilerini Konya bağrına basıyor.
Miting biraz sonra başlamak üzere.
Ve saat 15.00. Sert bir ses «Millî Mü
cadele Mitingbnin başladığım ilân ediyor.
Bir anda Şadtrvanın yanı kalabalıklaştı. İz
diham var. Halk ön saflarda yerini alabil
mek için hücum ediyor.
Yürüyüş başladı. Ayyıldızlı bayrağm
arkasında kitaplı yumruk. Milletin düş
manlarından hesap sorulacağının en güzel
misali. Onu geriden «Millî Mücadele» bez
afişi takip ediyor. Arkadan sıra ile şu pan
kartlar dikkatleri çekiyor.
«MESULLER SUSARSA MİLLET KO
NUŞUR», «RUS ELCİLİĞİ KOMÜNİST
LERİN PARA DEPOSUDUR», «MİLLE
TİMİZİ KANIMIZLA KORUYACAĞIZ»,
«KOMÜNİSTLER MİLLİ ORDU DÜŞMA
NIDIR», «HALK SAVASINI KIŞKIRTAN
LARIN SONU YAKINDIR.»
Biz bu afişleri okurken kulakları yır
tan sloganlar söylenmeye başlandı. «MA
SON LOCASI, AJAN YUVASI». Kortej
ilerliyor. Kalabalığı, saymak mümkün de

Millet dü§manlarına karşı, Mücadele Birliği’nln tertip ettiği mitinge 40.000 ki§i iştirak etmiştir.
Miting meydanında görülen sadece insan başıydı. Fotoğrafta, onbinlerce millet evlâdı tek bir ga
ye uğruna toplanmış vaziyette görülüyor.
(Foto: Mücadele)

ğil. Büyük bir intizam ve yüzer kişilik
gruplar halinde kortej, disiplinli ve ağır
bir şekilde ilerliyor.
Kortejde her türlü insana rastlamak
mümkün. İşçisi, köylüsü, talebesi, ihtiyarı,
genci... Ve bir pankart daha. «İSÇİ, KÖY
LÜ, PATRON DEĞİL MİLLET VAR»
Saat 16.00 ya doğru kortej, Türbenin
yanma geldi. Bu sırada «YAŞASIN MİLLİ
ORDU» sloganı tekrarlanıyordu. Türbe’yi
geçerken Mehter Marşlarının çalındığını
Toplulukta dikkatleri çeken bir grup
var. Bozkır’lı Mücadeleciler. Mitingin ya
pılmasından bir gün evvel Bozkır’da, komünislerin boyunlarına yular rakip, sokak
larda dolaştırmışlar. Bozkır’lı Mücadelecil
erin çoğunluğu işçi ve köylü. Sırf miting
için Bozkır’dan gelmişler. Yanlarına var
dık. İçlerinden heyecanla bağıran ve yum
ruk sıkan birine sorduk:

Genel başkan Necmeddin Erişen’in konuşması sloganlarla sık sık kesilmiştir. Düşmandan inti
kam almak için 40.000 sağ yumruk hınçla, bir anda havada sıkıldı. Ve bu hınçla hamda sıkılan
j — —m«» aynı fınçla millet düşmanlanmış beynin« ineceği güne hasırlanmaktadır.

— Ne iş yapıyorsun?
— Kalorifer işçisiyim.
— Mücadele Birliği’nin sizi kurtara
cağına inanıyor musunuz?
— İnşallah... Zaten tek ümidimiz olL
Karatay Lisesi’ne varmadan bir grup
kadın ve çocuk görünüyordu. Onların dik
kati «ÇOCUK KAMPI DEĞİL, ANA KU
CAĞI İSTERİZ» pankartına takıldı. Alkış
ladılar.
Binaların damlan dolu. Evlerin pen
cere ve balkonlarından insanlar sarkıyor.
Resmî binalann üzerinde de aynı duruma
şahit oluyoruz. Slogan ve alkış tufanı so
kaklarda yankı yaparken, kortej Karatay
Lisesi’nin önüne geldi. Burada dikkatler,
duvarlara daha evvel yazılmış yazılara tek
sif edildi. Bir iki tanesini okuyoruz: «Vİ
ETNAM DEĞİL TÜRKİSTAN», «KAN,
KAN, KAN, KIBRIS, KUDÜS. TÜRKİS
TAN.»
Kortejin ortasında ağır ağır ilerleyen
bir taksiden anons yapılıyor.
«Kafkasya’da soğuktan, Yemen’de su
suzluktan şehid düşen ecdadımıza, verilmiş
sözümüz var. Ninelerimizi diri diri yakan,
gelinlik kız kardeşlerimizin göğsünü balta
ile kıranlardan intikam alacağız.»
Yürüyüşe katılanlara tarihin hatırlatıl
ması, ecdada reva görülen zulmün anlatıl
ması üzerine, «İNTİKAM, İNTİKAM» avazeleriyle Konya çınlıyor. Millî Ordu’ya bü
yük tezahürat yapılıyor. Halk ordusu iste
yenler şiddetle lânetleniyor.
Kortej Alaaddin Tepesine geldi. Gö
rülmeye değer bir manzara. Düşmanını ta
nıyan milletin selleşip, ordulaşıp aktığı
Alaaddin caddesi, sanki evlâtlarını görmek
ten dolayı büyük bir sevinç içinde. Evet!.
Yeniden «Millî Mücadele» yaşanıyor, «Mil
lî Mücadeleciler» alkışlanıyor. Miting ala
nına gelinirken izdiham başgösterdi. Bu
nun üzerine hatip, gruplara yerlerini bil
dirdi.
Hatiplerin bulunduğu kürsüye ihtiyar
bir dede’nin çıkmaya çalıştığını gördük.
Yaklaştık. 1307 tevellüdlü (doğumlu) imis.
Sorduk:
— Baba, İstiklâl harbine iştirak etmiş
miydiniz?

.ETİM
URUYUŞU
Tuhaf tuhaf yüzümüze baktı. Şefkat ve
hiddet karışımı cevap verdi:
— Ne demek evlâdım?. Yedi yerdea
yaram var.
Tekrar sorduk:
— Baba, Mücadele Birliği’ni ne za
mandan beri biliyor ve faaliyetlerim takip
ediyorsun?
— Doğduğumdan beri evlâdım!.
Gözlerimiz yaşardı. Daha çok şey so
racaktık. Fakat verdiği cevaplar üzerine
son derece duygulandık. Soramadık. Ayrı
lırken yeniden Millî Mücadeleci yaşayan
ihtiyar dedenin, hâlâ hatiplerin yanına çık
maya çalıştığını gördük.
«TRAKYA’DAN, TÜRKİSTAN’DAN
FERYADIM,
PARÇA PARÇA YÜREĞİM, CİĞERİMİ
DAĞLADIM.»
Genç bir hatibin yukarıdaki mısraları
söylemesi ile beraber herkes dikkat kesil
di. İğne atılsa yere düşmeyecek olan top
luluktan, çıt çıkmıyordu. Ne zaman ki, ha
tip:
«BİZ ŞANLI ECDADIMIZIN KİNİNE
BAĞLANIRIZ,
İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN
OSMANLILARIZ.»

dedi. İşte o zaman, «HEYYî! GELİYORUZ
İNTİKAM ALACAĞIZ» sözleri, Alaaddin
Tepesine çarpıyor, yankılanıyor ve düşma
na haber veriyordu. «İntikam Alınacak
tır.»
Beklenen an... Saat 17.10. Miting tak
dimcisi Mücadele Birliği Genel Başkanı
Necmeddin Erişen’in konuşmasına başla
yacağını bildirdi. Yer, gök inliyor. Sağ
yumruklar havada. Ağır, sert fakat karar
lı bir ses:
—« Aziz milletimin şerefli evlatla*
rt» diye konuşmaya başladı. Konya’lılar bu
sesin aşinasıydı. Necmeddin Erişen konu
şuyordu. Saatlar 17.13’i gösteriyordu.
Erişen konuşmasında özetle şunları
söyledi:
«Milletimiz tarihin eıı karanlık günle
rini yaşıyor. Milletimiz siyasî, ahlâkî, kül
türel, İktisadî buhranlar içinde kıvranıyor.
Milletimi kimse işitmiyor. Milletim sahip
siz. Yıkılan yuvaların, kırılan kolların, kir
lenen namusların canilerden hâlâ, hâlâ
intikamı alınmadı. Milletim ızdırabını ya
şayacak baş istiyor.
Kapitalizm ile millî sermaye gayri mil
lî hale getiriliyor. Komünizmle beynelmi
lel sermayeye peşkeş çekilmek isteniyor.
Fakat bu zulüm devam etmeyecektir.
Milletim şerefle, haşmetle ayağa kalka
caktır. Bir taraftan bu milletin ayrılmaz
parçası Doğu’lu kardeşlerimize komünist
Barzani’nin propagandası yapılırken, diğer
taraftan Amerika’nın, Rusya’nın, Ingiltere’
nin beraberce kışkırttıkları Ermeniler, yur
dumuzdan toprak istiyorlar. Papalık ve Fe
ner patrikhanesi ise milletimize yeni oyun
lar tertinlemektedirler.
Milletin teminatı millî ordu’ya küfre
diliyor. Sion, mason ve hıristiyan kuvvet
lerin ajanları bu milleti el birliği ile komiinistleştirmeye çalışıyorlar. Milletin genç
liğini hayasızca fuhşa teşvik ediyorlar.
Üniversitede millete ihanet eden Er
meni Deniz Gezmiş, Yahudi Rafael Avidor
neden himaye edilmektedir? Kimler hima
ye ediyor?»

Millî Mücadele Mitingine Mücadele Birliği’nin Sancakları da iştirak etmişlerdi. Aynca Sancaktaşmaya hazır olan Hicrimizden de binlerce «Mücadeleci» mitinse kntı'’.
Mücadele)

Erişen, konuşmasının sonlarına u»,#,
ru «Sağ yumrukları kaldıralım ve Millî Mü
cadelede vazife almaya yemin edelim» de
yince 40 bin yumruk ,«Millî Mücadelemde
vazifesini müdrik olduğunu ilân ediyordu.
Necmeddin Erişen konuşmasını halkın
iştirakiyle bitirdi.
«Yaşasın millet,
Yaşasın millî mücadele,
Yaşasın millî kültürün, millî ekono
minin yaşatıcısı ve kurucusu Millî Devlet,
Yaşasın millet,
Kahrolsun millet düşmanlart!
Saatler 17.50 yi gösteriyor. Necmed
din Erişen tarihî konuşmasını bitirdi. Uzun süren alkışlan, hatip kesmek zorunda
kaldı. Vaktin daraldığını bildirdi Başka
bir hatibi kürsüye davet etti. Ve:
Mücadele yurdundan tarihin kulağına
Ümitle haykırırtz millet evlâtlarına
Canlıyız, imanlıyız, kararlıyız, bu mu-
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şiiri okundu. Saat 18.04 de konuşmalar bit
mişti. Hatip mitingin bittiğini ve serginin
halka açık olduğunu bildirdi. Necmeddin
Erişen tekrar kürsüye gelerek:
«Kardeşlerim hiçbir hadiseye mahal
vermeden dağılalım. Biz her zaman efen
diliğimizle temayüz ettik. Yine efendice
hareket edeceğiz. Mücadelemiz tamamiyle
demokratik yollardan olacaktır.» diye top
luluğa alışılan itidali tavsiye etti.
Evet!. 4 Nisan Mitingi sona ermişti.
Ancak mücadelecilerin yapabileceği bu mi
ting, sona ererken topluluk sergiye yönel
di. Hâlâ disiplinli ve intizamlı bir şekilde
yürüyen kalabalığa bir baktık. Düşmanım
tanımış üzerine yürümeye azimli, zafere
emin adımlarla ilerleyen millet, miting ye
rinden ayrılırken kulaklarımızda hâlâ;
«HEYY!... GELİYORUZ, İNTİKAM ALA
CAĞIZ» sloganı çınlıyordu.

Sağ yumruklar havada buğday başakları gibi. W» yumrukların meyvelerinin toplanacağı

giinlet
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MOSKOFUN BAŞINA
KİM GEÇECEK
SOVYET LİDERLERİNE MUSALLAT
OLAN HASTALIK SOĞUK
ALGINLIĞI
Mecmuamızın 9. sayısında Rus Komü
nist Partisinde meydana gelen parçalan
maları ve bu parçalanmaların zarurî oldu
ğunu, kaydetmiştik.
Yine bu karışıldıkların komünizmin yıkı
lışının ilânı mahiyetini arzettiğini de belirt
miştik. Bu güne kadar komünist alemde ba
zı gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler yo
rumumuzu tamamen teyid etmekte, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği denen
varlığa hangi kuvvetlerin hakim olduğunu
gözlerimizin önüne sermektedir.
Bilindiği gibi Lenin’in 100. ölüm yıl
dönümü 20 Nisandan sonra yapılacaktır.
Komünist âlemde, böyle bir günde, bazı
karışıklıkların çıkmasını önlemek için hay
li gayret sarfedilmekte ise de bunun önü
nün alınacağı imkânsız gibidir.
Sovyetlerle Yugoslavya arasındaki suç

; ■

M ı
Rus Komünist liderleri arasında uzun zamandan
beri sürüp giden boğuşmanın faillerinden Yahu
di Mihail Suslov. Kızılordu’nun Çekoslovakya'yı
istilâ etmesini temin edenlerden birisi de bu Yahudidir.
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lamalar, polemikler almış yürümüştür. Yu
goslav ideologları, Moskova’yı Stalincilikle
suçlarken; Moskova’da Yugoslavyayı «Yu
goslav modeli Sosyalizmdi yaymakla itham
etmektedir. Yugoslavya'nın «barış içinde
beraber yaşama» prensibinin Marksizm
Leninizm’le ilgisi bulunmadığı propagan
da edilmektedir.
Macaristan gençliği, 1956 yılı öncesine
benzer bir kaynaşmanın içerisindedir. Her
geçen gün içinde bulundukları durumu göı
mekte ve yeni yollar aramaktadırlar. Sağ
lam bir ideoloiinin tebliğ edilmemesi ne
ticesinde, bir kısmı hipiliğe özenmekîe
ve bir başıboşluğun içerisine yuvarlanmak
ta, diğer kısmı da Çin komünistlerinin pro
pagandasıyla avlanmaktadır.
Çekoslovakya’da iniltileri tank ve top
atışları ile susturulan gençler, tamamen
tesirsiz hale getirilmiş sayılamaz. Batılı
gazetecilerin dışarı sızdırdıkları haberler.
Çek gençliğinin. Rusya’ya karşı yeni yeni
hareketlere girişebileceklerini ifade etmek
tedirler
Bütün sosyalist ülkelerde meydana ge
len bu Sovyet aleyhtarı faaliyetlere Rus
Komünist Partisinde meydana gelen dalga
lanmaları da eklersek, Sosyalizmin istikba
linde bir takım değişikliklerin olabileceği
ihtimali kuvvetlenmektedir.
Bundan bir müddet önce aslen yahu
di olan Mikaü Suslov ve İşçi Sendikala! ı
■Şaşkanı Aleksandre Şeiyepin, Sovyet, Ko
münist Parti Şefleriyle aralarında her ge
çen gün artan ihtilâflardan dolayı tasfiye
edilmiş ve bir taşra hayatı yaşamaya mec
bur edilmişlerdi. Daha sonra, Kosigin ve
Brejnev’le ihtilâflı buluinan dört parti gö
revlisi de işinden alınmıştır. Bunlar: Mer
kez Komitesi Propaganda Şubesi Başkanı
Viladimir Etepakov, Radyo ve Televizyon
Dairesi Başkanı Nikolai Mesyatsev, Devlet
Sinematografi Dairesi Başkanı Alevei Romanov ve Basın Şubesi Başkanı Nikolai
Mikhailov, Mikhailov Romanovdur. Bu ara
da tarım işleri Politbüro üyesi Dimitri Polyansky’nin nerede olduğuna dair hiçbir ha
ber yoktur. Beynelmilel Yahudilik bugüne
kadar kontrol altında bulundurduğu Rus
ya’nın yavaş yavaş kontrolünden çıktığını
sezer gibi oluyordu. Polonya’da yahudi
aleyhtarlığı her geçen gün hızla gelişmek
tedir. Rusya’nın Orta-Doğu meselesinde
Arablara yaptığı yardım ciddî bir mahiyet
kazanır mı? Kazanmaz mı? Bu da dünya
yahudiliğini düşündürmektedir. Bu yar
dımların, anti-sionizmin geliştiği şu gün
lerde. ciddiyet kazanması hususu mevzuu
bahistir. Bilhassa son günlerde, Mısır’a
verilen ve Süveyş Kanalı
boyunca
sıralanacak olan, onbeş tane olduğu
tahmin edilen SAM-3 uçak savarlarının teh
likeli olabileceği düşünülmektedir Rusya’
da meydana gelen bu anti sionist hareket
ler, dünya yahudiliğinin elebaşılarını da
endişeye düşürmüştür. Nitekim beynelmi
lel yahudi gazetesi Jevish Cronicle 20 Şu
bat 1970 tarihinde 38. sayfada şu haberi
vermiştir. «Bertrand Rüssel, Jean Paul
Sartre ve son zamanlardaki Herbert Marcuse gibi filozofların hepsi bu zamanda
Sovyetler Birliğinin her yerinde anti sioniz
min gelişmesinden dolayı tiksintilerini be
lirtmektedirler. Gerçekte bu gün. Kari
Marx hayatta olsa ve Rusya’da yaşasaydı,
(yahudi olduğu için) ikinci sınıf bir vatan*
daş olurdu.»

Komünist Partisinde ve Rusya’nın
peyklerinde meydana gelen bu anti-sionist
hareketler dünya yahudiliğini derhal ha
rekete geçirmiştir.
Şimdi Rusya’da bilhassa liderler ara"sında, bir. soğuk algınlığı salgını almış yü
rümüştür. İlk hasta olanlar ise Mikail Sus
lov ve Aleksandre Selyepin ile ihtilâf içe
risine düşen Alexi Kosygin ve Leonid Brej
new olmuştur. Bu sebepten, Japon Başba
kanı Sato’nun yardımcısı Kawashima’yi,
Kosygin yerine Cyrille Mazurov kabul et
miştir. Kosygin ve Brejnew ise hastahaneye kaldırılmıştır. Hadiseler her geçen gün
gelişmektedir. Bu hadiselerin haber ver
diği bazı neticeleri şöylece tahmin edebili
riz.
BEYNELMİLEL .YAHUDİLİK
NE DÜŞÜNÜYOR?
Artık herkes tarafından kabul edilen
bir gerçektir ki komünizm beynelmilel yahudiliğin bir tahrip vasıtasıdır. Ve komü
nist ihtilâli olduğundan beri Rusya’daki
yahudi hakimiyeti kendini açıkça hissettir
miştir. Çeşitli vasıtalarla bu hakimiyetini
gizlemek istemesine rağmen, hadiseler onun iğrenç yüzünü her an ortaya çıkar
mıştır. Ama bu gün Rusya’nın yavaş ya
vaş kendisinin kontrolünden çıktığım sez
mektedir. Şimdi politikası ne olabilir? İki
ihtimalden birisi vaki olacak gibidir:
1— Alexi Kosygin ve Brejnew’i tasfi
ye edip, Rusya’yı tekrar kontrolü altına al
mak. Fakat bunları tasfiye etse bile artık
sosyalist ülkelerdeki anti sionizmi önleye
meyeceğini ve üstelik beynelmilel Komüniz
mi ve Komünist ülkeleri Rusya vasıtasıyla
kontrolü altına alamayacağını bilmektedir.
Onun için daha çok ikinci ihtimali gerçek
leştirmek için gayret sarfetmektedir.
2— Dünya Komünizminin liderliğim
Çin’e verip o suretle hakimiyetini icra et
mek. Bunda da bilhassa Amerikan yahudiliği faal haldedir. 3 Mart 1970« tarihli Je
une Afrique dergisinin 35. sayfasında Ame
rika ile Çin arasındaki bu yakınlaşmadan
bahsedilmektedir. Bu yakınlaşmalar Rusya’
yı rahatsız etmektedir. Ama beynelmilel
yahudilik buna büyük ümit beslemekte, ve
Amerika’daki Yahudi markalı malî oligarşi
Nikson’ı bu hedefe doğru tazyik etmekte
dir. Bu yalanlaşma geliştirilecek ve Ame
rika ile Çin’in bir anlaşmaya varmaları Rus
ya’nın tasfiyesine kadar gidecektir Çin ile
Rusya arasındaki muhtemel çatışmada Cin
galip getirilecektir. Dünya Sosyalizmi böylece Yahudiliğin yeniden kontrolüne gir
miş olacaktır. Rusya’nın istikbali hakkın
da Batı’da çıkan yorumlar, Rusya’nın ya
kın bir gelecekte yıkılacağım haber ver
mektedirler. Bu sözlerde büyük bir haki
kat payı vardır. Fakat bunun kimin hesa
bına olacağı düşünülmemektedir.
Rusya’daki hadiseler bize bir gerçeği
daha isbat etmektedir. O da insanların sol
ideolojiye karşı devamlı isyan halinde ol
duklarıdır. Amerika’da da anti-sionizmin
hızla geliştiği gazetelerden takip edilmek
tedir. Bu. insanoğlunun zulme her yerde
isyan halinde olduğunun ifadesidir. Bu is
yan Rusva’da da gittikçe şuurlanmaktadır.
Yahudilik artık kalelerini yavaş yavaş terketmektedir. Rusya’da sıkışan Yahudilik
şimdi Çin’e çekilmektedir. Ama Çin’de de
onun ihanetleri sezilecek ve zulmünü de
vam ettiremeyecektir.
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— Tanıdığım Ahmet Nihat Katolik olabilir.
Âkidesini esvap gibi değiştirebilen,
vicdanını
âdi bir eşya gibi satan insanlar bu dünyada aa
değildir. Lâkin İstanbul’da doğan, anası Türk,
babası Türk olan, Türkçe konuşan bir aileden
pkan, damarlarında Türk kanı akan bir Ahmet
Nihat milliyetini değiştiremez, Fransız olamaz,
yalnız kendini aldatır.
— Hayır, kendimi aldatmıyorum. Hâlis bir
Fransızım.
— Mümkün mü? Bu fenne, bu tabiata muha»
lif bir şey...
— Bilseniz, doğru söylediğimi anlayacaksı
nız. Ama burada olmaz. Biraz uzundur. Haydi
kalkınız. Bir yerde oturalım. Tamamiyle bir
Fransız olduğumu anlayınız da, şapka giydiğime
kızmayınız, olur mu?
Sanki alay ediyordu.. Söyleceği saçmaları
zaten biliyordum. Dinlerin, an’anelerin âdetlerin,
ırk nazariyesinin hep efsâne olduğunu, milliyet
leri itminân terbiye ve menfaate göre değiştiği
ni, hangi milletin terbiyesi görülürse, o milletin
ruhuna mâlik olunacağını ve nihayet medenilik
isteyen bir adamın mutlaka Avrupalılaşması lâzımgeleceğini iddia edecekti. Fakat bu boş ve
çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek
istedim. Garsona parasını verdim. Ve hemen
kalktım. O yanımda gidiyordu. Bu milliyetinden
çıkmış herif, denizden çıkmış veya patlamış ölü
bir köpek balığına benziyordu. Adetâ bir taaf
fün duyuyor, iğreniyor, iğreniyordum.
Çok yürümedik. Geniş bir gazinoya girdik.
Göz kamaşacak kadar aydınlıktı. Kenarda bir mu
saya oturduk... Yanımızda büyük bir saksı var
dı. İçinde tanımadığım bir nebat büyük yaprak
lanın tavana kadar çıkanyor, iri ve tuhaf gölge
lerini üzerimize düşürüyordu. Dirseklerimi mer
nıere dayadım.
— Haydi bakalım, seni dinliyorum! gibi bu
Türk kaçağının, bu hissiz Sart’ın (Türkistan’da
aslen Türk olduğu halde İranlılaşmış bîr grup.)
yüzüne baktım. Hiç heyecan falan göstermiyor,
eski dininden, eski kavmiyetinden, eski memle
ketinden bir arkadaşla bulunmak onu hiç müte
essir etmiyordu.
«Hikâyem tıpkı hayalî, hissi bir roman ka
dar gariptir, diye başladı ihtimal inanmıyacaksiniz. Fakat ben sizi sıkmamak için uzatmıyarak
anlatacağım. Dikkatle dinleyiniz. Vakıa mektep*
te sizinle çok sık görüşmezdik. Ruhlarımız, me
yillerimiz ayn idi. Aramızda biraz, biraz değil...
Çok uzaklık vardı. Fakat yine beni tanırsınız.
Hatırlayınız. Siz Türkler, bana «Frenk Nihat»
derdiniz ve hakkınız da vardı. Ben son moda es
vap giyer tırnaklanmı uzatır, dinsizliğimi meyda
na vurur, Türklüğe dair ne varsa tahkir eder,
Türkçe konuşmıyacak kadar nefretimde taassup
gösterirdim.
Hep Fransızca konuşur, tatil zamanlarımı
Beyoğlunda geçirirdim. Türk ve Türklüğe ben
zer her şeyden tiksinir, iğrenirdim. Mektepten
ziyade evde azap çekerdim. Babam, iri vücudu,
geniş omuzlan, kuvvetli kollan, ablak çehresi,
kalın dudaklarıyla tıpkı budala bir Türk pehli
vanını andmrdı. Bütün hareketleri âdi, kaba ve
bayağı idi. Gayet narin ve nazik bir Çerkez olaa
annem, ondan dehşetle nefret ederdi. Ben bunu
anlardım Akrabalanmın da hiçbirisini sevmez
dim. İstanbul bana zindan gibi gelirdi. Levan
ten (Doğuda yerleşmiş, frenk terbiyesi almış,
Rum, Maltalı kanşığı bir soy.) arkadaşlarım ol'
masaydı belki deli olurdum. Geceleri Avrupa ve
Garp şehirleri rüyama girer, daima odama kapa
nır, bağırarak millî parçalar, operalar söyler,
kalkar bazı da yapayalmz oynardım. Nihayet hu
kuk tahsili için Paris’e gittim. Orada kimse ba*
na Türk diyemezdi. Tamamiyle Fransızlaşmıştım.
Tatil zamanında İstanbul’a dönmedim. Nâfile ye
re annem, babam beni çağırıyordu. Ben mektebi
bahane ediyordum. İstanbul’da iken rüyalarımı
süsleyen Garp hayatı o kadar, o kadar hoşuma
gidiyordu ki, memleketimi ve Türk olduğumu
hatırlayınca mahzunlaşır ve titrerdim. Bir işti
yakım, bir hicranım vardı. Bu hicran dudaklanma ezelî bir nekarat yapıştırmıştı. Bu nekaratı

MÜCADELE, 14 NİSAN 197«

PİÇ
kalabalıkta içimden, yalnızken yüksek sesle tek
rar eder dururdum:
— Ah, ben niçin bir Fransız doğmadım...
Ve Türk olduğumu düşünmek, kendimi öl
dürmek arzulan verirdi. Tahsilimin ikinci senesi
ni bitirdim. Yine tatil zamanında İstanbul’a dön
medim.
İstanbul’a gitsem nefret ve hiddetimden öle
ceğim sanıyordum. Bir gece tabiiyet ve dinimi
değiştirmek aklıma geldi. Muhakemeye lüzum
görmedim. Hemen karar verdim. Bir sene soma
avukat olacaktım. Paris’te ufak bir mevki bulur,
rahatça yaşayabilirdim. Artık hep kararımı dal
ga geçiyor, İstanbul’a, Türk muhitine hiç dönmiyeceğim için tarif olunmaz bir sevinç duyuyor
dum. Bu esnada İstanbul’dan bir telgraf aldım :
«Annenize ameliyat yapıldı. Ölümü muhakkak
tır. Yetişiniz. Size bir vasiyeti var. «Aldırmadım.
Yirmi dört saat geçmedi, ikinci bir telgraf al
dım : «Anneniz ruhunu teslim ediyor. Size bir
vasiyeti var. Gelmezseniz mirasından mahrum ka
lacaksınız.» Yine aldırmıyacaktım, fakat miras
meselesi midemi bulandırdı. En nazik damarımı
bulmuşlardı. Küçükten beri son derece menfaa
timi bilir, menfaatimi her şeye tercih ederim.
Çaresiz kalktım. Bavulumu bile almayarak şimen
difere atladım. Yine o iğrenç diğer gibi fesi gi
yecek, yine budala bir Türk’e, kırmızı başlı duy
gusuz bir şampanya şişesine benziyecektim,
Garbdan arabaya atladım. Etrafımı görmemek
için pencerenin perdelerini indirmiştim. Doğru
eve geldim. Ayak üzerinde bana anlattılar. An
nemin memesinde seratan (kansız) çıkmış. İki
defa ameliyat yapmışlar. Doktorlar her gün:
«Yanna çıkmaz» diyorlarmış. Beklemedim. He
men yanma girdim. Zavallı annem sanki ölmüş
tü. Yalnız gözleri yaşıyordu. Beni görünce güldü,
yanına çağırdı. Ellerimi tutmak istedi. Fakat ko
lunu kaldıramıyordu.
— Herkes dışarı çıksın, herkes... diye in
ledi.
Yatağının baş ucunda bir inek gibi böğürerek bağıran gecelik entarili babam, ihtiyar ha
lam, halamın şişman ve dul kızı, hizmetçiler,
hepsi kapıdan dışan çıktılar. İkimiz kaldık. An
nem zayıf bir se sle :
— Kapıyı sürmele •••
Dedi. Bu ihtiyatı garip buluyordum. Gittim,
sürgüyü sürdüm, tekrar yatağın yanma geldim.
— Söyliyeceğim şey biraz uzun Nihat, dedi,
altına bir sandalye &L
Cevap vermeden itaat ettim. Yüzüne bakı
yordum. San ölüm rengi yavaş yavaş soğuk ve
korkunç bir menekşe rengine dönüyordu. Ağla
maya başladı. Gözlerinden iri yaşlar dökülüyor,
saçlarının etrafına asılıp kalıyordu.
— Niçin ağlıyorsun anneciğim? İnşallah iyi
olacaksın! diye elimle başını okşadım.
Gözyaşlan içinde gülerek:
— Teselli istemem Nihat dedi. Ölüyorum;
bir saat sonra öleceğim. Bırak ağlıyayım. Sevin
cimden ağlıyorum. Gelmeseydin, yetişmeseydin,
mukaddes bir sır da benimle beraber mezara gi
decekti. Seni haberin olamıyacaktı.
Bir şey anlamıyor, dalgın dalgın yüzüne ba
kıyordum. O, zorla kaldırdığı elleriyle gözlerini
kapayarak devam etti:
—- Sakın hiddetlenme, kızma.. Düşün ki işit
tiklerin bir ölünün ağzından çıkıyor. Ölüler sır
larını saklamazlar. Ölmezden evvel bütün hayatımızca gözlediğimiz şeyleri söylemek insanlann
en mukaddes vazifeleridir.
Ben yine bir şey anlamıyordum:
— Anneciğim, dedim, niçin hiddetlenece
ğim. Ne söyleyeceksen seve seve dinliyeceğim.
Vasiyetini noktası noktasına yapacağım. İşte va*
adediyorum.
— Hayır, biliyorum, darılacaksın, diye ce
vap verdi. Sağ olsam, ölüm döşeğinde yatmasam,
ihtimal beni ayaklarının altına alacaksın, eze
ceksin. Ama şimdi eminim, hiçbir şey, hiçbir
şey... elini bile kaldıramıyacaksm. İşte söyliye*
yim; baban, senin asıl baban değildir...
— Gözlerimi açtım. Ve şaşırdım. Zayıf ko
lunu tutarak:

— Benim babam değil mi, öyleyse babam
kim? diye haykırdım.
Aptallaşmıştım. O bir elini dudaklarına gö
türerek rica eder gibi bana baktı:
— Yavaş Nihatçığım, dışarıdan işitecekler.
Halbuki ben yalnız sana söylemek istiyorum. Ben
pek gençken kocaya vardım. Ölürken bile ba
şımdan ayrılmayan, beni son nefesimde rahat bı
rakmayan herif bana o vakitler akla gelmez ce
falar çektirmişti. Çocuğu olmuyordu. Her akşam:
«Niçin gebe kalmıyorsun?» diye beni azarlar, tah
kir eder, hırpalardı. Üç sene bu hayata dayana
madım. Hasta oldum. Yatağa düştüm. Bir çok
doktorlar geldi. Beni iyi edemiyorlardı. Nihayet
Dubois baktı. Bu bir Fransızdı. Kırk yaşında ka
dar vardı. Saçlarına kır düşmüştü. Gayet tatlı
ve yanlış bir türkçe konuşuyor, beni gülmekten
katıltıyordu. Uzatmıyayım. Ben bu Dubois’yi sev
dim. Yataktan kalktıktan sonra bile her hafta be
ni görmeye geliyor, doktor olduğu için kimse bir
şeyden şüphelenmiyordu. Beyoğlundaki evine de
gitmeye başladım. Aşkımız bir seneden ziyade
sürdü. Ben sana gebe kalmıştım. Evet, ondan
sana gebe kalmıştım. Fakat bu talip, bu saadet
devam etmedi. Mösyö Dubois, memleketine gidi
yordu. Orada babası ölmüş, bütün ailesi, evi, kü
çük çiftliği kendisine kalmıştı. Gayet tenhalığı
sever bir adamdı. İstanbul’daki mevkiini bırak
tı. Anasının yanma, doğduğu köye çekilmek is
tiyordu. Beraber kaçmak için beni o kadar yor
ladı ki... tarif edemem... Ah keşke kaçsaydım...
Nihayet beni kandıramıyacağını anlayınca me
yus oldu. Vedâ için son defa evine gittiğim gün
beş saat odasında kapandık. Ve yatağının içinde
ağladık, ağladı. Ben gençtim. Amma o yaşlı ba§
lı idi. Ayrılacağımıza yakın, eliyle okşayarak:
— Ah sevgilim, bu benim çocuğum, fakat
yazık ki göremiyeceğim, dedi. Hayat mutlaka te
essür ve gös yaşı için yapılmıştır. Bari vaad et.
Büyüdüğü vakit, hiç olmazsa görmek için bana
gönderecek misin?
Ağlayarak ve yemin ederek vaad ettim. Ba
na köyünün ve çiftliğinin adresini verdi. Ölünce
ye kadar oradan aynlmıyacağmı söylüyordu. Emi
nim ki hâlâ oradadır. Zira çok hisli ve şair tabi
atlı idi. İstanbul’a bile bu tabiatın şevkiyle gel
mişti. Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bı
raktı.
Yine gözlerini kapadı. Ve ağlamağa başladı.
Hikâyesi ve mazinin tekrarı zavallıyı çok yormuş
tu. Hıçkınklan içinde devam etti:
— O vakitten beri yirmi beş sene geçti. Ben
her zaman gizli gizli bu fotoğrafa bakanm. Ben
büyüdün. Tamamiyle ona benzedin... İşte ben
ölüyorum. Yastığımın altındaki anahtarlan al, şu
konsolu aç. Orada mavi zarfın içinde fotoğrafı
bulacaksın. Arkasında babanın, sevgili Dubois’in adresi yazılıdır. Git, onu bul. Eğer sağ ise
söyle ki, son nefesinde onu hatırlayarak, onun
adını söyleyerek, onunla geçirdiğimiz güzel ve
tatlı saatleri düşünerek öldüm.
Ağlıyor ve tıkanıyordu. Elimi yastığının al
tına soktum. Mor bir kordeleye bağlı dört anah
tar vardı. En büyüğüyle yatağın başucundaki
konsolu açtım. Mavi zarfı aldım. Ellerim titri
yordu. Fotoğrafa baktım. Birden:
—- Oh....
Dedim. Bu resim tamamiyle bana benzi
yordu. Sanki tamamiyle benim fotoğrafım idi.
Yalnız saçlann kırlığı başka idi. Adresi okudum.
Paris’in civannda bir köy... Hattâ geçen sene
oraya gezmeye gitmiştim. Tekrar zarfı kapadım.
Anneme döndüm. Hıçkırması falan kesilmişti.
Eline dokundum. Düştü. Bayılmıştı. Akşama ka
dar ayılma \
Gece de kendine gelmedi. Sabah
leyin uyudu\ım kanapede gözlerimi açınca, bü
tün evi bir feryat kaplamış gördüm. Annem öl
müştü. Cenazeden evvel ben evi çıktım. Babama
yüreğimin dayanamıyacağmdan bahsetmiş ve
kandırmıştım. İlk trene atladım. Paris’e indim.
Miras işini baba, pardon... Annemin Türk koca
sına bırakıyordum. Vakit geçirmeden Mösyö Du
bois’yi buldum. Anneme bıraktığı adreste otuDevamı 14. Sayfada
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FRANSA
Fransa, XX. Asrın başlarında dünya
nın en kuvvetli devletlerinden biri idi. İn*
gütereden sonra ikinci sömürgeci devletti
1893 yılında Rusya ile gizli bir askeri itti
fak yapmıştı. Osmanlıya karşı yapılan bu
ittifak 27 Aralık 1893 te Rus başbakanı Gi*
ers’in Fransa büyükelçisi Montebelloya
gönderdiği gizli bir yazı ile yürürlüğe
girdi
Fransa, kendi menfeatlerinin devamı
ve hayatının garantisi için OsmanlI İmpa
ratorluğunun yıkılmasını, hiç değilse reli
min değişip Abdülhamid’in tahttan inmesi
ni istiyordu.
Osmanlı dış borçlan 300 milyondan
30 bine düşüp Fransız bankalanna iltifat
kalmadığından Fransadaki Yahudi spekü
latörler ve Yahudi kontrolündeki bankalar
Abdülhamid’e savaş ilân etmişlerdi. Os
manlI imparatorluğunu parçalayıp Ermeni
devleti kurmayı gaye edinen Pro-Armania
Ermeni gazetesinin kurucular? arasında
Franstz başbakanı Clemenceau ve meşhur
Fransız komünisti Anatol Frans’ın da bu
lunması farklı düşman guruplann, İmpa
ratorluğumuzu yıkmak uğrunda nasıl bir
lestirildiğini gösterir
MASONLUK
Masonluk; Beynelmilel Yahudiliği.«
maşalığını yapan bir fesat şebekesidir. Abdülhamid düşmanlan, mason localarında
çoğu saf olan vatan evlâtlannı bugün yap
tığı gibi İğfal edip Halkın, Ordunun ve
talebenin, arasına gönderiyorlardı. Kısaca
Mason localan, millet düşmanları hesabına
birleşmiş bir cephe teşkil ediyorlardı. İtal
ya mason locaları ve bunlardan bilhassa
îlizorta’nın faaliyetleri çok önemlidir.
îtalyaya bağlı olan Osmanlı mason lo
çalan Türkiyede İslâm adına, İslâm düş
ınanlığı yapmanın yollannı aradılar. Tür
idye’de İslâmın özüne uymayan cemiyet ve
kurumlar ve sahte tarikatlerle mason lo
calarıyla sıkı bir işbirliğine girdiler. Bek
tasi, Melâmi v.s. gibi sahte tarikatların re
isleri ve ileri gelenleri tamamen mason lo
çalarına girdiler. Artık birer mason birader
olan bu hainler, milletimizi yıkmak için
boğazımıza hançer dayayan beynelmilel
nillet düşmanlariyle sarmaşdolaş oldular
Kısa zamanda, Bektaşi ve Melâmiler
den mason localarına girip mason olan ve
zirler, mareşallar, hakimler, elçiler ve da
ha birçok meslekten insanlar türedi. Bütün
bu insanlara mason localarında, Yahudi
Ermeni, İngiliz ve diğer millet düşman
lannın hesabına Abdülhamid düşmanlığı
işlendi. O devrin yüksek idarecilerinin pek
çoğu bu arada Şeyhülislâm Musa Kâzim
Şeyhülislâm Hayri Efendi, Filozof Rıza
Tevfik, Talât Paşa ve daha niceleri henr,
mason, hemde Bektaşi idiler. Bunlardan
çoğu işinin ehli olmadığı halde, mason olluklan için vüksek mevkilere çıkabilmu
erdi.
Türkıyeden Avrupa’ya kaçan Abdülha
mid’e ve dedelerimizin ideolojisine düşman
»lan hainleri Fransa besledi. Fransız Yahu
dileri ve masonlan bu uşak ruhlu adam
lan, localarında birer fesât makinesi ola
•;ık vetistiriler
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RUSYA
XX. Yüzyılın başlarında dünyanın en
kuvvetli devletlerinden olan Rusyamn is
tek ve ideallerini, Abdülhamid bahsinde
biraz da olsa anlattık. Şimdi asırlık millet
hayatımızı felce uğratan, İmparatorluğu
muzun on yıl içinde yıkılmasına sebep olan
İttihat ve Terakki Cemiyetine geçelim.
İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ
Birlik ve ilerleme anlamına gelen bu
iki kelimenin 1889 - 1890 da kurulan gizli
bir cemiyete ad olarak verildiğini görüyo
ruz. Bu gizli cemiyetin mahiyet ve faali
yetlerini görünce ittihat ve terakkicilerin
bir bakıma isimlerinin ifâde ettiği mânaya
ulaştıklannı göreceğiz. — Bütün gayri mil
li kuvvetlerle ve fesat ocaklanyle birleşip
600 yıllık şerefli İmparatorluğu ve bu im
paratorluğun şerefli ideolojisini yıkımda
ilerleme... İşte İttihat ve Terakkinin ger
çek mahiyeti budur
Cephelerde müslüman Türk’ün kahra
manca mukavemetini kıramadılar. Fesat
şebekeleriyle yapılan tahriple bir yere ka
dar gelindi, ondan sonra muvaffak olun
madı. Sultan Hamid çeşitli tertip ve tuzak
lara rağmen dimdik ayakta duruyordu. Son
bir çare vardı: O da milletin ordusuna,
mektebine ve halka hulûl etmekti. Osman
lIyı ve onun müslüman halkını ikiye böl
mek, uşak ruhlu adamlan işbaşına getir
mek millet düşmanlarının vapacaklart sor
işti.
Osmanlı ordusu karşısında aciz bir du
rama düşen General Sebastiyanı, birinci
Napolyona: «Sir! Türk’ün buradaki müda
faasını kırmak için, en iyi çare, Müslüman
halkın inanışlarında ikilik çıkarmaktır.*
diyor. İşte «Hürriyetçi ordu» «Abdülha
midçi Ordu» «Yeni Osmanlı» «Eski Os
manlI» «İlerici - gerici» «Halkçı - Halksız»
gibi uğursuz ayırımların sebebi ve menşei
millet düşmanlannın milletimizi yıkmak
için tezgâhladıkları bu —parçala, vut— po
titikasma dayanır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti bu politi
kanın bir belirtisi olarak 1889 da İstan*
bulda Askeri Tıbbiye mektebinde kuruldu.
Bir müddet sonra Harbiye mektebine de
yayılan bu cemiyetin kurucusu İbrahim
Temodur. İbrahim Temo’nun Arnavut ol
duğunu, söylerler. Bu adam İtalyadaki Karbonari kulübünde yetiştirilmiş ve Birendizideki mason locasına kayıtlı olan birisiy
di. Cemiyetin ilk üyeleri arasında şunları
görüyoruz. Diyarbakırlı İshak Sükûti, Dok
tor Abdullah Cevdet Çerkez Mehmet Re
şit, Hüseyin Zade Ali, Serefeddin Mağmu*
mi, Giritli Şefik, Cevdet Osman, Kerim
Sebati, Mekkeli Sabri. Selânikli Doktor
Nazım.
Mason Yahudi ve diğer zalim kuvvet
ler tarafından Abdülhamid Hanı ortadan
kaldırıp Osmanlı İmparatorluğunu yık
mak için kurdurulan bu cemiyeti Baytar,
Mülkiye ve Bahriye mekteplerinde de kısa
zamanda teşkilâtlandı. Üyelerinin bir çoğu
saf, cahil, kime hizmet ettiğini bilmekten.
Cemiyetin gerçek gayesini anlamaktan
aciz kimselerdi.
1892 - 1897 de meşhur Yıldız Hafiyesi
bu gizli cemiyeti ortaya çıkardı. Mensup
larının bir kısmı sürdürüldü. Bir kısmı ise
Avrupa’ya kaçıp Paris’e ve Cenevreve yer
leştiler. Cemiyet faaliyetini buralarda da
yürüttü.
Fransa bu yıllarda Osmanlı İmpasjtorluğuna açık bir cephe almış, İmpara
torluğu yıkmak için Rusya ile gizli bir As
kerî anlaşma yapmıştı. İşte İttihat ve Te
rakkiye kucağını açan her türlü yardımı
yapan bu Fransa idi. İttihat ve TerakKinin milletin lehine mi aleyhine mi bir ku
ruluş olduğu yalnız bu tarîhi gerçek tek
başına izah edebilir.
Sultan Hamid Paristeki durumu anla
mak, ittihatçıları susturmak için, milli em
niyet reisi Ahmed Celâleddin Paşayı Fransaya gönderdi.
Ahmed Celâleddin Paşa cemiyetin
üyeleri ile temasa geçti. Abdülhamid Han’
ın teklif ve cemiyet hakkındaki düşünce
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lerini anlattı. Bu vesile ile üyelerin çoğu
cemiyetten ayrıldılar. Ayrılmayanlardan
Ahmed Rıza çevresinde kalanlaria bu faa
liyeti yürüttü. Abdülhamid alehtarlığını
had safhaya çıkardı. Fakat şunu da belir
telim ki Ahmed Rıza Bey Meşrutiyette
meclis-i mebusan reisi oimasına rağmen
ittihatçılarla bozuştu. Aynı Ahmed Rıza
Cumhuriyet devrinde Abdülhamid’i ve dolavısı ile kendi hatasını anladı. Bu sefer
vaktiyle en çirkin ve hakaretler yaptığı
Abdülhamid’i Cumhuriyet gazetesinde öv
meye başladı. Zaten İttihatçılardan çoğu
zamanla hatalarını anlamış, itiraf etmişler.
Ama neye yarar? O zaman da imparatorluk elden gitmiş, sevgi yerine kin ve nef
ret, kardeşlik yerine düşmanlık, adâlet ye
rine zulüm huzur, yerine ızdırap ve işken
ce bütün bunların hepsinden daha acı ve
daha korkunç olan millet ideolojisinin ye
rine gayri millî ideolojiler çöreklenmiş
lerdi.
Avrupada iirarî olarak yaşayan ve Jön
Türk denilen kimseler arasında büyük ih
tilaflar vardı. İttihatçılar, Adem-i Merke
ziyetçiler ve diğer guruplar; tek bir cemi
yet halinde birleşip daha aktif bir çalışma
ortamına girmek için 4-9 Şubat 1902 ta
rihleri arasında Pariste «Ahrar-i Osmani
ye» (Osmanlı firarileri) Kongresini topla
dılar. 47 delegenin iştiraki ile toplanan
kongrenin başkanlığını Prens Sabahaddin
yaptı. Prens Sabahaddin; bedavadan vezir
olan Mahmud Celâleddin Paşanın oğludu:.
Jön-Türklük Prens Sabahaddin’e babasın
dan geçti. Babası; kendisine maden imti
yazı verilmediği için Avrupa’ya kaçıp Jön
Türklüğü seçerek Abdülhamid’e ve Osman
lI İmparatorluğuna hakaretlerde bulunan
ve aslen gürcü olan birisidir
Prens Sabahaddin «adem-i merkeziyet
çi» idi. Kongrede. «Bütün Osmanlı İmpa
ratorluğunda milliyetlere göre mahallî
muhtariyetler kurulacak» fikrini savundu
Türkiyenin doğusunda müstakil bir Erme
nistan, İşkodra, Yanya, Kosova vilayetle
rini içine alan bir Arnavutluk devletinin
kurulmasını makaleler yayınlayarak savu
nan bu Gürcü çocuğu Prens Sabahaddindir Demekki kongre başkanı bir gürcü çoçuğudur. Ermeni. Yahudi ve Arnavut ko
mutanları ile işbirliği yapmıştır. Kongre
ikinci başkanlığında; Ermeni Sisyan ile
Rum Sazaz yeralmıştı. Ermenilerin diğer
temsilcileri «Troşak» ve «Hmçak» ihtilâl
komitelerinin üyeleriydi. Arnavut, Yahudi
ve diğer milliyetleri temsil eden delegele
ri de göz önüne alırsak 47 üyeli bu kong
rede Osmanlımn yıkılmasını istemeven
kimsenin olmadığını anlarız. Vatan haini
Mithat Paşanın oğlu Ali Haydar Mithat’ın
hatıralarına göre kongrenin kararlı arasın
da şunlarda vardı. «Bütün Osmanlı İmpa
ratorluğunda milliyetlere göre mahalli
muhtariyetler kurulacaktır»
«Bilhassa Prens Sabahaddin Bey
«Adem-i Merkeziyet» dediği bu muhtari
yette, İmparatorluğu parçalama ihanetinin
en büyük propogandacısı ve mimarıdır.
Bu yıllarda Jön Türkler; Ermenilerin
Abdülhamid tarafından öldürüldüğünü,
ezildiğini, eziyet edildiğini Avrupa basını
na bildirerek, Avrupa devletlerini Sultan
Hamid rejimini devirip milletimizin ideolo
jisini hayat sahnesinden silmeye davet et
mişlerdi. Alçalışın bu derecesi insanlık ta
rihinde ender görülen şeydir. Bu adamla
rın, vatanı kurtarmak için Avrupaya git
tiklerini iddia edenlere ne demeli?
(D evam ı gelecek sayıda)
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İLAHİ ADALET TECELLİ ETTİ
KABAFAKİOGLU KALPTEN GİTTİ.
MEHMET ÇİÇEK; «BEN ULVİ MAHKEMEDEN
VE MİLLET VİCDANINDAN BERAAT KARA
RI ALDIM.»
Genç vaizlerimizden Mehmet Çiçek’i mahkûm
eden hakim Kadri Karafakioğlu geçtiğimiz haf
ta içinde ölmüştür. Bildiğimiz gibi Kadri Kara
fakioğlu, Teknik Üniversite rektörlerinden ma
son Bedri Karafakioğlu’nun ağabeyisidir. Meh
met Çiçek Kadıköy Osman Ağa Camiinde ver
miş olduğu vaazından dolayı tevkif edilmişti. Va
azın verildiği gün, meşhur masonlardan Nümune Hastahanesi Baştabibi Faruk Ayanoğlu’nun
cenazesi kaldırılacaktı. Cenaze namazına iştirak
etmeyen bir sürü mason da o gün Osman Ağa
Camii’nin etrafında toplanmış vaziyette idi. £ u
grubtan Yassıada’mn pahalı şahidi Hüseyin Na
il Kubalı, Mehmet Çiçek’i şikâyet etmişti. İşte
Mehmet Çiçek hakkında tevkif kararı veren ha
kim Karafakioğlu, İlâhî cezaya çarptırılmış ve
kalp krizinden ölmüştür.
Ayrıca Mehmet Çiçek’in davasında bulunan
savcı Rifat Aslanoğlu ise zeytinyağı kaçakçısı
Yahudi Gomel şirketinin beraatini istemişti.
Bu vesile ile genç vaiz Mehmet Çiçek’in Rı
fat Aslanoğlu’na ve hakim Kadri KarafaMoğlu*
na karşı yaptığı müdafaasını sütunlarımıza ay
nen alıyoruz:
«SAYIN HEYETİ HAKİME,
Dünyevî mahkeme bitmek üzeredir. Karar
vakti gelmiştir. Bu andan itibaren bütün insan
ların fiillerinden, düşüncelerinden ve hainane ni
yetlerinden hesap sorulacağı ve sadece adaletin
tecelli edeceği yüksek ve hakikî mahkeme yani
Allah’ın Mahkemesinin hazırlık safhasına girmiş
bulunuyoruz. Bu büyük mahkemede hiçbir kim
senin hamisi, vekili, temsilcisi ve ricasısı olma
yacak, insanlar işledikleri günahların bizzat şa
hidi olarak vücut organlarının itiraf ettiğini ve

dile geldiğini göreceklerdir. Günahkârlar o gün
kendilerine Dünya hayatında bulabildikleri gibi
ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamayacaklar
dır. O gün İslâm düşmanlarına, zalimlere işledi
ğiniz melanetlerin karşılığı olarak size çılgın bir
ateş hazırlanmıştır denecektir.
İşte hepimizin buluşacağı mahkeme bu mah
kemedir. Bu muhakemede iftiraya uğramış *>ir
insan olarak, milletinin hayat müdafaasına işti
rak eden bir insan olarak ve mukaddes İslâm Di
ninin naçiz bir mensubu olarak ben sadece bu
sıfatla davacı makamını işgal edeceğim. Davamı
za iştirak etmiş bütün fertlerin bu gerçekten adıl
ve suçlular için kahhar olan mahkemeye müfteri
ve müfteri yardımcısı olarak düşmemelerini te
menni ederim.
Bu Büyük Mahkemeye hazırlık hususunda
şu dünyevî mahkemede görülen davanın hususi
yetini belirtmekte fayda vardır. Bu dava ger
çekte Türk Milletinin manevî temellerine karşı
alçakça girişilen teşebbüsler karşısında milletin
hayat müdafaası hakkının hududunu tesbit etme
ye yarayan en sağlam ölçü olacaktır. Zira bura
ya milletimize ve milletimizin hayat pınarı olan
mübarek İslâm Dinine Beynelmilel Yahudiliğin
ve hain ortaklarının giriştikleri iğrenç suikastlere karşı milletin ve İslâm’ın müdafaasını yap
mış olduğumuz için getirilmiş bulunuyoruz. Ka
rarınız Türkiye’de mücerret manasıyla fikir ve
söz hürriyetinin olup olmadığını, müşahhas ma
nasıyla milletimizin ve İslâm’ın yaşayıp yaşama
yacağını kesin surette belli edecektir. Sırf bu
sebebe dayanarak yani milletini müdafaa eden
bir fert olarak millet namına karar vereceği ifa
de edilen Mahkemenizce beraatimi taleb ede
rim. Zira ben Allah’ın, tarihin ve millet vicdanı
nın ulvi mahkemeden beraat kararını almış bu
lunuyorum. Kararınızın bu ulvi mahkemenin ka
rarma uygun olarak tecellisini temenni ederim.»

YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE
OKUYUCULARININ DİKKATİNE:
Mecmuamızın gelecek sayılarından itibaren bir
çok yazar, devlet adamı ve gizli diplomasinin itiraf,
f o t o ğ r a f ve kendi vesikalarıyla «DOGU MESELESİ»
ni okuyacaksınız.
Komnistler Doğu’yu niçin istismar ediyor?
Komünist Gazi’yi Ruslar niçin öldürttü?
Sevr antlaşmasıyla nelerikabullenmiştik?
Moskova Diller Akademisinde 11 yıl eğitim gören
kim?
Amerika Barzani’nin iltica isteğini neden reddet
mişti?
Bu soruların cevaplasını gelecek sayımızdan itiba
ren neşredeceğimiz «DOGU MESELESİ» isimli ince
lemeizde okuyacaksınız.
Yeniden M illî Mücadele
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Mücadele Birliğinin Dâvası
Baştarafı 4* Sayfada
hakkında MİT tarafından tutulan ve kirli sicil*
ieri insan boyunu aşan bu kızıl ihtilâl teşekkül
lerinin kirli gayelerini açıklayan raporlarına bir
göz atmamıştır. Bizim aleyhimizdeki MİT raporu
nu da bir dâva konusu yapmamış bu noktada
MİT’in de yanıldığı, göremediği gerçeklerin te*
bitine imkân vermemiştir
Bizim bağlı olduğumuz bir teşkilât merke
zinden bahsediliyor. Liderimiz Seyyid Kutup ve
ya Mevdûdi imiş. Biz mahkemenizde bize bu if
tirayı savuran ajanın, para karşılığı şerel leke
leyen adi casusun, paçavrasını çıkarmak ona bir
haysiyet dersi vermek isterdik. Bu imkânı da bu
lamadık. Ne yazık ki, bu itham beynelmilel ya*
hudiliğin sermayesi sayesinde çıkan bazı paçav
ralara bize hücum imkânı temin etmiştir. Bu ko
nuda bütün varlığımızla haykırırız: Biz bu mil
lete bağlıyız. Bu milletin muhteşem tarihine, ul
vî dinine, yüksek ahlâkına ve hayatî menfaatlarina bağlıyız. Bize yabancı kök uyduranlar gibi
hiçbir dış bağlılığımız yoktur. Bu iddiayı kıysmete kadar dahi isbat mümkün değildir. Zira ko
münistler gibi, masonlar gibi ve yer altı teşki
lâtlarının ajanları gibi ne uşak, ne kiralık ve ne
de satılık değiliz. Bu milletin ölüm çukuruna yu
varlanmaması için candan, maldan, ikbalden, ha
yattan vazgeçmiş, varlığımızı bu dine bu devlete
ve bu millete adamış bulunuyoruz. Biz bize ya
pılan gericilik ithamlarının ve TİP, DİSK ve TÖS
gibi kızıl yuvalarının ilericiliği iddiasının ancak
Moskova reya Pekin mahkemelerinde makes bu
lacağına î nırız. Bu ithamlar ne acıdır ki, Do*
fu Türkistan’ın millî kahramanı Osman Batur
İslâmbay’a ve taraftarlarına yapılan suçlamala
rı hatırlattığı için ürperiyoruz. Kendi varlığımız
namına değil sadece milletimiz nâmına ürperiyoruz.
Bu vahim manzara vazifemizin ağırlığını bi
ze ihtar ediyor. Ancak kahramanlık ve büyüklük,
milletin karşılaştığı felâketi göğsümüzle karşıla
maktır

İNANCIMIZ VE VOLÜMÜZ

Bu davada çok şeyler söylemek gerekirdi.
Ancak buna ne zaman ne de imkân vardır. Şu
hususu milyonlarca mü’minle birlikte haykırıra:
Biz davamızda cinayetten, darptan ve anarşik ce
birden yardım ummuyoruz. Davamız Karstaki ço
bandan, îstinye’deki işçiye, üniversitedeki pr^
fesörden mahkemedeki savcıya kadar yani bü
tün millet evlatlarma doğru uzanan bir imdat
çığılığıdır. Türkiye’yi felaket bulutlan sarıyor.
Mesele Türkiye'nin hür ve kuvvetli olarak ya
şayıp yaşamayacağıdır. Biz inanıyoruz ki, yaşa*
yacaktır. Yeter ki uyanalım. Uyanma ise şiddet
le değil, fikirle olur. Bildirilerimiz ve faaliyet
lerimiz bu hizmet aşkıyla doludur.
Konya, Kayseri, Taksim, Bursa hadiseleri
nin ruh olarak gayri meşru olduğuna inanmıyo
ruz. Bu ruhun milletin yaşama direnci olduğu
kanaatimiz sarsılmaz. Hadiseler esnasında işle
nen müessir fiiller bizim tasvip etmediğimiz ha
diselerdir Bildirimizin asıl maksadı, bu hadise
ler bahane edilerek halka gericilik isnat eden
bir avuç bozguncuyu kirli niyetleriyle göster
mektir.
Hakkımızda verilecek kararınız ne olursa ol
sun, sözlerimizi devletin devamını, dinin varlığı
nı ve millet hayatımızı saran felâketlere kargı
elele, gönül gönüle mücadeleye çağırmakla bi
tiririz.
Yaşasın Millet,
Kahrolsun millet düşmanlan,
Allah Türkiye’yi ve milletimizi korusun.
10/4/1970
Necmeddin Erişen
Mücadele Birliği
Genel Başkam
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Bu fotoğraftaki yumruklar, Milletin kalbinde yaşanyan Miicade Birliği’nin be
raat karaıdır.

Çapalı Milliyetçilerin

P İC
Baştarafı 11« Sayfada
ruyordu. Küçük ve temiz bir köy evi... İlk £ö
rüşmemiz biraz tiyatromsu olda. O gençlik foto e
rafını görünce her şeyi hatırladı. Annemin son
dakikalarını anlattım.
— Ne sadakat!.. Ne sadakat! diye titriyordu.
Bu bunamış, ak saçlı ve ak sakallı bir ihti
yardı. Beni iyi buldu. Sevdi. Meğerse o da hiç
evlenmemiş. Bana ismini vermeyi teklif etti.
Memnuniyetle kabul ettim. Hasılı uzatmıyayım
dinimi de değiştirdim. İsmim bugün Pierro Du
bois... Babamın Paris’te çok ahbaplan vardı. Hu
kuktan diplomamı alınca bir ticaret bankasında
bana mühim bir memuriyet buldu. Şimdi Mısır’a
memuru olduğum bankanın bir işi için geldim
Ey azizim, şimdi halis bir Fransız olduğumu an
ladin mı?»

Gülüyor ve muzaffer bir tavırla yüzüme ba
kıyordu. Mermere dayalı dirseklerimi uyuşm;ı§,
acıyordu. Geri çekildim:
— Anladım, lâkin zaten Türk değilmişsiııi?
ki... Piçmişsiniz!...
diyerek ayağa kalktım.
O, galiba benden takdir ve hayret bekliyor
di*. Sordu:
— Ne o? Gidiyor musunuz? Bari bir şey »çşeydiniz. Konuşurduk.
Artık asabiliğim, Türk kafamı tutmuş, Türk
hareminin erişilmez namusu hakkında besledi
ğîm imân bu masum ve mukaddes hayâl artık
kmlmış, artık perişan olmuştu!
— Mösyö Pierre Dubois ile konuşacak bir
şeyim yok!
Dedim. Selâm vermeden ayrıldım,
kendimi dar attım.

Sokağa

Otelde yatağımda o gece sabaha kadar he*
men hiç uyumadım. Hep Ahmet Nihad’m mek
tepteki tatsız, biçimsiz hallerin! ve soğuk reve|
ranslannı, garip vaziyetlerini düşünüyor ve son
ra İstanbul’da Türklüğünü inkâr eden, Türklük
ten nefret eden, Türklüğü hakir görüp bütün
varlıklanyla Avrupalılaşmaya çalışan uzun tır
naklı, son moda esvaplı, te^ gözlüklü züppeleri
hatırlıyor içimden: «Acaba bunlann hepsi piç
mi? Hepsinin anneleri Beyoğlunda mı gebe kal
dı?» diyor; korkunç kâbuslar arasında yırtılmış
al ve harap hilâller içinde yükselen tunç ve ateş
renginde büyük, siyah ve kanlı haçlar görüyor
dum.
I

Baştarafı 5. Sayfada
lı cephenin içine sızmış uşakların, kiralık köpefc
lerin her an iftirasına uğrayan evlâtların olarak,
şu acı gerçeği haykırıyoruz:
8Ü SESİ İŞİT, UNUTMA V7E
SEN KARAR VER!
Üniversitede bir aydır, sırf mü’min olduğu
muz, komünistlerin can düşmanı olduğumuz içid
mason rektör ve dekanların himayesi ile üzeri
mize komünistler saldırmış durmuştur 6 Nisan
günü de rektörün verdiği randevuya kanarak gi
den elli kardeşimiz komünistlerin baskınına ug
radı. Polis üniversiteyi korumak bahanesi ile
komünistleri arka kapıdan birer birer kaçırdı
İstanbul Üniversitesinin komünistler taı*
fından işgal edilmeyen tek okulu Yüksek öğret
men Okulu aylardır, komünist saldınsma karçı
molotof kokteyli, makinalı tüfek ve el bomba
sına karşı, yumrukla, sopayla kahramanca karç
koydu. Ve okulu komünistlere teslim etmedi!
Bir aydan beri üniversitede dönen dolaplar
millete hazırlanan ihanetleri 11 Nisan Cumarte
si günü yapacağımız mitingle, devletin sahibi ve
efendisi sana, yani büyük Türk Milletine açıfc
lamayı, Beyazıt Meydanında konuşan sözcüleri
miz ilân ettiler.
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HLR ŞEYE RAĞMEN SAKLANAN GÜR
ÇEKLERİ VE SANA HAZIRLANAN İHANET
LERİ DUYURACAĞIZ.
KOMÜNİSTLERİ, MİLLİ CEPHE BOZ
GUNCULARIN1 EZMEK İÇİN TERTİPLEDİ
ĞİMİZ MİTİNG, İŞTE BU ACI GERÇEKLER
YÜZÜNDEN TEHİR EDİLMİŞTİR.
YENİ BİLDİRİMİZİ BEKLE!
KULAĞIN BİZDE OLSUN!
ÇAPA YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU
TALEBE CEMİYETİ

Mecmuamtzın bu sayısında devam etmesi ge
reken bazı incelemelerimizi koyamadık geçti
ğimiz haftanın çok hareketli geçmesinden do
layı koyamadığımız «Emperyalizmin Beyni Si
onizmdir», «Milletin Müdafaası Devam Ediy
or» adlı iki yazımızı gelecek sayılarımızda ko
yacağımızı duyururuz.
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Mekke başlangıç mahalli olmakla be
raber, aynı zamanda teşkilâtlanma mahalli
de oldu. Medine ise kitleleşme mahalli ol
du.
Teşkilâtlanma mahalini teşkilâtın ga
yesi, metodu ve ilk nüvenin yaptığı müca
dele tayin eder.
Teşkilâtın gayesi ve metodu, teşkilât
azası olacak fertlerin vasıflarını tayin eder.
Propoğanda —ki müradelenin bir safhası
dır— ise; aranan vasıftaki fertleri bulma
ğa yönelir.
Yapılan mücadelede fertlerden müsbet tepki gelmeyebilir. Propoğanda kâfi
tekrar ile ileride aynı muhitte taraflarlar
toplayabilir. Fakat propoğanda, cemiyetin
buhranını ve tazyikini en çok hisseden
fertler üzerinde müessir olacakdır. înkılâbcı ideolojinin samimî taraftarları bunlar
olacakdır.
Ancak şurası Unutulmamalıdır ki; kim
lerin taraftar olacağım, hangi mahalde bu
tip insanların bulunduğunu daha evvelden
kat’iyetle söyleyebilmek mümkün değildir,
sadece emarelere dayanan tahminler yapı
labilir. Bu muhiti, yukarıda zikredilen fak
törlerle birlikte, cemiyetin tazyikinin ve
/ülmünün tesirleri tayin eder.
Arabistanm buhranını temsil eden
Mekke’de zengin veya fakir taraftarlar bulunabilmişdir Cemiyetin buhranını nefsin
de hisseden Hz. Ebu Bekir, Hz. Bilâl ve
diğerleri ilk teşkilâtlanışı meydana getirdi
ler.
Cemiyetleşme mahalli de evvelden ta
yin edilemez. Cemiyetleşme mahallerini;
teşkilâtın gayesi ve metodu, dayanılacak
kitle ve teşkilâtın ideoloji uğrunda yapa
cağı mücadele tayin eder.
Teşkilâtlanış en fiyi şekilde yapılmış
olabilir, fakat, cemiyete tesir eden menfî
kuvvetler izale edilmezse cemiyet değişme
miş ve cemiyetleşme teşekkül edememişdir. Teşkilât hedefi uğrunda mücadelesini
kesmez ve propoğandasını kesifleştirir, ye> ni mahaller arar. Cemaatleşmenin temin
edildiği mahaller takviye edilir.
İslâm înkılâbcı Hareketi Mekke’de
başladı. Mekke’nin en nüfuzlu zatlarıyla,
en basit insanlarının bulunduğu bir camia
kurdu. Fakat Mekke’de teşkilâtlanmağa v?
propoğandaya başlanmış olmasına rağmen
Mekke’de cemaatleşemedi. Yani kadro ile
cemiyet arasında tam bir ideolojik birlik
kurulamadı. Taif’te de durum aynı oldu ve
Medine’ye geçildi.
Bundan çıkan netice şudur; inkılâba
hareketlerde hangi yerin teşkilâtlanma ma
halli olacağı evvelden kat’î surette tayin
edilemez. Bu-, küçük gurubun mücadelesiy
le teayyün eder .
Teşkilâtlanmanın tamamlandığı, ce
maatleşmenin de tamamlandığı yer, strate
jik bakımdan inkılâb kuvvetlerinin merke
zi olmaya lâyık bulunmayabilir.
Hz. Muhammed (S.A.S.) Medine’ye
hicretten evvel ondört ayrı kabileye davetde bulunmasına rağmen redde uğramışdır.
Bu sırada kendisine sadık ve küçük bir ka
lenin sahibi bulunan bir kabile reisi îslâmiyeti kabul etmişdir. Hz. Muhammed
(S.A.S.) i kendi kalelerine yerleşmeğe da
vet ettiler. Hz. Muhammed (S.A.S.) muh
temelen kalenin stratejik ve askerî ehem
miyetinin bulunmayışını düşünerek böyle
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hallerine tesir eder. Metodu suikastler olan
bir teşkilât, kitleyi teşkilâtlandırmağı ka
bul etmediğine göre, faaliyetlerini mües
bir teklifi reddetmiş olabilir.
Fakat Tâif’e gittiler. Tâif Hz. Muham sir surette yapabileceği mahallerde teşki
lâtlanır. Bu da metodun çalışma tarzına
med (S.A.S.) ve ideolojiyi kabul etmedi.
Demek ki, inkılâbcılar için stratejik, ve onun da mahallere tesiridir.
Teşkilâtlanma mahallerini tayine ya
siyasî ehemmiyeti olan ve dayanılmak is
tenen kitlelerin bulunduğu yerler daha ev rayan esas faktör ise MÜCADELE’dir. Bir
velden tesbit ediliyor, tahmin ediliyor. Fa yerde teşkilâtlanmayı muvaffakiyete götü
husus, teşkilâtçı gurubun yaptığı psi
kat bunlardan hangisinde yerleşmenin ola ren
cağım, hangisinde kitleleşme hareketinin kolojik mücadeledir. Birbirine zıt telkin
başarı kazanacağım tayin eden mücadele ler altında kalan insan ve cemiyeti psiko
lojik alanda fethetmek, o cemiyet ve insa
dir.
bulunduğu mahalli fethetmek demek
İslâm İnkılâbında mücadele cemiyet- nın
dir.
Bu ise ideolojinin haricindeki ideolo
leşmeyi Tâif’de değil Medine’de temin edi
jilerin
cemiyet üzerindeki hakimiyetini
yor. Sonra inkılâb Mekke’ye yöneliyor ve
yıkmakla
mümkündür.
Mekke’deki iktidarı yok ediyor. Demek ki,
Mekke’de,
muayyen insanların zihin
temel strateji, Mekke’de cemiyetleşmek idi,
fakat Mekke’de ideoloji tutunamamışdır. lerindeki put mücadelelerle yıkılmış ye
İslâm İnkılâbı Mekke’de cemiyetleşeme- teşkilâtlanma Mekke’de temin edilebilmişmişdir. Mekke propoğanda için merkez ol dir. Cemiyet ise Medine’de fethedilebilmuş, fakat cemiyetleşmek için merkez olamamışdır. İslâm İnkılâbı Medine’de hanr- miş ve cemiyetleşme mahalli Medine olladığı kuvvet ve birliklerle Mekke’yi bila muşdur.
Hülasa; teşkilâtlandırma mahallerini
hare ele geçirmişdir.
tayin eden faktör —diğerlerinin yanında—
Faşist hareketinin bu yönden tetkiki ; ideoloji uğruna yapılan mücadeledir.
Faşist hareket dayanılacak kitle ola
Yukarıdaki izahlar, inkılâb hareketle
rak köylü ve işçiyi seçmiş. Şehirlerde pro rinde başlangıç, teşkilatlanış ve cemiyet
poğanda imkânları sebebiyle propoğanda leşme faaliyetlerini tayin eden faktörleri
merkezleri muayyen oimusdur. Propoğanda bildirmektedir.
ile etraf yavaş yavaş dolduruluyor. Fakat
Aynca, inkılâbcılar teşkilâtlanış ve ceFaşist hareketin en çok taraftar topladığı
yer Napoli oluyor. Burada toplanan kuv miyetleniş mahallerini, propoğandamn en
müessir, en kolay yapılabildiği, kitlenin
vetler Roma yürüyüşü yapıyorlar.
Aynı husus Çin inkılâbında da görü ideolojiyi en çok temessül edebileceği ve
düşman iktidarı en kolay ortadan kaldıra
lür;
Çin’de Kanton, Yenan v.s. gibi muh bileceği mahalleri bulmağa gayret ederler.
Bu, teşkilâtlanılmak istenen mahalleri
telif yerlerde öncü hareketlerinin hazır
lanması için propoğanda merkezleri seçili gösterir. H.z. Muhammedin (S.A.S.) Mek
ke, Tâif ve Medine üzerinde durması bunu
yor.
Zamanımızda, inkılâba hareketlerde gösterir.
Kitleyi teşkilâtlandırma direkt metodu
propoğanda merkezleri siyasî ve kültürel
merkezler oluyor. Buralarda yapılan faali olmayan teşkilâtların teşkilâtlanma mahal
yetler bütün bir memlekete yayılıyor, te leri meselesini inceleme harici bırakıyoruz.
Bu teşkilâtlar gayelerini husule getirecek
sir ediyor.
I
Çin inkılâbında Komünist propoğanda faaliyetlerin kolay ve müessir olarak ya
mühim bir merkez olan Kanton’da başlı pılabileceği mahallerde teşkilâtlanırlar.
Gangster çeteli, gizli teşkilâtlar faali
yor.
Faşist hareketde inkılâb propoğanda- yetlerini gizleyecek mahaller bulurlar.
Yukarıda ifade edilenleri değişik inkı
sı ve teşkilâtlanış Roma’da başlıyor.
Hitler’in hareketinde inkılâp propo- lâp hareketlerinde görebiliriz.
ğandası ve teşkilâtlanış Münih’de başlıyor.
TEŞKİLATLANDIRILMASI LÂZIM
İnkılâp propoğandası etrafta zemin arar
GELEN KİTLE
ken bu propoğanda ile mücadelesini yapan
gurub bir yerde kitleleşmek imkânını bu
inkılâp hareketinde, cemiyeti in
luyor. Kitleleşen teşkilât siyasî ve asker! kılâpHer
hedefine
doğru götüren, bir kitle
bir uzuv haline gelir. Yapacağı askerî ve vardır.
siyasî mücadele ile hakimiyeti genişler.
hareketlerinin öncülüğünü ya
Çin inkılâbında, bir yerde köleleşili pan, İnkılâp
inkılâba
şuurla bağlı bulunan kitle
yor ve siyasî - askerî birliğin mücadelesi her inkılâp hareketinde
bulunur.
ile Çin’in merkezi zaptediliyor ve Çin’e
Komünist hareketlerine göre inkılâbın
Komünizm hakim oluyor.
olan yani teşkilâtı takip eden kitle
Kitleleşme mahallini, teşkilâtın gaye, öncüsü
işçi
kitlesidir.
metod teşkilatlandıracağı kitle ve yapaca
Yahudi liderlerinin kurmaylığını teş
ğı mücadele tayin eder.
Eğer ideoloji ile doldurulacak kitle kil ettiği komünist partisi işçi kitlesine dabir sınıf ise, o sınıfa en müessir olarak yanmışdır. Marx bu meseleyi ele alır ve
propaganda edilebilecek mahaller seçilir. der ki: «inkılâbı başarıyla bitirecek emek
Okullar, talebe dernekleri, lokaller, fabri çi halk yığınlarını inkıiâbcı bir şuurla yö
kalar, kışlalar ayrı ayrı birer zümrenin netecek kadro ancak işçilerden meydana
propoğanda ile doldurulabilecek mahalleri gelmiş olabilir, meydana gelmiş olmalıdır.
teşkil eder. Bu durum, üzerinde çalışıla İşçilerin haricinde her hangi bir kitle öncü kitle olamaz.».
cak kitlenin mahallere tesiridir.
Teşkilâtın gayesi ve metodu da teşki
(Devamı var)
lâtlanma (Kadro-cemiyet teşkilâtlanışı) ma
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