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HAREKETİ DEĞİL; BİZZAT MİLLET İDEOLOJİK
YAPISININ ¡LiM LEŞM ESi VE HAREKETLENMESİDİR .!
testo

değişik ifâdesi olan; siyasî, askerî, fikrî, İk
İDEOLOJİLERİN KANUNU
tisadî, manevî bütün güçleri kullanır. Harp
Fert ve milletin buhranını tetkik eder
Bu mücadele dünyanın yaratılışından böylece; siyasî. İktisadî fikrî, askerî... v.s.
ken, ideolojik yapı ve muhtevasını teşkil
beri
devam etmektedir. Ve devam edecek vasıflarım kazanır. Düşman ideolojiyi yok
eden ideolojilerden sık sık bahsedeceğiz.
Bu bakımdan ideolojilerin tâbî olduğu ka tir. Dünyada, sağ ideolojinin hâkimiyeti ka* etmekte hiç bir mekân, zaman şartı ve kay
nunları bilmek gerekmektedir. Şimdi ideo bûl edilesiye kadar, kavga bitmeyecektir. dı kuvvet sarfım durdurmaz.
Zira, farklı ideolojilerin yaşadığı bir dün
Küçük ideolojik guruplar arasındaki
lojilerin uyduğu kanunları inceleyeceğiz.
kavga; mücadele, isyan, ihtilâl gibi şekiller
1 — İDEOLOJİLERİN MUTLAKLIÖI yada kavga zarûri olarak bitmez.
Sol-ideolojinin hâkimiyet kazandığı den geçerek devletler arasındaki bir harbe
VE İNHİSARCILIĞI KANUNU:
İdeoloji, bir akideden fışkıran düşün bir dünyada da kavga ve buhran sona er dayanır.
cenin hayat hakkmdaki temennisi ve özle mez. Böyle bir durumda ise, insan varlığı
midir. Bu temenni, akidenin ve kültürün nın zaruretleri ile sol ideolojiler çarpışır. lim: Bu tesbitleri tarihin seyri içinde göre
yaşandığı bir hayat düzenidir. Akidenin ise Kavga, insan varlığına tam intibak hâlinde
kâinat ve hayat hakkında bir izaha varan bulunan sağ ideolojinin tam hâkimiyeti ile
Küçük bir gurup hâlinde bulunan 12
düşünce olduğunu ifade etmişdik. Her aki zârûrî olarak durur. Sulh ve sükûn insan kişilik Hristiyan Havâriyyûnu, Filistinde
de, kendi inanç ve düşüncesi yönünden, ları kucaklar.
Farklı ideolojiler bulundukça kavga, yaptığı mücadeleden sonra, dünyaya da
mutlak hakdır. Kendi hâricindeki düşünüş
harp zarûri olarak devam edecektir. Bunu ğıldı. Putperest milletlerin imanını değiş
ler yalan ve sahtedir. görmemek
hayattan kendi eliyle çekilmek tirmek için yapılan inanç mücadelesinde.
Hristiyan doktrini İsâ (A.S.) nm Allah
demektir.
Böyle
bir intihara ise. kimsenin Hayârîlerin silâhlan azdı. Kullanılan silâh
olduğu inancına dayanır. Bu inancın dışın
daki inançları hatalı olmakla itham eder. hakkı yokdur. Hayat kavgalarla doludur. fikirdi. Hristiyanlığın ilk 300 senelik tari
încil’deM «Bizden olmayan, bize düşman Kavgalar, ideolojilerin ebedî çarpışmasının hi, Hristiyanlık ile putperest devletin ara
sında bir çarpışma tarihidir. Bir ideolojik
dır» sözü, doktrinlerin inhisarcılığını çok göriinebilen âkisleridir.
İdeolojiler ve onların dayanakları olan cemaat olan Hristiyan kilisesi ile putperest
manalı bir suretde belirtir.
Aym durumu Yahudi doktrini için de doktrinler, insanda mevcut seçim hürriye ideolojinin kılınç ile ifâdesi olan Roma dev
söyleyebiliriz. Yahve inancına sahib olma tine ve gaybî imana dayandıklarından, dâi leti arasındaki çarpışma, gerçekte Hristiyan herkes kâfirdir. Yahudi tarihinde görü ma mevcut olacaklardır. Ve bu zarûri mev- yanlık ile putperest ideoloji arasında kıya
len, istilâ edilen Filistinde yapılan katli cûdiyetleri de, ebedî kavganın tohumlan sıya bir savaştır.
amları aynı kaide izah eder. Tevrat’da put olarak bulunacaktır.
Sonra Hristiyan ideolojisi devletleşeİdeolojiler yaşadığı müdetçe, kavga de
lara tapanlara tertiplenen cezalar, ideoloji
bildi
ve Romanın kılıcını kendi ideolojisinin
vam
edecektir.
İdeolojiler
arasında
çarpış
lerin inhisarcılığım gösteren belgelerdir.
Afrika ve Avustralya yerlilerinin ba ma durmaz. Anlaşmalar, mücadelenin baş emrine verdi. Roma, Hristiyan ideolojisinin
bayraktan olarak, diğer milletlerle savaştı.
sit inançlarında dahi aynı inhisarcılık gö ka bir şekilde devamından ibarettir.
rülür.
İdeolojiler arasındaki çarpışma, ide Bir çok milleti Hristiyanlaştırdı. Bulgar,
Kâinat ve hayatın izahında yegâne hak olojinin kendi bünyesinden doğar. İdeolo Macar ve Sırp milletlerinin Hristiyanlaştıkm kendisi olduğu yolundaki kanaat, akide jiler varsa kavga vardır. Ve bu kavga bü nlmasmı hatırlayalım. Roma imparatorlu
nin yaşama garantisidir. Bir akidenin bağ tün beşerî hâdiselerin tohumudur. Kendini ğunun yıkılışına kadar, Roma Hristiyan ide
lıları, akidenin mutlak hak oluş vasfından siyasî, askerî, fikrî, İktisadî... kavga şekil olojisinin devletleşmiş çekli olarak hareket
şüpheye başlarlarsa, o akide yaşama saha lerinde ortaya serer. Ve beşerî hâdiseler etti. Aynı vazife daha sonra Bizans devleti
sını terkediyor demekdir.
böylece yürür.
tarafından ifâ edildi. Putperest milletler ve
Akidenin ve netice itibariyle ideoloji
2
— FARKLI İDEOLOJİLER ÇAR
bu arada İran ideolojisi ile Bizansm ideolo
nin inhisarcı vasfı, akıl plânında birbirine PIŞIR. İDEOLOJİLER ARASINDAKİ ÇAR jisi arasındaki mücadele asırlarca devam et
zıt iki hakikatin bulunamayacağı kaidesin PIŞMA SINIRSIZ VE TOPYEKÛNDUR:
ti. Siyasî, İktisadî ve kültürel münasebetler
den doğmaktadır. Bir husus ya doğrudur,
«İdeolojiler arasındaki çarpışma, ide şekli içindeki kavga zaman zaman alevlendi
ya eğridir. Bir renk ya siyahdır, ya beyaz. olojilerin İnhisarcı bünyesinden doğar» harpler patlak verdi. Bizansm ideolojik ya
Bir organizma ya ölüdür, ya yaşamaktadır. dedik.
pı bozukluklan iç-savaşlar ve ihtilâller şek
Birbirine zıt iki hakikat olmaz.
İdeoloji hem bünyesi, hem de hedefi linde ortaya çıktı.
Akide ise, kâinat ve hayatı izahda, dolayısiyle inhisarcıdır. Zirâ, her ideoloji
Hristiyan ideolojisini temsil eden Bi
doğruluğuna inanılan fikirdir. Bu yüzden hakka dayandığı inancındadır. Ayrıca he
zans, İslâm ile çarpıştı. Bu yeni ideoloji ile
akide ve akidenin mahsulü olan ideoloji defi, bütün insanlığa hâkim olmaktır.
inhisarcıdır.
İdeoloji, bu vasfı sebebiyle, topyekûn savası da aynı kanuna tâbîdir Farklı ide
Kendi dışında bir akidenin varlığına ve sımrsız bir harbi hazırlar. Zirâ, ideoloji olojiler çarpışırlar. Ancak Hristiyanlık ide
tehammül edemez. En basit bir düşünce nin hedefi, farklı ideolojiyi imhâ etmek ve olojisi. Bizansm yıkılışı ile siyasî otoritesi
nin mahsulü olan ideolojide dahi bu vasıf bu hedefe vâsıl oluşta kuvvet kullanmada ni bir bölgede kaybetti, fakat Hristîvanlaşvardır. Dinî, felsefî, İktisadî, İçtimaî ve si hiç bir tahdit kabul etmemektir. Böylece mış milletler üzerinde hüküm sürebildi.
yasî bütün cereyanlar uyuşabilmez mutlak harp dâima sınırsız ve topyekûn bir mâhi
Bizansm yıkılışından sonra, Hristiyan
bir hâkimiyet peşinde koşar.
yet alır.
ideolojisi
Haçlı seferlerini değişik şekiller
İdeolojilerin bu vasfı, zarurî olarak,
Bu savaş en sert şeklini sağ ve sol ide
ideolojiler arasındaki çarpışmayı doğurur. olojiler arasında bulur. İdeoloji, hedefine altında sürdürdü. Ticarî, kültürel, siyasî ve
Her ideoloji mutlakdır, inhisarcıdır. Böyle- vâsıl olmak için, insanın bütün imkânlarım askerî münasebetlerde topyekûn bir harp
ce ideolojiler arasında, insanı ele geçirme düşman ideolojiyi ezmek için kullanır. İn devam etti.
ve insana kendini kabûl ettirme uğrunda sanın maddî ve gayr-i maddî bütün silâhla
(Devamı gelecek sayıda}
rı sarf edilir. Savaş, insanın İmkânlarının
bir mücadele başlar.
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Milletin îman, ahlâk, kül
tür, tarih ve menfaatine
bağlı haftalık siyası MÎLLÎ
DÂVA MECMUASI

SAHÎBÎ

MESUL MÜDÜR
SELİM ARKOÇ
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Babıâli Cad. No: 50/4
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ŞEN . AL MATBAASI

GÜNEŞ MATBAACILIK
T.A.Ş. Cagalogl® - 1st.

Abone SartlaM!
Bir senelik: 70 Lira

İki yüz senedenberi dışardan darbeleri, içer
den hainlerin ihanetleri ile gittikçe zayıflayan im
paratorluğumuz L Cihan Harbi sona ererken
mağlup ve perişan bir haldeydi. Düşman ordula
rı dört bir taraftan ilerliyordu. Yemen. Sina, Fi
listin, Kafkasya, Galiçya cephelerinde döğüşen
mehmetcik yurduna üzüntüyle dönüyordu. Alt?
seneden beri (1912 den) devam eder* mücadeleye
yüzbinlerce mehmetcik katılmış, kamariyle vatan
topraklarını sulamış. En yakınlarını cephelerde
bırakmış. Yaralı, üzüntülü ve yorgunluktan bit*
miş olarak evlerine dönüyorlardı. HarpbitmişHarp bitmişti. Fakat ham düşmanlar ve yardakcıları Müslüman Turke, Ânadoluys dahi çok
görüyorlardı. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan
askerleri köpekler gibi yurdumuza saldırmağa
başlamış. Sevr paçavrasından da istifade ile Ana
yurdu haince istilâya yönelmişti. Türk ordusu
nun silâhlan alınıyor Su bavları mı«** kadroları
daraltılıyor, ordumuz yok olmağa s e v k
ediliyordu. Bütün dünya tarihi dikkatlice incele*
Mnce görülürki, milletleri yaşatan milletlerin
kendi hayat ideallerine bağlılığıdır. Medeniyetle*
rin, kültürlerin, devletin ve bütün medenî müesseselerin temelinde milletin hayat ideali vardır.
Bir milletin medeniyet ve kültür inşası kabiliyeti,
kendi hayat idealine bağlılığı derecesindedir. Bu.
millî mücadelemizle bir kere daha kuvvetle belir
miştir. Aslolan millettir, milletin yaşama iradesi
dir, milletin ideallerine bağlılığıdır Bu iman ba
ğı mevcutsa, kudretli devlet, yenilmesi ordu, yük
sek kültür, muhteşem medeniyet kurmak imkânı
mevcuttur. Zira bu müesseseler! kuracak sadece
manmış toplum ve ferddir. Zaferin temel şartı,
inançtır. İnancım kaybetmiş toplumlar, en kuv
vetli devlet ve ordulara sahip olsalar bile, yıkılış
larını hiç bir sebep önleyemez. Millet bir inanç
ve bu inançtan fışkıran kültür mihrak ve hayat
idealleri etrafında toplanan insan topluluğudur.
Bir topluluk ancak, topluma temel olan inancın
varlığı halinde devam eder. Kendi hayat idealle
rine bağî? bir toplum, hayatını ve in&ncını muhafeza etmek için yüz bin imkân bulur. îşte bu ger
çek, millî mücadelemizin zaferini temin eden, te*
met sebebi teşkil etmiştir.
Seneîerdenber! «Ssysşı, kas ve ateş içinde
yürüttüğü mücadeleye, yeniden başlayacaktı. Teş
kilâtlı ordular ve 1 Cihan Harbinin galipleri ve
galiplerin yardakçıları karşısında muhteşem ta
rihi, büyük inancı ile yıkılmaz bir kuvvete tosluyorlardı. Bu kuvvet milletti Evet sadece millet
Aydın, Manisa, Salihli, Antep, ve Maraşta değişik
d‘*.şman askerleri karşısında aynı kuvvet kahra
manca direniyordu Din, namus, vatan ve milleti
haçlı sürülerinin ayaklan altında çiğnetmemek
için, direniyordu. Aydındaki milis kuvvetleri, Maraştaki mücahit imam, Antepteki mübarek din
adamı, kanlarının son damlasına kadar, din, na
mus, vatan ve milleti korumak için and içen Meh
met, aynı ulvî gayenin heyecam ile vekvücut idi
ler. Millet direniyor, millet yürüyor millet harbediyordu. Her köy bir milis, her kasaba bir ta
bur her şehir bir karargâh olmuş, düşmana kar
şı çıkıyordu. Böylece millet harbi denilebilecek
bir harp şekli doğuyordu Milletin bu kahraman
ca mücadelesini merkezileştirmek elbette zaruri
idi. Ancak var olan şeyler toplanır Şurası mu
hakkaktır M bir şefin veya kadronun dehası ae
kadar yüksek olursa olsun, İnancın, kaybeden

millete inanç vermen kudretlerim aşan bir şey
dir. Mücadelede namuslu v© gerçek rehöerlerin
vazifesi milletin ruhunda gönüllü idealleri bulmak
umumî emellere tekabül etmektir. Milletin ideal
lerine mücadelenin başında veya sonunda sırt çe
virmek arasında, hiç bir fark yoktıu
İşte asıl şerefi millete ait olan ov mücadele,
bugün daha iyi kavrayacağımız bir mücadeledir.
Millî mücadelemiz, 50 yıl önce TBMM ni?
şahsında merkezileşip, hukukî bir şahsiyet kazan**
yordu. îşte 23 Nisan budur! Ancak millî mücade*
temizin sosyal politik ekonomik askeri v* ideolo
jik yönden tam ve objektif bir tetkikine imkâs
verilmediği için, bugün millî mücacelenin ge:e>
neği, mânâsı ve gayeleri üzerinde bir sis perdesi
teşekkül etmiş bulunmaktadır.
Acaba millî mücadele Moskefculsrın dediği
gib^ mazilen emekçi sınıfların emperyalizme: Iç^e
ise emperyalizmin ve hakim sınıfların acıs: olan
saltanata, hilafete ve ortaçağ bakiyelerine çarşı
yaptığı devrimci savaş mıdır?» Bu. komünistlerim
millî mücadelemize yamamağa çalıştıkları bir dsğeriendirmedir.
Milli Mücadelemiz hakkmGa bir başka görüş
te şudur: «Türk milleti asırlardan öeri bünyesini
kemiren İslâmiyetten ve onun müesseselerinden
kurtulup kayıtsız şartsız Avrupa medeniyetine da
hil oimas için hilafete ve saltanata Kars:» ayaklan*
mıştır.2 Bu da Avrupa köklü, bir millî mücadeıe
anlayısıdiT
Aeaba millî mücadelenin mânâsım, gayesin!
doğru olarak, nasıl tesbit etmeliyiz. Millî mücade
lenin renherliğini yapan şaüısların beyaz nokta*
dan mı? Yoksa mili? mücadeleye aylar sonra
zorlama ile katılan, ve millî mücacele yerine
«çiftlik .şletmeks fikrini daha, kâri gören,
manii (!, miralayından mı? Yoksa millî mücade
leye iştirak eden bütün bir halkın duasında, h l
kayesmde ve efsanesinde beliren ve bütün milleti
birleştiren ruhta mı arayacağız. Elbette sonuncu*
sunda arayacağız. Teşekküllerini beyanatlarında,
tamimlerinde bu ruha tekabül mecburiyetinde
oldukları millî ruhta arayacağız. TBMM, nin ta
mimlerinde şu ibareler sık sık görülür. «Vatan
tehlikededir... Millet4 Allahın izniyle yine milleti®
azim ve karan kurtaracaktır... BMM nin açılışına
müsadif., günü Kııran-ı Keirm kıraat olunacak
ve Buhar! Şerif okunacaktır. Din-i mübinJ î§)âm hirstiyanlarm tecavüzünden korunacaktır,
v.s.»
îşte din, m m m , ratan ve milletin korunması
ideali milletin hedefi, mücadelenin kadrosunun
ise iradesi haline gelmişti. Bu ruh, bu ideal milli
mücadelemizin mânâsım ve gayesini belirtir. Ve
göstenrki millî mücadelemiz ne ekmek kavgası ve
nede medeniyet kavgasıdır. Millî mücadelemi^
Hristiyan Avrupa medeniyetinin kölesi enternas
yonal ihtilâlin zavallı bir esiri haline getirmeğe
yönelen anlayışları yıkmak gerekmektedir Yüz
binlerce mehmedin kanı, komünist erternasyona*
?in ve Avrupa medeniyetine kayıtsız şartsız les*
ümiyet ağacının gübresi değildir
Millî mücadelemize sahip olmas bugün en
büyük vazifedir. Millî mücadelenin milletin hayat
müdafası uğrunda dökülen kan olduğunu unut*
mayalım. Ve milletin hayat müdafasınm ise; kül
türde. ekonomide, sosyal hayatta ve politikada
mifc ideallerin hakimiyetini temin demek oldu
ğunu bilelim.
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Türkiye’de mücadeleyi fikir sahasından kay ekranların ve silâhların panamasından
fayda umanların kimler olduğu bellidir. Üniversiteye polisin girmesini istemeyen*
1er, silâhların solcular tarafından kullanıldığını gizlemek isteyenlerdir.

Hâdiselerin söylettiği gerçekler ve

Ecevit'in ifirafları

Son zamanlarda Üniversitelerimiz de
meydana gelen silâhlar terör hareketleri,
sun’î kardeş kavgasını kanlı bir hale geti
rirken, bazı politik çevreleri de harekete
geçirmiş gözükmektedir. Milli Güvenlik K«ırulu kararı, Ecevit’tn silahsızlanma teklifi,
diğer siyasîlerin şikayetvarî beyanları ba
cümledendir.
Bununla beraber mesele ya bir itham
meselesi yapılmış, ya da gereken ehemmi
yet verilmiyerek geçiştirilmiştir.
Bir kere problem temelinden anlaşıla
mamıştır. Milletçe içinde bulunduğumuz
buhranın üniversitedeki müşahas tezahürü
olarak mütalâa edilmemiştir. Sadece üniver
siteye has ve üniversite içinde çözümlen
mesi gereken bir problem olarak takdim
edilmeye gayret edilmiştir. Gayr-i millî sis
temlerin resmî düzen haline getirildiği ce
miyetlerde her türlü buhran vakıalarıyla
karşılaşmak, sokakta adama rastlamak ka
dar tabiidir. Bizce anormal olan ve gayr-i
tabii gelen husus mes’ullerin, bunu bir ide
oloji ve sistem meselesi olarak değil de ba
sit vakıalar olarak ele almalarıdır.
Diğer taraftan silâhlı tecavüz hareket
lerini icra edenler doğru teşhis edilmemiş
tir. Milletin mazlum evlâttan ile eşkiya sü
rüleri karıştırılmış, bu hareketleri yapan
ların komünistler olduğu açıkça söylenmek
ten kaçınılmıştır.
SİLAHLI MÜCADELE KİMİN
METODUDUR?
Şu husus kesinlikle bilinmelidir ki bu
metod, sağcı mücadelenin metodu değildir.
Zira sağcı mücadelenin karakteri buna ma
nidir. Haklı bir doktrin ve bu haklı doktri
ne dayanan milli mücadele, meşrutiyetini
silâhla, terörle millete kabul ettirecek de
ğildir. Bu mücadele her yönüyle millîdir
ve bizzat milletin kendi mücadelesidir.
Millî mücadeleler umumi arzulardan doğar.
Milletin tamamının iştirak ettiği mücade
ledir. Adî tahrik ve cinayetler bu mücadele
nin ulviyetine gölge düşürür.
Kars’taki çobandan, Edirne’deki eli na
sırlı millet evladına varıncaya kadar her
kesi kucaklayan mazlumların kurtuluş ümi
di olan bir mücadeledir. Onu kızıl tertip
lerle aynı plânda görmek millete bühtandir.
Sağcı mücaaeie buhranlarımızın kay
nağı bu gayr-ı millî sistemin tasviyesini
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DEMOKRATİK ve KANUNÎ yollarda arar.
Bu mücadele şeklini millet varlığının ko
runması bakımından zarurî görür Her tür
lü baskı ve terör hareketini kendi hususi
yetleri ile bağdaşmadığı için reddeder.
Solcu mücadele ise millete rağmen
yürütülmeye çalışılan bir harekettir. Zoıbalık, tecavüz, gaddarlık solun değişmez va
sıflarıdır. Bunlar olmadan solun hiçbir ce
miyette yaşama imkâm yoktur. Milyonlar
ca insanın kam pahasına yaşayan bir idec
îojidir.
İtalya’da subay apoletlerini söken «Kı
zıl Birlikler» 1917 Rusya’sındaki «Kızıl Mi
lisler», Macaristan’daki «Lenin Delikanlı
ları», Yugoslavya’daki «Kızıl Çeteler» vs.
bu ideolojinin karakterinden doğan silâüîı
tecevüz guruplarıdır’ Milletçe merdut bir
fikir, ancak bu metodlardan fayda umabibilir.
SİLÂHLI MÜCADELE ZEMİNİNİ
KİMLER HAZIRLADI?
Millete hazırlanan her hadisede oldu
ğu gibi bu türlü bir mücadele zemini de
beynelmilel yahudiliğin ve içimizdeki ajan*
lannın eseridir.
Beynelmilel yahudilik Vietnam’dan
sonra Türkiye’yi bir iç harbe sürüklemenin
gayreti içindedir. Yahudi politikasının tatbikçisi Jhonson «Türkiye’yi Vietnam’dan
sonraki hedef» olarak gösteriyor, Amerika’
nın efendisi yahudi politikacıları, iç harbi
başlatmak üzere 6. Filo’yu Türkiye’ye gön
deriyordu. Komünistler, fırsattan istifade
sokağa çıkıyor, millete ve milletin iradesi
ne küfretme imkânını buluyorlardı’ Kızıl
bayrak bunun için çekildi. Taksim hadise
leri bunun iiçn tahrik edildi, hakarete
maruz kalındı.
Bir iç harp siloganı olan «İRTİCA»
yaygarası yine yahudilik ve içimizdeki kuy
rukları tarafından ortaya atıldı. Millî uya
nış hareketine gayr-ı millî basın bu dam
gayı yapıştırarak ordu ile milleti, işçiyle
patronu karşı karşıya getirmeye çalıştılar.
Bunun arkasına kendi ihanetlerini gizledi
ler. «Kardeşi kardeşe düşürme» metodu,
masonlar tarafından ustalıkla kullanıldı.
Milletin evlâtları asıl meseleden uzaklaştı
rıldı. Düşman kamplara ayrıldı.
İşte silâhlı mücadele bu ortamda ge
lişti ve bu günkü seviyeye ulaştı.

SİLÂHLI MÜCADELEYİ KİMLER
BAŞLATTI?
Türkiye’de silâhlı mücadele komünist
ler tarafından başlatılmıştır. Bunu teyid
eden pek çok deliller vardır. Uzun müddet
susmuş olmasına rağmen Millî Güvenlik
Kurulu da bunu kabul etmek mecburiyetin
de kalmıştır.
Komünistle: silâhlı mücadeleye hazır
lık olmak üzere kitaplar neşretmelerdir.
Yahudi Alberto Bayo’nun garıila kitapları,
yahudi uşağı Che Guavera’nın Gerilla Gün
lüğü, Savaş Anıları, Leuin’in Devlet ve İh
tilâl kitabı iıep bu maksatla neşredildi.
T.İ.P. olağanüstü kongresinde bir ka
dın delege aynen İtalya’da, Rusya’da oldu
ğu gibi daha fazla militan yetiştirilmesini
istiyor, bu meseleye gereken ehemmiyeti
vermediği için Aybar yönetimini suçluyor
du.
Yine bu cümleden olarak umumî efkâr
«Komanda» efsanesiyle meşgulken, Ordu’
nun, polisin dikkati gayr-ı millî basın ta
rafından bu efsaneye çekilirken, komünist
ler 1968 yazında Erdek civarında gerilla ta
limleri yapıyorlardı.
Silifke dağlarında içinde malum bir
savcının da bulunduğu solcu guruplar bom
balar patlatıyor, karlı havada tatbikat ya
pıyordu.
El-Fetih’de eğitim görüp, kundakçılık
yapanların, fakülte binalarına dinamit ko
yanların, Birecik köprüsünü havaya uçur
maya çalışanların hangi ideolojiye bağıı
oldukları artık bellidir.
Zap Suyu Köprüsü bahanesiyle komü
nist eşkiya Barzani’nin karargâhında si
lâhlı talim yapanlar, ışık Mühendislik Mi
marlık Okulunda makinah tüfek kullana
rak adam öldüı enlerin, Yıldız’da kurban
imal edenlerin ta kendileridir. Eğer mese
leyi doğru teşhis etmek istiyorsak bu mi
saller bile kafî gelecektir.
Dürbünlü tüfekleri kimler kullanıyor?
Dinamit lokumları, patlayıcı maddeler, Çek
ve Rus yapısı tabancalar, otomotik silâhlar
iktidarın aczine, mason polis şeflerinin göz
yummasına, muhalefetin himayesine rağ
men saklanması imkânsız gerçekler olmuş
tur. Halk mahkemelerinde kimlere zulme
diliyor, işkence ediliyor Bunlar artık bei(Devamı 14. Sahijede)
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MİLLİ MÜCADELEMİZ 50.
YILINDA

23 Nisan 1920 den bu yana tam elli yil geçmiş bulunuyor. Bugüu
23 Nisam daha iyi kavramaya ve mânâsım idrake mecbur olduğumuz gün
lerde bulunuyoruz. 23 Nisanda kurulan meclis, Balıkesir, Salihli kongre
leriyle başlayan son Osmanlı meclisi mebusanı ile karakteri ,belli olan, Er
zurum ve Sivas kongreleriyle millete mal olan millî mücadelenin kati mer
kezi olduğunu bütün dünyaya ilân ediyordu.
1908 de bir darbe ile iktidara gelen, Balkan felâketleri ile yurdu pe
rişan eden ittihatçılar, yorgun milleti 1. Cihan harbinin yangınına atmış
lardı. Millet Galiçya, Çanakkale, Sina ve Sankamışta yüzbinlerce evlâdı
nı kaybetmiş. Mason localarıma esiri ittihatçılar, Türk ordusunun sevk ve
idaresini fiilen Alman generallerine terketmiş. ordularımız haçlı sürüle
riyle üç büyük cephede savaşmış. Mehmetçiğin imanla, millet sevgisi ve
vatan aşkı ile yürüttüğü savaşa ve harikulade kahramanlığına rağmen 1.
Cihan Harbinde mağlup olmuştuk
Haçlı Avrupasınm asırlık hülyası gerçekleşmiş, beynelmilel yahudiîiğin plânlan hakikat haline gelmiş imparatorluğumuz çökmüştü Haçlı sü
rülerinin İstanbullu Kostantinopol yapmaları mümkün görünüyordu. 12. ve
13. asırlarda milyonlarca haçlı sürüsünü, mukaddes İncil memleketini, ya
ni Anadoluyu müslümanlardan temizlemek, camilerimizi kilise, müslüman halkımızı vaftiz etmek, Kuranımızı ayaklar altına almak ve islamı ve
islâmm alemdarı Türk milletini yok etmek hayali Avrupa’nın tek meşga
lesi olmuştu. Fransız, İngiliz ve Rus basınında I. Cihan Harbinin gayesi
ni açıklayan tablolar, kartpostallar elden ele dolaşmakta idi. Bu resimler
yaralı ve perişan Türk askerlerinin çekilişini re camilerin ve minarelerin
alemi yerinde parıldayan haçları göstermekte idi. Avrupa da Hıristiyan
taassubunu gösteren bir kartpostalda müslüman Türkün yaralı ve perişan
bir halde kılıcını hıristiyan bakireye teslim edişi ve hilâlli bayrağın bitap
Türkün elinde eğilmiş ve yerlere serilmiş acıklı manzarası harbin gayesini haykırıyordu.
Anadoluyu hıristiyanlaştırmak, Bizansı hortlatmak ortak emelindeki
Katolik Fransız, Anglikan İngiliz, Mukaddes Roma - Germen imparatorlu
ğu, ve III. Bizans Çarlığı, Moskova’nın gayesi gerçekleşiyordu.
Esir Türk illerinin ve İslâm âleminin kalbi İstanbul işgal ediliyor,
Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’a beyaz atı üzerinde girişine nazire
olarak Fransız komutam beyaz bir at üzerinde İstanbul’a giriyordu. Vatan
daşlarımız Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler bu sefil ve alçak haçlı ordusu
na Rum, Ermeni ve Yahudi bayraklariyle, sevinç avazeleriyle. ve İslama
ve Türk’e misli görülmemiş hakaretleriyle buyur ediyorlardı.
Din, vatan, devlet ve millet tehlikede idi. Vatanın son parçası da ufa
lanıyor Karadeniz’de Pontus Rum imparatorluğu, Doğu Anadolu’da Er
meni devleti, Batı Anadolu’da Bizans devleti kuruluyor. Güzel İzmir hain
Yunan sürülerinin kirli ayaklan ile çiğneniyor Güney illenmız İtalya’ya
Güneydoğu illerimiz Fransa’ya peşkeş çekiliyordu.
İşte bu elim vaziyette, Balkan harplerinden beri cephe cephe koşmuş
müslüman Türkün bütün cihanı titreten, İslam alemine ümit veren gür
sesi duyuldu. Gafillerin ve hainlerin hasta adam adım taktığı millet bi
rinci cihan harbinin galiplerine meydan okuyordu. Bu harikuıâde isyana
tarihin kahramanlık sahifelerinde pek ender rastlanır.
Harbin başlangıcında İngiliz işçileri, harbe gitmemek için direniyor
lardı. Almanlar ise cephelerden dönen ordulannı hakaretlerle karşılıyor
lardı. Rus köylüleri ise Alman cephesinden kaçıyor kendilerini cepheye
süren subaylanm kurşunluyorlardı. Moskova harp kaçağı sürülerle dol
muştu. İşte müslüman Türk 1912 den beri cepheden cepheye koşmasına,
akıllara durgunluk veren insan kaybına rağmen, yeni bir mücadeleye gi
riyordu.
Millet evet millet vazife başında idi. Tarihi en müşkül zamanlarında
yeniden devlet, düzen ve ordu kurmak iradesini ve inancım pamdatan miîIt, hayatını müdafaa kavgasında idi
Maraş, Antep, İzmir, Aydın milletin mücadelesinde millet, din ve va
tan düşmanlarına karşı milletin şanlı müdafaa cepheleri oldu.
23 Nisanın mânâsım kavramak isteyenler bizzat millete kulak ver
sinler. Bu ses millî mücadelemizin başına geçmiş şeflerin, millete teka
bül etmek zorunda olduklan ideallerde ifadesini bulur.
23 Nisanda kurulan Türkiye’nin meclisi; asırlık din, devlet ve mil
let düşmanlarına karşı milletin inançla, kinle haykıran sesidir. Bu ses kuvayı milliyenin hâlâ tarihin derinliklerinden uğultusu gelen na! şakırtılan ve mehmetciğin Allah! Allah! seslerine, karışmıştır. Devletimizin deva
mı, dinimizin muhafazası, milletin ve vatanın varlığının ilâm şanlı bayra
ğımızda ifadesini bulur.
Bu idealler milletin hayat idealidir.
Elli yıl önceki, millî mücadeleyi daha iyi anlamak için, aşağıya koy
duğumuz belgeleri okuyalım.
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VESİKA, 3? (PEK ACELEDİR, ŞİFRE 162)
Ankara Yirminci Kolordu Kumandam Fuat
şa Hazretlerine:
Bersaadette vilâyeti Şarkiye Miidafai Huka*
ku Milliye Cemiyeti Riyasetine:
Bu suretle derdesti küşat oîaiı kongre hc n
cemiyetimizin ve hem de aynı gaye ve maksalı
millî ile teşekkih etmiş diğer bazı cemiyetlerin
iştirakiyle daha umumî bir şekil almış oldu. Bu
veçhile Hilâfeti İsîamiye ve Saltanatı Osmaniyenin hârisi ve buralardaki hukuku İslâmiyenın
cidden muhafızı olabilecek mahiyet kasbetmiş ol
duğunu arzeylenm.
Mübarek vaten ve milleti parçalamak tehli
kesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emel
lerine kurban etmemek için açüan mücahedei
milliye uğrunda milletle beraber serbest suretde
çalışmağa sıfatı resmiye ve askeriyesi mani olma
ğa başladığından milletin sinesinde bil mücahid
fert olarak çalışmak üzere silki celiii askeriye *e
daen istifa etti.
21.7 1919
Üçüncü Orda Müfettişliği
Erkanı Harbiye Reisi
Miralay Kazım
VESİKA: 38
Erzurum Kongresinde Verilen Nutkun Sure
tidir.
Gün geçtikçe artan bir şiddetle hukuku hilâ
fet ve saltanat, haysiyeti hükümetin haysiyeti»
milletimizin izzeti nefsi tecavüz ve taaddilere ağ*
radı. Osmanlı Tebasındân olan Rum Te Ermeni
unsurları gördükler teşvik ve kolaylığın netice®!
ile de namusu milletimizi yaralayacak taşkınlık
lardan başlayarak nihayet hazin ve kanlı safhala
ra girinceye kadar küstahça tecavüzlere koyuldu*
lar.
Salifülarz esbap ve payitahtı saltanatın da
mahsur ve tamamiyle murakabeye tabi kalması
yüzünden artık bu vatanda mukaddesat ve m*jkadderata sahip bir kudret ve milli iradenin
mevcut olmadığı batıl fikri hükümran olmuş ve
cansız bir vatan, kansız bir millet nelere müsta
hak ise bimuhab*. onların tatbikatına İtilaf Dev
letlerince başlanmıştır.
Şurada acıkL bir hakikat olmak üsere arz
edeyim ki, memleketimizde külliyetli ecnebi pa
rası ve bir çok ptepogandalar cereyan ediyor. Bu
radaki gaye çok aşikardır ki, hareketi miîliyeyi
neticeye ulaştırmamak, millî emeller? felce uğ
ratmak Yunan, Ermeni emellerini ve bazı vata*
nın mühim kısımlarını işgal gayelerini kolaylaş
tırmaktır. Bununiv beraber her devirde her mem
leketde ve her zaman zuhur ettiği gibi bizde de
kalp ve asabı zay*f gayri müdrik insanlarla bera
ber vatansız ve aynı zamanda refah ve şahsi men
faatini vatan ve milletinin zararında arayan se
filler de var. Şarır umurunu tedvirde ve zayıf nok
talan arayıp bulmakta pek mahir olan düşmanla
rımız memleketimizde edatâ bir teşkilat haline
getirmişlerdir Fakat mukaddesatının kurtuluş ga
yesi için çırpman bütün millet işbu azim yolunu
ve mücahedesinde her türlü yardımı muhakkak
ve mutlaka kırıp süpürecektir
En son olarak niyazım şudur ki, Cenabı Vahibülâmâl Hazretleri Habibi Ekremi hürmetine
bu mübarek vatanın sahip ve müdafii ve diyane
ti Celilei Ahmediyenin kıyamete kadar sadık Ko
ruyucusu olan neeip milletimizi ve saltanat ma
kamı ve yüksek hilafeti mâsun ve mukaddesatı
mızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi mu*
vaffak buyursun. Amin.
VESİKA 40
Kongre Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
tarafından kongrenin hitamında irat edilen nu
tuktur: 7.8.1919
Heyeti muhteremenizin, rüfekay* kiramın*n
hakkımda gosteroği samimi muhabbet ve itimat
âsarma burada alenen teşekkür etmeyi bir vecize
addederim. Bu felâhpira içtimaimiz, hitampezir
olurken Cenabı Vehibürâmal Hazretlerinden avnü hidayet ve peygamberi Aşanımızın ruhu pür
fütuhundan feyzü şefaat niyaziyle vatan ve mille
timize ve devleti ebed müddetimize akibetler te
menni ederim.
(Devamı 14. Sayfada)
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Sudanlı Müslümanlarındır
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Mecmuamızın bundan önceki sayılarında îslâm âleminin içinde bulunduğu ızdıraplı durum
dan parça parça bahsetmiştik. Nijerya Hindistan
Libya ve Çad’da meydana gelen hadiselerin hangi hedefe yöneldiğini belirtmiştik. Emperyalist
ideolojilerin İslâm Milletleri üzerindeki iğrenç
xulmünü ve yava& yavaş bu zulme başkaldıran
Millî kurtuluş hareketlerinin, nasıl yolundan sap
tırılmak istendiğim geniş geniş izah etmiştik.
Sol ideolojilerin temsilcileri, İslâm ülkelerinde
meydana gelen uyanış hareketlerini nasıl boğmak
istiyor; nasıl korkunç bir imha hareketini insaf
sızca yürütüyor, anlatmıştık.
Kurtuluş ideolojisi etrafında saf bağlayan in
sanların hareketleri şuurlandıkça yayıldıkça kit
lelere mal olmaya başladıkça bu zalim kuvvetler
de zulümlerini artırmakta, ihma hareketini hızlan
durmaktadırlar. Asırlardır örülmeye devam edi
len ihanet şebekeleri artık, uyanan milletler ta
rafından parçalanmaya başlayınca, İslâm Milı^t
lerine karşı daimt* bir danışıklı döğü; içinde bu
lunan beynelmilel millet düşmanları birleşmekte
ve komplolarla mazlûmun sesini kısmak isteme!?,
tedirler.
Afrika ülkeleri uzun yıllar bu zulmün altlı
da inletilmişlerdir. Cezair’in «Hürriyet» çığlıkları
na, Fransa top gülleleriyle cevap vermiştir. Fıs
Tunus, veya Libya’nın iniltisini, İtalya, Almanya
veya İngiltere mddnali tüfeklerle susturmuşlardır. Sudan’da, emperyalizme karşı isyan edince,
aynı muamele ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün
Sudan mesud değiîdir. Gerçek Emperyalizmin ma
şalan Sudan’da gelişen Millî Kurtuluş hareketle
rini sindirmek içip bütün yollara başvurmuşlardır. Bir aydan ben Sudan, bir takım yeni gelişme
lere sahne olmuştur. Bu gelişmeler tarihî eserle
rin neticesidir. Onun için Sudan’ın yakın tari
hine bir göz atma> icabeder.

lâm dinini berraklaştırmak ve Mısırlı idareciler
le, onların İngiliz generallerini Sudan’dan çıkar
mak» hedefine yöneldiğini yazmaktadır. Mehrf
hareketi, zulüm altında inleyen insanların kurtu
luş hareketlerine önderlik etmiş olması yönündeıi önemlidir. Ve az çok tesiri olmuştur. Mehaî
etrafında «Ensar» denen bir grup toplamıştır.
Bunların sayısı üç-beş milyonu bulmaktadır. 1881
yılından itibaren Sudan’da İnsizlere karşı isyan
hızla gelişmiştir. ı882 yılı
daki İngilizler
İngiliz Subayı Wiilian H
kumandasında 10
bin kişilik bir orduyu ¿u rı’a gönderdiler. Fa
kat bunları 50 bin kişi . «Ensar» ordusu bozr
guna uğratmıştır Bütürj İngilizler ihma edilmiş
lerdir. İngilizler Ensar’ın bu müdafas) karşısında
ümidi kesince Sudan’ı Mehdî’ye bırakmışlardır.
Bununla beraber Sudan’ı ele geçirmek için bazı
hareketlere de teşebbüs etmekten ger kalmamış*
lardır. Müfrezeler göndererek Müslümanları hu
zursuz etmekte devam etmişlerdir. İngilizler niha
yet son bir teşebbüste bulunmak üzere harekele
geçtiler. General Gordon’u Sudan’a gönderdiler.
Gordon 1884 Şub?tında Hartum’a vardı. Mehdî’yi
ve adamları toptan imha etmeyi zarurî görüyor
du. Fakat Ekim ayında Mehdî ve arkadaşları Har
tum’u kuşattı. 26 Ocak 1885 te 50 bin «Ensar» İn
giliz garnizonunu hücum etti. Gordon öldürüldü.
Beş ay sonra Mehdî öldü. Yerine geçen hali
feleri onlara destekleyen Ensar grubu 13 yıl Su
dan’ı idare ettiler. 19. yüz yılın sonlarında İngi
lizler Sudan’ı almak için yeniden hareketlere gi
riştiler. 1898 Eylülünde İngilizler, KITCHNEH
kumandasındaki büyük kuvvetlerle Sudan üzeri
ne yürüdüler. Ensar Kuvvetini Omdurman’rta
yendiler. Hatta Mehdi’nin Omdurman’daki mezarı
açıldı, başı kesildi ve vücûdu Nil nehrine atıldı.
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Sudan müslüman arab tacirlerinin gayretle*
riyle İslâmlaştırılmış bir Doğu Afrika ülkesidir.
Mısır, Libya, Habeşistan ve Kenya ile çevrilmiştir. 17. asra gelinceye kadar, buraya Mısır’dan
Habeşistan’dan tacirler gelirdi. Nihayet 18. asrın
başlarında müslüman tacirler buraya yerleşmeye
başladılar. Kısa zamanda bölge değişmeye, İslâm
laşmaya başladı. Nihayet 1820-1822 yılları arasmda Mehmet Ali Paşa Sudan’ı zaptetti. 1841 yılmda idaresi Osmanlı Devleti tarafından Mehmet Ali Paşa’ya verildi. Daha sonra İngilizler, bütün
Afrika ile olduğu gibi Sudan’la da ilgilenmeye
başladılar. Afrika’yı işlenmemiş fakat sömürülme
si mutlak lüzumlu bir bölge olarak görüyorlardı.
Afrika’nın çeşitli bölgelerinde misyonerler faaıiyet gösterirken, İrgiltere de silahlı hareketlere
girişiyordu. Hidiv İsmail Paşa zamanında, İngilizler Mısır valisi namına Sudan’ı idareye başladı
lar. İngilizlerin ve İngiltere’nin dümen suyunda
giden Mısır’daki idarecilerin, zalim tavırları kar
şısında, Sudan’da uyanış hareketleri başladı.
UYANIŞ HAREKETLERİ
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Sudan 14 milyon nüfusa sahiptir. Bunun %’i5
i müslümandır Geriye kalan gruplar ise Avrupalı
hristiyanlar ve Fetişistlerden meydana gelmiştir.
İngilizlerin zalim idareleri karşısında müslümanların hürriyet hareketlerine önderlik edecek in
sanlar zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Bunla
rın en tesirlisi 1881 senesinde ortaya çıkan M*ıhammed Ahmed İbni Abdullah’ın hareketidir.
Muhammed Ahmea 1881 tarihinde Abba adasrnda kendisinin MEHDİ olduğunu iddia etmiştir.
Onun bu şekildelr hareket tarzı, İslâm âlimlerinin değerlendirmesi gerekli bir husus olsa da, önderJik ettiği hareket kısa zamanda gelişmiştir. Et
rafında geniş gruplan toplamıştır. Bu şekilde bir
gelişme, her gün kabarmakta olan intikam hisle
rinin tercümanı olmasından dolayıdır. Mısır ida
recileri gitgide Sudan’daki hareketten endişelen
meye başladılar. Gaurdian Weekly dergisinin
1844970 tarihli nüshası, Mehdî hareketinin «ts
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Sudan, Afrika’nın doğusunda bir İslâm ¿il
keşidir. Nc yazık ki, Sudan’da Libya gibi,
Cad gibi, Habeşistan ve Nijerya gibi em
peryalist ajanların ağına düşmüştür.
İngilizler Sudan’a hâkim oldular. 1899 dan sonra
İngiliz müşterek idaresi kuruldu. Mehdi hareketi
bir müddet için durdurulmuştu. Daha sonra Mıs ı
Sudan üzerinde haï iddia etmeye başladı. Bunun
üzerine İngilizlerle Mısır’ın arası açıldı. 1955 se
nesinde bu ihtilal ortadan kalktı. 1 Aralık 1955
de parlamento, Sudan Cumhuriyetinin kurulduğu
nu ilân etti. Parlamentoya Mehdî’nin adamları
da katılıyordu. Meselâ 1966 da Mehdî’nin büyük
torunu Sadık El Mehdî Başbakan olmuştu.
Mehdî hareketi her geçen gün gelişiyor, Su
dan üzerindeki emperyalizmin bütün tesirlerini
silme hedefine doğru ilerliyordu. Beynelmilel
kuvvetlere karşı bir avuç insan, amansız bir mü
cadele veriyorlardı İşte bu uyanış hareketlerinin
yolundan saptırılması için, beynelmilel şer kuv-

vetler yeni oyunlara giriştiler. Bütün mazlum ül
kelerde, kapitalizmin zulmünden kurtulmak iste
yen bütün esir milletlerde, daha zalim bir hare
ket başlatıldı/Türkiye’de, Orta Doğu’da, Endo
nezya’da ve Afrika’da aynı bozguncu hareket ge
liştirildi. Millî Kurtuluş hareketleri Lenin’in ii
rektiflerine uygun olarak sosyalizme kanalize edilmeye başlandı. Libya’da yapılan, Cezayir’de
Suriye’de, Irak’ta, Nijerya’da yürütülen iğrenç
bozgunculuk hareketi Sudan’da da geliştirildi. Git
gide rayına oturtulmakta olan millî kurtuluş ha
reketi dejenere edilmek istendi.
RUS AJANI CAFER EN-NÜMEYRİ
İHTİLAL YAPIYOR
Cafer Nümeyri önderliğinde geliştirilen sos
yalist akım nihayet geçen sene Mayıs ayında ya
pılan bir darbe ile iktidarı ele geçirdi Rusya Na
sır vasıtası ile Afrika’daki sosyalist hareketi koni
rol ediyordu. Afrika’nın komünistleştirilmesinde
sır üs vazifesini görmekteydi Sudan’ır- hemen ar
dından Libya’da carbe-i hükümet yapılmıştı. Böy
lece Afrika’daki müslümanların sol ideolojilere
karşı mücadelesi yeniden dejenere edilmiş ve esa
retin korkunç zinciri daha da sıkıştırılmış oluyor
du. Sudan’daki bazı Hristiyanlar ve putperestler
Nümeyriyi destekliyorlardı. Fakat Müslümanlar,
sosyalist iktidarın zulmünü kırmak gayesiyle için
için kaynayan bir hareketi geliştiriyorlardı. Bu
güne Kadar sekiz defa Nümeyri’ye isyan edildi.
Bunun karşısında Nümeyri bazı komplolar tertip
ıedi. ABBA adasında bulunan Mehdî ve arkadaş
larıyla görüşmek üzere adaya gideceğini söyledi.
Yolda kendisine suikast yapıldı. Fakat suikast ba
şarısız kaldı. Bunu isyan telâkki eden Nümeyri
Mehdî ve adamlarının üzerine ateş açtırdı. İlk aı*
da 120 kişi öldürüldü. Daha sonra Habeşistan to
nırında Mehdî de vuruldu. Fakat kendi kendisini
öldürdüğü propoganda edildi. Mehdî’nin yeğeni
Sadık El Mehdi hapsedildi. Nümeyri’nin bü komp
loyu tertiplemesinin sebebi, Mehdî’nin ileri sür
müş olduğu şu şart idi: «Ülkedeki Mısır ve Rus
ya’nm nüfuzuna bir. son verilmesi ve hükümet ıçindeki komünistlerin uzaklaştırılması» (The Da
ily Star, 4 NİSAN 1970)
İmam El-Hadi El-Mehdî’nin her geçen gün
gelişen hareketin^ boğabilmek için tertiplenen
bu oyun semeresini vermiş, Ansarm lideri böyle*
ce ortadan kaldınımış oluyordu. Liderlerinin Öl
dürülmesi üzerine harekete geçen Ensar Nümeyrî ordulannı büyük nisbette bozguna uğratıyor
du. Fakat komünist Nasır ve Rusya'nın Libya’da
ki ajanı Kaddafi Nümeyriye yardım etti. Mısır
Başbakan yardımcısı Enver Sedat ve Libya’nın
sosyalistlerinden Abdusselâm Celûd Nümeyri’ye
yardım için Sudan’ın baş şehri Hartum’a gitti.
Şimdi Sudan’da Ansar üzerinde büyük bir terör
hareketi sürdürülırekte ve yeniden canlanmasını
önlemek için her türlü zulüm reva görülmekte
dir. Ama bu hareketlerin durdurulması imkânı
yoktur. İnsan, büıyesine uymayan ideolojilere is
yan edecektir. Afrika milletleri kendilerine ön
derlik edecek bir ses aramaktadır.
Gönül isterdi ki, bundan 50 yıl önce bütün bey
nelmilel millet düşmanlarına karşı millî mücadele
veren milletimizin hareketi Afrika ülkelerinin ve
diğer mazlum milletlerin kurtuluş hareketleri
nin başlangıcı olsun. Ama Türkiye'de millî mü
cadelemizin ruhuyla taban tabana zıt, gayri mil
lî bir sistemin var oluşu bizi mazlum milletlerden
kopardı. Millî Mücadelemizde göğüs göğüse çarpış
tığımız düşmanların sistemini kabul ettik. Ama
bir türlü Avrupalı olamadığımız gibi, bu esna
da diğer mazlum milletleri de düşmanlarımızın
safına ittik. Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Millet
ler’de bir tek Afrika ülkesi lehimizde el kaldır
madı.
Türkiye’de, yeniden başlatılan millî mücade
lemiz neticesinde, kurulacak millî sistem, bütün
mazlum milletlerin kurtuluş hareketlerinin des
tekleyicisi olacak, bozguncu hareketlerin istis
marcılığı yokluğa mahkum edilecektir.
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komünistdönvasl
Komünizmin Kanlı Putu
LENİN

Geçtiğimiz hafta komünist dünyası
20. Asrın en hunhar, en vahşi bil celladını
anıyordu. Moskova’da yapılan ve sadece
Çin ile Arnavutluğun katılmadığı toplantı
da komünistler şeflerini andnar. Bütün ko
münist partisi başkanlan marxism - Leninizme olan bağlılıklarını belirttiler. 30 mil
yon insanın canavar katili Lemn. insanlı
ğın büvük bir kısmını esareti altına almış
komünistlik hareketinin, en tesirli şahsi
yetidir Bugün ülkemiz dahil olmak üzere
bütün dünya memleketleri Marx’in ve Leninin fikirleri ile doldurulmuş saldırganla
rın saldırısına uğramaktadır.
Düşmanı venmenin yolu, önce düşma
nı bilmektir. Düşman tanınmadıkça düşma
nı yenmek mümkün olmaz. Tarih umumi
yetle bir zafer elde edenin, rakiplerine
nazaran daha üstün olduğunu gösterir. Ge
nerallerinden bir ordu çıkarabilecek Rus
Çarlığının, küçük bir kuvvet karşısında dar
madağın olmasına; Lenin idare ettiği ko
Beynelmilel Siyonizmin tahrip aleti olan komünizm Rusya’ya Lenin’in çalışmalarıy
münist partisinden başka vıkıcı amillerde
la yerleşmiştir Dinleri reddeden her komünist Lenin’in 100. doğum yıldönümün
tesir etmiştir Ancak bu kolaylaştırıcı şart
de ona tapmış halindedirler.
ların varlığı 20 Asnn bu kızıl deccalinin
sevk ve idare ustalığına gölge düşürmez.
rinde doğdu. Babası İlya Nikolayeviç Ulkomünizmdir. Sahte demokrasi ancak
Lenin gibi bir küfür rehberinin Rusya yonou idi. Anas? Maria Alexandrouna bir kanlı
belli
bir
münevver azınlığın din, ahlâk, an
ya sahip olmasını ve komünizmin kanlı dik doktor ailesinin kızıydı. Lenin ve ailesi, ane ve ırjJj.yet
bağlarını ortadan kaldıra
tatörlüğünü başlatabilmesini kolaylaştıran Alman ve Rus yahudilerinin konuştuğu Yİ- bilmekledir.
pek çok şart vardı. Bunları şöylece sırala DİŞ. Yahudi lehçesi ile konuşurlardı. Le
İşte milletleri yalıudiliğin esaretine
yabiliriz: 1. Rus çarlığını zayıflatan bir ci nin babası ve sovu Kalmuk Yahudisi idi. terk etmek üzere esirleştiren ve hayvanhan harbi devam ediyordu. Rus sürüleri Al Lenin’in asıl ad İlyiç’in ve babası İlya’nın laştırmağı gaye edinen komünizmin manası
manlar karşısında tutunamıvor ve kaçıyor adları da bunu teyid eder
buduı
du. Bu hal halkın harbe karşı olan duygu
Lenin’in delikanlılık çağlarında her
Gerçekten Yahudiliğe karşı Rus halkı
larını kamcıiıvordu. 2. Beynelmilel yahu- yerde bir mantar gibi bitiveren gizli teşki nı korumak endişesiyle tedbirler alan çar
dilik Rusya’da bir ölüm kalım mücadelesi lâtlar ve sosyalistler umumiyetle Yahudile- lığın temsilcileri Rus sanayicisi ve mülk
ne girişmişti. Çarlık karşısındaki bütün ih rin sevk ve idare ettiği teşkilâtlardı. Trot- sahipleri, yahu d* şeflerinin emirlerinde ha
tilalcilere para yağdırıyordu. Nitekim Was skv Stalin, Kamanev, Zimonief, Radek, reket eden aç halk tarafından yıkıldı ve
hington’daki Yahudi maliyecileri 1917 den Rapapor v.s. 2ibı yahudilerin bolşevik şef nıanvedildi.
itibaren Cara karşı komünistleri destekle ler olarak görünmesi bir tesadüf olamaz.
diklerini ilân etmişlerdi. 3 Avrıca Rusya* Hemen hemen 1917 ihtilâlini anlatan bü KOMÜNİZMİN İLERLEMESİNDE
(
nın geniş topraklan, komünist silahlı bir tün tarihler Lenin’in arkadaşlarının vahu- LENİN’İN ROLÜ
Marx, sosyalist fikri sistemli bir dü
liklerinin güçlerini korumalarına imkân ve di oluşunu itiraf etmişler. Ve fasat manası
şünce haline getiriyordu. Esfr yunanda
riyordu.
nı bir türlü açıklamaya yanaşmamışlardır. gördüğümüz mtllann ve kadımann ortak
Ancak bütün bunlar Kerensky, Trots
lığı telakkileri ortaçağ boyunca tevrat ve
ky, Martov, gibi sosyalistler ansında Le KOMÜNİZM VF. YAHUDİLİK
incilin komunM tefsircileri tar=.tından da
nin gibi bir adamın seçilmesini izah ede
Komünist ihtilallerin tarihi incelenin
mez. Yani bevnelmilel vahudiliğin Kere ce görülür ki. komünist nazarivetilerin ve devam ettirildi. Komünizmin istihsal vası
talarının devletleştirilmesi teme! prensibi
nsky Trotsky, Kamanev Zimonıef gibi yabüvük çoğunluğu vahudidir. ilk çağ’ardan l <ri ortaya sürüleı sapık ve
hudi komünist şefleri arasında Leninin ne reşkilâtcılann
Engels, Henri Heine. Mo$e Hess, Pa- iğrenç bir kanaat olmuştur.
den dolayı tercih edildiğini anlatamaz Bu Marx,
ulela
Farge.
Blume Ferdinand Lassai,
İnsanlığın bütün tarihi boyunca insan
nu anlavabilmek İçin, komünizme yahudi- Rose LuxemLeon
aurg
Lenin Stalin Trotsky, aile, millet, devlet, din. ahlak gibi temel
liğin yerdiği “hemmiveti ve komünistlik Tito. Bella Khur v.s.
vahudi oldukh- müesseseler içinde bulunmuş
bu mües
hareketi içinde Lenin’in yerini bilmek ge n bilinmektedii Su listeningöstermektedir
ki, seseler dışın la bir tek toplum görülmemiş
rekir.
komünist hareketinin ruhu, vahudiliktir. tir İşte komünizm bu mukaddes bağları
Zira bir buçuk asırlık komünist hareketin tahribe yönelmektedir Aile, mJlet dev
20. ASRIN CELLADI LENİN KİMDİR?
Moskova başta olmak üzere bütün ko tarihinde ver î .ui ve komünizmir önderli let, din ve ahlâk realitelerinin, usanın bün
münist radvolar» ile birlikte gizli ve açık ğini yanan sahalar, bu şahıslardır
vesi itibariyle reğişmedikce de?:$meveceYahudiliğin komünizmin rehberi ve ğin’ ve tabîi olduğunu kabul etmemektedir.
bütün komünist teskilâtlann andıkları ve
yolunu takibe v«»min ettikleri Lenin. bun teşkilâîlayıcısı olmasını İktisadî, veya ırkî
Bu veh m, ilk çağlardan beri Kanlı kav
dan 100 sene örce 22 Nisan’da do&mustu. amillere baglavanlar yanılmaktadırlar Ya gaların tohumum ekmektedir. Ancak 18.
İçimizdeki Mcskofcularm bavram olarak hudilik komür,’7min şuurlu vöneticisidir. asırdı- aosya ist hayallere ilim rraskesi ta
kutladıkları bi’Pünde bizde bu beşeriyetin Zira Muharref Tevratla ifade edilen YA kılman gerekıvcrdu Bunu da Marx başa
en kanıı can^inı milletimizin müdafaasına HUDİ CİHAN DİKTATÖRLÜĞÜ, ancak rabildi Marx komünizmin teme gavesini,
ışık tutmak üzeıe tanımalıyız Yukarıda milletlerin dir. ahlâk, tarih devlet ve mil yani toprağa \e bütün istihsal vasıtalanifade edildiği g’bi, düsmam venmenin yo liyet ballarından sovulması ile şahsivetle- mn devi etle« »irilmesi hedefini ilmi (!) bir
rmi kaybetmiş bir insan sürüsü üzerinde izaha kavuşturuyordu Sosvaliznrn eelecelu. önce düşmanı tanımaktır
A.sı! ad; Vladimir îlvic Ulyanof olan kuruıabilir Milletleri din devlet ahlâk,
( Devamı 14. Safıifede)
Lenin. Volga nehri kenarında Simbirsk şeh anane bağlarından sıyırabilecek tek sistem,
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Sayfa 7

____TURK
VATAN BOLM1
Okuyucularımıza takdim ettiğimiz in
celememizde, vatan bölme faaliyetlerinin
sadece bir kısmına temas edilmiştir. Birkaç
yıldan beri doğu vilayetlerimizi batıl kavimcilik zehir] Ue ve düşman propagandası
ile bir ihtilâl yuvası haline getirmeye çalı
şanlar cüretlerini artırmış bulunmaktadır.
Bu hainane din, millet ve vatan düşman
lan, hakettikleri dersi doğu illerindeki kar
deşlerimiz eliyle almaktadırlar.
Doğu meselesini dejenere edip, kar
deşi kardeşe kırdıracak bir ihtilal ortamı
nı tahrik edenlerin kimler hesabına bile
rek veya bilmeyerek hizmet ettiğini göste
ren bu incelememiz; doğunun ekonomik,
sosyal meselelerini incelemeyi ve doğunun
Anadolu’nun ayrılmaz coğrafî, si.vasî ve et
nolojik parçası olduğu hakkındaki ilmi de
lilleri serdetmeyi. bu incelemenin devamı
mahiyetinde olacak mütalealarj sonraya
bırakıyor.
Doğu Anadolu’yu vatandan koparma
hareketi yeni bir hareket değildir. Millet
düşmanlan, milletimizi ve müslüman mil
letleri yok etmek İçin, önce parçalayıp son
ra da yutmaktan şaşmamışlardır. Rusya’da
bugün ayn alfabe kullanmağa İcbar edilen
ve ayn kökten geldiği söylenen Tatar. Kıp
çak, Türkmen, Özbek, Kırgız ve Uygur mil
letlerinin varlığından bahsedilmektedir.
Hain Rus ve Çin politikası Türkmen, Öz
bek, Tatar, Kıpçak, Uygur, Kırgız, Azerî
Türklerinin lehçelerini ayn dil yapmış, ka
bile teşkilâtlannı devlet yapmış ve boylece
müslüman Türkleri parçalamış bulunmak
tadır.
Bütün Türkistan’da giriştikleri bu al
çak ayırma taktiği bütün tslam aleminde
de tatbik edilmiş. Müslüman milletlerin
kardeşliği ve beraberliği parçalanıp, kuv
vetlerine son verilmek istenmiştir. İslâm
tarihi, hristiyan ve yahudi politikasının bu
ezeli taktiğini açıklar.
Müslüman milletleri ayırmak, parçala
mak ve biribiri ile vuruşturmak, hristiyan
ve yahudi dünyası için daimî bir metod ol
muştur.
İslâmm yayılış devirlerinde meydana
gelen bir hadise bu durumu açıklar. Hz.
Peygamber Medine’de bir devlet kurmuştu.
Mekke’den gelen muhacirler ile Medine’de
ki müslümanlar kardeş olmuşlardı. Medine
deki müslümanlann bir kısmı Evs kabile
sinden bir kısmı ise Hazreç kabilesinden
idiier. İhtilâflar unutulmuş, kırgınlık lar tarih olmuş, tslâmm ulvî gayeleri ka
bileleri kardeş yapmıştı. Bu bölünmez
iman ve ideal kardeşliği yahudi şeflerini
düşündürüyordu.
Nihayet bu iman ve ideal kardeşliğini,
ancak, kabile asabiyetini tahrik ile yıkabi
leceklerini kabul ettiler. Ve bir toplantıda
bir yahudi çocuğu Evs’i öven. Hazreç’i ye
ren şiirler okudu. Bunun üzerine Hazreçliler Evslilere, Evsliler de Hazreclilere ken
di kabilelerinin üstün olduğunu söyleyerek
kardeşlerini tahkir etiler. Husumet büyü
dü, silahların çekilmesine ramak kaldı.
Peygamberimiz yetişti. Kan, dil. örf itiba
riyle aynı olduktan başka, iman kardeşi
|i olan iki kabilenin kavmiyetçiliğe düşüverınesinin, millet bütünlüğünü bozucu, İslâmm ilerleyişini durdurucu ve düşman esa
retini davet edici olduğu görülüyordu.

Ne yazık ki, bu hadisenin gösterdiği
ders zaman zaman unutulmuştur.
Türkler müslüman olduktan kısa bir
zaman sonra İslâmın kılıcı oldular. Selçuk
lu devletini Osmanlı İmparatorluğu takıp
etti Müslüman Türkler Anadolu'yu müslümanlaştırdılar. Anadolu’ya Oğuz boylan*
nm eski töresine göre yerleştiler
Doğu Türkistana, Horasan yoluyla ge
len büyük müslüman Türk akmlan, Ana
dolu’yu müslümanlaştınyor ve Türkleştiri
yordu. Anadolu’da eski kavimlerin dinî ce
maatlerine dokunulmuyor, Rum. Ermeni,
Sabiî cemaatleri varlıklarını koruyorlardı.
Bu yerleşme devri esnasında Kürt
Kirkleri de Doğuya yerleştirildiler Selçuk
lular devrindeki yerleştirme, Yavuz Selim
Han zamanında tamamlandı. Orhun Kita
belerinde geçen «Kürt Beğlerimi de iskân
ettim» cümlesi Anadolu’da yeniden tatbik
ediliyordu.
Osmanlı İmparatorluğu tslâmm kılıcı
olarak parladığı çağlarda zafer sancaklan
üç kıtada ve yedi denizde dalgalanıyordu.
Müslüman milletler olduğu gibi hristiyan
milletler de saadet devirlerini yaşıyordu.
Rumlar, Bulgarlar. Sırplar, Macarlar, Leh
liler rahattı. Ancak devletimiz milletin ide
allerinden uzaklaştıkça zayıflamağa, çökme
ye başlıyordu. Osmanlı ordulanm yenmek
mümkün olmayınca, imparatorluğumuzda
kardeş milletleri ve tabi milletler] müsldman Türk’e karşı ayaklandırmak iç]n hain
ane bir plân tatbikîne başlandı. Askerî gü
cümüzün dayanağı, devletimizin yaşama
pınan, din. ahlâk ve örfümüzün çürütülmesi ve hristiyan milletlerin isyana şevki,
kardeş milletlerin kavgaya kışkırtılması tez
şahlanmaya başlandı. Rusya. Fransa ve İn
giltere’de şarkiyat araştırmalan başladı.
Şark meselesi yani Osmanb İmparatorlu
ğunu ortadan kaldırma hedefine gidecek
vollar çizilmeye başlandı.
Bilhassa 1789 dan sonra, sözde hürri
yet ve sözde milliyetçilik fikirleri Bulgar,
Rum, Sırp, Karadağlılar arasında yayılıyor
du. İngiliz, Rus ve Fransız propagandacıla
n ve teşkilâtçılan İmparatorluğu dolaşıyor
lar ve İmparatorlu &uıı kuvusunu kazacak
Hürriyet, menfi millivet fikirlerini mason
localannda fısıldıvorlardı.
Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden
milletlerin nasıl aynlacağı ve Müslüman
Türk’ün nasıl lime lime edileceği araştırı
lıyor, plânlanıyor ve haince tatbik edili
yordu.
Rumlara, Bulgarlara, Sırplara yazılan
uydurma tarihler birbirini kovalıyor, İs
lâm ve Türk düşmanı kadrolar İstanbul’un
göbeğinde misyoner ocaklarında yetiştiril!
yor. Rumlara hürriyet, Bul ffarlara muhta
riyet. Sırplara müsamaha sloganlarına Ya
hudiliğin tahrik ettiği İngiltere. Fransa,
Almanva ve Rusya pozisyonlarının müsa
ade ettiği tarzda sanlıyor. Ve İmparatorlu
ğun muhteşem fakat kadrosuz yanışına vur
dukça vuruyorlardı. Yunan. Bulgar. Sırp
isyanlarının yangınları yüz binlerce Müslü
man Türk’ü ölümiin kucağına atıyordu.
Hiyanetler bitmiyor bu sefer kardeş
milletlerin eline hivanet reeeteleri tutııstamlnvor. Mason locaları hem araneılık. hem
Türk<*»i«k. hem de Kürtçüliik cereyanlanm tezgâhlıyordu.

İngiliz Entellijans servisleri ve Rusyj
nm gayretler] semere veriyor. Macar Yahu
disi VAMBERY sahte ve menfi bir Türkiyat
ilmi tezgâhlıyor. Teodor Herzl’in bu akıl
hocası, Şecere-] Türkî’yl bozmak yahudi Re
slduddîn gibi Türk milletinin tarihini ve
ideallerini tahrif ediyor. Peygamberimiz
zamanındaki dedelerinin yapmaya çalıştığı
fitneyi alevliyor: Türkün müslüman olmak
la hayatiyetin] kaybettiğini, müslümanlığtn
milletimiz için zararlı olduğunu Türk mil
letinin kurtuluşu ¡çln tekrar Putperestliğe
dönmesi lâzım geldiğin] ilân ediyor. Bu
fikirler sözde Tiirkiyatçı. gerçekte sabotör
pekçok mahir propagandacı tarafından bir
cereyan haline getiriliyor. Rus, Fransız.
İngiliz müsteşrikler] bu meselede beklenen
ihaneti yapıyorlar.
Bu sözde Türkçülük, gerçekte ise İsiâma cephe alış hareketi müslüman millet
lerden teşekkül eden bir İmparatorlukta,
infiratçı bir ırkçılık politikasına dönüşü
yordu. Ve senelerden beri idaremiz altın
da bulunmuş müslüman milletlerin de müs
bet milliyetçilik yerine menfi kavimciliğe
kaymalarına müsait atmosferi doğuruyor
du.
Derken Mısır’daki Mason localarının
faaliyetleri ortaya çıktı. Arap Nasyonaliz
mi, İngiliz Büyük elçisinin eliyle doğmuş
bulundu. Vefd partisi kuruldu Bu parti
Arapçı, hilafeti Mısır’a getirme plânında
olan kavime] bir parti idi. Bütün Arabis
tan. Kahire Basra. Bağdat. Beyrut locala
rının tutuşturduğu Arapcılık cereyanının
kızgın havası ile doluydu. Bu havaya İstan
bul’da Kürtçülük cereyanını körükleyen localann ihaneti de kanşmaya başlamıştı.
Kardeş milletler birbirlerine düşürül
müşler, müşterek ideallerini bir tarafa bı
rakmışlar ve vatanlanna düşman istilasını
davet etmişlerdi. Bu bunaltıcı havayı, 1.
Cihan harbinin alevi daha dayanılmaz hale
getirdi. Osmanlı İmparatorluğu bünyesini
teşkil eden milletlerin esaret] demek olan
yıkılışı İle tarihin karanlığına yuvarlanı
yordu.
Bu arada Müslüman - Türk milleti ye
ni bir ihanetle arkadan hançerlendi. Erme
ni komitacılan 100.000 lerce müsliimanı
katlettiler. Bulgarlar, Yunanlılar Sırplar
gibi ayn bir devlet ve vatan kurma dava
sıyla, asırlık hamilerine hançer sapladılar
ve sonunda belalarını buldular.
Simdi beynelmilel Yahudiliğin emireri
emperyalist devletler Anadoluyu da parça
layıp, son müstakil varlığımızı da yem yap
mak İstiyorlar.
Misyoner yuvaları, Mason localan, Ko
münist ocaklan Türk Çerkez, Boşnak, Ar
navut, Laz, Kürt, yeril, muhacir diyerek
son vatan parçasını da lime lime etmek is
tiyorlar.
Ey bu din, bu devlet, bu vatan ve bu
bayrak İçin gaza meydanlarında şehit ol
muş ataların çocukları! Aynlmayınız, birle
şiniz.
Kıblemiz bir, kitabımız bir, vatan bir,
bayrak bir, devlet bir, gaye aynı. Düşmanlanmızııı sesine değil, siperlerde yanyana
şehit olan dedelerimizin bütün tarihimizi
dolduran ve uğuldayarak bizlere kadar ge
len sesine kulak veriniz.

UYE’DE
FALIYETLERI
600 yıla yakın bir imparatorluğu çökertmek,
için, tarihin en iğrenç kaydettiği plânlar hazır
landı. Hristiyanlık, bütün Avrupa’yı peşine takıp
getirdiği Haçlı sürüleriyle Anadolu kapılarına gel
diği zaman, karşınızda mütevazi fakat çelik ima
na sahip kumandanlar bulmuştu. Senelerin ver
diği tecrübe, zulmün kamçıladığı bir kin, bilgi ve
her şeyden üstün ideoloji ile mücehhez bu ku
mandanlar, düşmana amansız darbeler indirdiler.
Haçlılar, perişan bir şekilde geri çekilirler
ken, «Anadolu savaşla alınmaz» ibaresi perçinle
niyordu. Selçuklular, Osmanlılar etten kale’ler ke
mikten dağlar yapıyorlar, Anadoluya ayak bastırtmıyorlardı. Haçlılar mübarek topraklan çiğneyemedi ve çekildi.
Beynelmilel Yahudilik bu vakıa’yı anında
tesbit etmişti. Tarih sayfalarım hırsla karıştın
yor, fakat savaş a]anlarında yenildiğimizin izine
rastlıyamıyordu. Şöyle düşündü :
«Hristiyanlık gibi alenen saldırırsam, sonu n
Toros’lara gömülmek olacaktır. Başka şekilde
saldırmalıyım.»
Yabancı bir yazar konumuzla ilgili enterasan
bir ifşaatta bulunuyor.
«Mademki Türkiyeyi ortadan kaldırmak im
kânsızdı, o halde hiç olmazsa kendi köşesinde za
yıflatmak ve tecrid etmek icab ediyordu.
Bunun içindir ki Kürt ihtilâlini müşahade
ediyoruz. Bu kahraman halk, Türkiye toprağınla
eskiden ve hâlâ yaşayan bir azınlığı ayaklandır
mak için yabancıların ortaya sürdüğü çeşitli ba
hanelerle, kendi kardeşi olan Türkler’e birkaç
seneden beri hücum ediyor.
Böylece Türklere, düşman propoğanda ve
Türk düşmanlığı, milleti kurtarma adı altında
Kürd gençliğinin münevverlerinde teşekkül edi
yor. Din kardeşliğini ve adetleri ihlal ederek
yaşlılar arasına da sızıyor.
»Azınlıkların haklan» şeklinde ki propagan*
dalann çıktığını Türkiye’de ilk defa görmüyo
ruz. tmparotorluk tarihi bu cins hikayelerle do
ludur. Daima yabancılar tarafından tezgahlanmış
isyan ve ihtilâller
Ki İran Kürd’lerinin kaderi politika sahne
sinde belirmeye başlıyor.» (La Nation Kürde Et
Son Evolution Sociale messoud fany shf. 10-il
Paris 1933)
Yabancı yazarlar tarafından dahi rahatlıkla
tesbit edilen gerçekler, maalesef idarecilerimiz

tarafından ya teşhis edilememiş veya edilmek is
tenmemişti.
BİR KÜRT LAWBANCE’İ: BİNBAŞI NOEL
İncelememizde göreceğimiz gibi, «Kürt Me
selesi» ni deşmek üzere bütün milletler seferber
olmuşlardır. İngilizler, Ruslar, Fransızlar, Nasır
vs. Aslında bütün bunları yöneten, taktik veren
gizli bir el vardı. Beynelmilel Yahudilik!
Kürt meselesinde ilk olarak İngiliz politika
sına bir göz atacağız. Ingilizlerin her devirde
mutlak Yahudi kontrolü altında ki politikası, Os
manlI İmparatorluğumun yıkılışını
hazırlamak
için çok uğraşmıştı. Uzun seneler
çalıştıkla! ı
halde buna muvafak olamadılar. Bunun üzerine
Doğu’dah gedikleri aramaya başladılar Binbaşı
Noel bu vazife ile Doğu’ya gönderildi
«Benim problemim Kürtler. Noel Bağdat’
tan buraya geldi. Çok iyi bir insan, çok kudretli
biri. Fakat öte yandan Kürt’lerin peygamberi ol
mak istiyor. «Kürdler gibi kimse yoktur. Onlar
çok asil, çok iyidir» diyor. Ermeniler’in ise de
ğersiz ve hilekâr oldukları görüşünde... «Kürdler
hiç bir Ermeni öldürmedi. Fakat Ermeniler Kürdleri öldürdü» diyor. Korkarım ki, Noel bir ktiıt
Lawrance’i olabilir Mezopotamya şimdi bizim
olacağına göre, ona bir Kürd devleti kurdurup
Kuzey dağlannı böylece koruyabiliriz. Abdülkadir ve onun gibilerle konuştum. Kürdistan’a gi
dip nüfuzlarını kullanmalarını istedim. Onları etkiliyebilmek için, biz de Türklere hile yapıyoruz
diye belki beş defa tekrarlamak zorunda kaldım.
Bununla beraber Kürdlere fazla güvenilmez. Ma*
jestlerinin amacı, Türk’leri azami derecede za
yıflatmak olduğuna göre, Kürd’leri bu şekilde ha
rekete geçirmek fena plân değil» (İngiliz GizJ
Belgelerinde Türkiye - 21 Temmuz 1919 Vesika
No 464 -Mr. Hohlerden Sir F. Tilley’e)
Milletini seven her insanın ve bilhassa Do
ğulu kardeşlerimizin okumaları gereken bu vesikalan incelemeye devam edeceğiz. Ve göreceği z
ki Kürtçülüğün mazisi son derece eskidir ve bey
nelmilel bir komplodur.

Noel, kendisine verilen vazifeyi güç şartlır
altında yapıyordu Doğu karışıktı. Türkler, Er
meniler, Kürtler... Bunların arasında rotasını çi
zecekti. Fakat bütün bu zorluklara rağmen, bü
yük başarılar elde etti.
«Binbaşı Noel, gayet tehlikeli bir şekilde
Türkler’in aleyhine çalışıp, Kürd propagandası
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Osıuaıılı imparatorluğunun sistemli ihanet
lerle yıkılışında büyük rol oynayan sinsi
İngiliz politikasının Kürt meselesiyle ilgi
lenen generali Sir A. T. Wilson Binbaşı
Noel, bu adamın emri ve Yahudiliğin iste
ği ile doğuya gönderilmişti.
yapıyor. (27 Eylül 1919 S. 792 Vesika No. 523
Albay Meirerthagen’den Lord Curzon’a)
Binbaşı, İngilizlere Mezopotamya hakimiyeti
ni sağlamak için çok uğraştı. İngilizlere bir Kürd
Devleti kurulması ve bu hususta vaadler veril
mesini tavsiye ediyordu. Noel’in verdiği raporlar
üzerine, daha sonra göreceğimiz Sevr antlaşma
sıyla, bu istekler yerine getirildi. Müstakil bir
Kürdistan vaad ediliyordu.
Aslında ne İngilizler, ne de Ruslar müstakil
bir Kürd devleti istiyordu. İngilizler Kuzey Dağ
larının hakimiyetini ele geçirmek ve bu suretle
zengin m aden yataklarından istifade etmek iş i
yorlardı’ Ruslar ise, müstakil Kürdistan parolası
altında Türkiye, İran ve Irak’taki bütün Kürdlari
kaynaştırmak ve 25 eyaletine bir eyalet daha ek
lemek istiyorlardı İşte aşağıda okuyacağınız ve
sika, bunun en güzel şahitliğini yapmaktadır.
«Kürdlerin ve Ermenilerin durumu beni hiç
ilgilendirmez. Kürd meselesine verdiğimiz önem,
Mezopotamya bakımındandır.» (27 Ağustos 1919
Shf. 742 Vesika No: 498 —Mr. Hohler’den Mr,
Kerr’e)
Mezopotamya da zengin petrol kaynaklan
vardı. Beynelmilel Yahudilik bu zenginliği nasıl
ele geçirecekti? Tabii ki İngiltere vasıtasıyla...
(Devamı Gelecek Sayıda)

! KÜRTLERE HER NE i
İKADAR İNANMASAK i
^DA, ONLARI KULLAN- I
İMAMIZ MENFAATİMİZ
IİCABIDIR.

Kürt meselesin deşmek üzere Doğuya birçok yabancı devlet adamı, ajan ve gazeteci
gelmiştir. Çok eskiden, bütün Doğu’yu dolaşarak mensubu olduğu ideolojinin propa
gandasını yapan bir İngiliz gazetecisi Kürt askerleri arasında görülüyor.

(İngiliz Gizli Belgelerinde
Türkiye — Mr. Kitson’dan
Sir E.Gronea’ya) 28 Kasım
1919 — Shf. 907 Vesika No:
609

ESİR TÜRK İLLERİNDEN
V E İSLÂ/Vl ALEMİNDEN

Osman Battır İslâmbay'ı
Rahmetle Anıyoruz
Millî Mücadelenin 23 Nisanımda Hacı Bay
ram Camii şükür secdesine varan insanlarla do
lup taşıyordu. Her milli hareketimiz, ya böyle,
bir camiden Allaha yükselen niyazlarla perçinlen
miş, ya da şehid edilen bir millet evladının kanıy
ia sulanmıştır.
Bunun en sor misâli, Türkistan’da görülmek
tedir. Yine böyle bir Nisan ayında Türkistan mü
cahidlerinden Osman Batur İslâmbay şehit sa
nıyla Türkistan’daki millî mücadeleye güç kaçı
yordu. Düşman en adi ve en vahşi bir usulle Os
man Batur’u şehid etti.
Osman Batur şehid edildi ama, onun makbere sığmayan ruhu Peygamberin kucağına vardı.
Osman Batuı şehid edildi ama, onun kanı,
İli Nehri vadilerinden Altayların yalçın tepeleri
ne uzanan bir intikam alevi olarak yanmaktadır.
Osman Batur şehid edildi ama, onun kini,
Türkistanlıların kalbinde yanan bir mücadele me
şalesi olarak alevlendi.
OSMAN BATUR NE İÇİN ŞEHÎİ EDİLDİ
Bizans’a karş Torosiar’da çarpışan Anadolunun Kılıç Aslan’ı, komünistlere karşı Altaylar’da
Anavatanın Osman Batur’u olmuştur
Bütün zalim devletlere karşı, Çanakkale’de
mermiyle donanma batıran Mehmed, komünuisüe
re karşı, Altaylarda kementle uçak düşüren Os
man Batur olmuştur.
Ve bütün bu kahramanlıklar, bayrakların ça*
kilmesi, sancaklara? dikilmesi için şanlı tarihimi
zi süsleyen şeref abideleri olarak altın sahifelere
kazınmıştır.
Evet, Osman Batur bundan 19 sene önce 29 N!
san 1951 de Çin komünistleri tarafından şehid e*
dilen bir milli mücadelecidir. Türkistan’ın en
fedakâr, bahadır ve en korkusuz milli mücadele
kahramanı...
Osman Batur islambay. bir gaye uğruna sehid olmuştur. Mübarek Türkistan semalarında mi
narelerden fezaya yükselen ezan seslerinin susturulmaması için. O minareler ve ezanlar ki, Anavatan’da asırlarca hürriyetin, insanca yaşamana
teminatı olmuştur
Osman Batur İslambay, bir gaye uğruna şe
hid olmuştur Mübarek Türkistan topraklarından
İslâm kültürünün kazınmaması için. O 'toprakkr
ki, İslâm âlemine İmam-ı Buhari’leri, Semarkandî’leri, Kaşgarl) Mahmud’lan yetiştirip arma
ğan etmiştir.
Osman Batur İslâmbay, bir gaye uğruna şe
hid olmuştur. Dünyayı kana bulayan komünist ca
nilere karşı, mübarek Türkistan’ın tarihinde mil
lî mücadeleyi devam etirmek için. O tarih ki,
insanlığın şerei tacını yükseltmiştir. O tarih ki,
dünyaya devletlerin en yücelerini kazandırmış
tır İşte KarahanLiar, Selçuklular. Gazneliler, Saîdîler, Hocalar... Bunların her biri Çin’in zulüm
damgasına karşı eski dünyayı müdafaa ve muha
faza eden insanlık sembolü abideler olmuşlardır.
İşte, Osman Batur İslambay bu tarihî mü^a
delede yeni bir abide dikmek için kahbece şe
hid edilmiştir. Zurnıe karşı adaletin, Gayr-i insa
niliğe karşı insanca yaşamanın, batıla karşı Hak
km lideri olarak şehid edilmiştir
ÇİNLİLER İÇİ ZEHİR DOLU BİR KAVİMDİR
Tarihçilerin tesbit ettiği bir gerçektir ki, Çin
tarihi zulmü, barbarlığın ve ihanetin çeşitli şekil
leriyle kirlenmişte Önden gülmüş arkadan
kahpece hançerler*miştir Çin’in bu kahbeıiği
Orhun abidelerinde veciz bir şekilde v geçmekte
dir. «Hitaylıia: tilv tatlı, içi zeher bir kavimdir»
Yani Çinliler dili tatlı, içi ise zehir dolu o*
lan bir millettir. Orhun abidelerinde anlatılan hü
zehir 1949’dan sorra komünizm olarak Türkis

tan’ı sarmış ve devirmediği cami, yıkmadığı tür
be, asmadığı lider yakmadığı Kur’an bırakmamış
tır.
A.A. nın 6 Ocak 1967 tarihli bültenlerinde şu
hakikatler aktarılmaktadır.
«Kur’an’ı Çince’ye çeviren bir bilginin başı
na utanç şapkası geçirilerek Çin sokaklarında û g
Iaştınldı. Çin’de dağıtılan İslam aleyhtarı broşür
lerde şu ibarelere rastlanmaktadır:
Bütün camiler kapatın
Dini kuruluşları dağıtın
Çin’deki İslâmî teşekkülleri lağvedin
Kur’an öğrenimi kaldırın
Bu imha ve iisat işi ezeli iki düşmanımız ara
smda, Rusya ve Çin arasında devamlı pazarlık kö
nusu olagelmiştir
Lenin’in «Doğunun Kapısı» diye belirttiği
Türkistan’da mili bir devletin kurulması elbet
te hem Rusya, ve hem de Çin için iyi olmayacak
tı. Bunun için Türkistan müslümanlannın imhası
gerekiyordu. Bu gaye ile adlarını saydığımız ko
ca devletler düşmanların ajanları tarafından di
namitlendi. Bu dinamitlerin parçaları da Türkis
tanlıların kalbine ve kafasına çakılda Mübarek
Türkistan topraklan zolmün ve işkencenin kudre
tine göre Rus ve Çin zalimleri arasında taksim
edildi. Böylece Türkistan üzerindeki kontrol da
ha sıkı ve kuvveti’ bir mahiyet kazandı Ama ta
rihte şerefle yaşamayı şiar edinen bir millet esa
rete katlanamazdı ve öyle oldu.
TÜRKİSTAN'IN İMHA PAZARLIĞI
1763’lerde başlayan kurtuluş hareketleri ara
lıksız devam etti 1871 de Kaşgar hakimi Yakub
Beğ’in idaresinde Çin zulmüne karşı, bu direniş,
millî devleti dikti Yakup Beğ, aynı zamanda Os
manlI Padişahı Sultan Abdülaziz Han’a bağlılığı»
m bildirdi. İşte bu andan itibaren Yahudi ve Hris
tiyan dünyası, birleşecek olan Türk gücünden
korktuğu için Yakub Bey’in ortadan kalkmasının

Kızıı im e
ısukiaı . sancağını çeken
Osman Batur İslâmbay, Doğu Türkistan’da
ki milyonlarca kardeşimizin kurtuluşu için
şehid oldu. Bugün bütün esir Türk illerin
de onun hatırası yaşar. Fakat hür olan Tür
kiyemfede onun ismini duyan kac kişidir?

zaruri olduğunu anladı. Yakub Bey şehid edildi.
Doğu Türkistan toprakları pazarlık konusu oldu.
Bugünkü Sovyet-Çin smır meselesinde aydın
latıcı olacağı için bu pazarlığı anlatmakta fayda
vardır.
1871 deki Yakub Bey’in hareketinden çeki
nen Yahudi ve Rristiyan dünyası Rusya’yı Doğu
Türkistan.’a saldırttı. Ruslar, İli Nehri vadisini
işgal ettiler. Rus Hükümeti, Pekin e bu ayaklan
mayı bastırmağa muvaffak olduğu taktirde vadi
den çekileceğine dair söz verdi. Yakub Beğ’in
şehid edilmesinden sonra 24 Şubat 1881 de
Petersburg’da bir alaşma yaptılar. Bu anlaşmada
Rus Çarı «Rus ordularının 1871 den beri geçici <y
larak işgal ettikler) İli ülkesinde Çin hâkimiyeti
(yani zulmü) kurulduktan sonra çekilmeye rıza
gösterdi. Anlaşmanın 3. maddesi ise Doğu Türkis
tanlılara iki yol gösteriyordu;
a) — Mutlak manâda Çin tebaası olmak
b) — Ya da Rusya’ya göç edere# Rus tebaası
olmak.
Anlaşmanın sonunda Rusya Batı Türkistan’a
sahib oldu ve Doğu Türkistan’ın merkezi ile do
ğu bölgelerini Çin’e bıraktı.
İşte, Doğu Türkistan’da girişilen zulüm ve
imha hareketlerinin mânâsı budur. Tarihin şere
fi olan bir milleti öz yurtlarında esaret altında
yaşatmak...
Türkistan’ın mazlum insanları güçlendik
leri ve harekete geçtikleri an Sovyet Çin sınır an
İaşmazlığı diye uydurma bir mesele ortaya çıka
rılmıştır. Böylece, Türkierin milli kurtuluş hare
ketleri sindirilmiş ve milyonlarca kardeşimiz şe
hid edilmiştir.
Sovyet-Çin arasındaki smır anlaşmazlıkları*
m (!) inceleyin; altında Türkierin imhası plânını
göreceksiniz. Son senelerde yeniden dünya basın
nı meşgul eden bî> mesele bize, yine, Türkistandaki milli kurtuluş hareketlerinin ve orada yapı
lan zulümlerin devam ettiğini göstermektedir.
MİLLİ MÜCADELE DEVAM EDİYOR
1963 senesinden beri Rusya üe Çin arasın)
gerginleştiren ve <* zamandan beri basının dilin
den düşmeyen sınır anlaşmazlığının yanmda Tür
kistanlılann mücadelesi unutturulmak istenmig
tir.
Buna rağmen basından elde ettiğimiz şu haber
leri okumak bize Türkistan’daki mücadelenin 1e
vam ettiğini göstermektedir.
«Pekin duvar gazeteleri, Doğu Türkistan’ın
Mao’ya başkaldırcLğım ve askeri kontrolün sis
laştırıldığmı bildirmişlerdir.* (Dünya î7.2.1967)
«Pekin duvar gazetelerinde Çu-En-Lay (K.
Çin Başbakanının 2 Ocak tarihli talimatı görül
müştür
— Devlet konseyi, ateş kesilmes; ve silahlı
kuvvetlerin çekilmesi için .Doğu Türkistan askeri
bölgesine derhal talimat verecektir.
— Komünist Partisi Merkez Komitesi Sin&î
ang (D.Türkistan> daki şartlan tesbit için bir tan
kikat komisyonu gönderecektir. Talimatta ayrıca
gericilere ateş ediimiyeceği, ancak gerici liderle
rin tevkif edileceğv geçmektedir.» (Milliyet ve
Cumhunyet: 2-2-1967)
«Nihon Keıza* isimli Japon gazetesinin Pe
kin muhabiri şu ¿aberi vermiştir. Dcğu Türkis
tan’da Çin-Sovye1 sınır bölgesinde kanlı çarpış
malar devam etmektedir Uygur Türkieriyle mes
kun bu oölgeye gönderilen takviye birlikleri, onbinierce Türkü sarmışlardır. Türkler teslim olma
yı reddetmekte ve şiddetle mukavemet etmek
tedirler Komünistler, duruma hakiır oiamadık.a
n için yeni takviye birlikleri istenmiştir. (Yeni
İstanbul: 31-1-1967)
(Devamı 14. Sayfada?
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SANCAKLARIN
MÜDAFAASI

Yukarıda arz edilen sebeplerle mütte- ların suç işlemeye teşvik için beyanname
nem olduğumuz suçun yegâne delili (Bildi çıkardıklarını iddia etmek kanaatımızca
ridir. Esasen suç unsuru telakki edilen bil beyannameyi tersinden okumak demektir.
diri dosyada mübrez ve matbu olduğuna Zira sanıklar Kayseri’de bir camiyi bomba
göre başka yan deliller aramağa da lüzum layan kişilerin ve onların teşvikçisi oldu
yoktur, imdi bu vaziyet muvacehesinde bil ğu kanısında bulundukları bazı kuruluşla
diri de müsnet suçun mevcudiyetini ve ade rın bu kanunsuz hareketini takbih için bir
mi mevcudiyetini tartışmanın dışında bir harekette bulunmuşlardır. Kayseri gibi nü
savunmaya zorlanmamızı intaç eden bilu fusunun %100 müslüman olan bir memle
mum iddiayı reddederiz. Keza bu iddiaya kette o belde halkının mukaddes tanıdığı
mesnet olan bilumum delaili de dosyaya bir mahalli kundaklamak elbette ki kanu
konmuş fuzuli evrak telâkki ederiz.
na aykırı ve kundaklayanlar da suçludur.
B)
Suça mesnet olan bildirinin mahiye
Bu fiili takbih etmek suçu öğmek değil,
ti ve müsnet suçun unsurlan bakımından yermektir. Bu meyanda bu kanunsuzluktan
durumu iki ayrı yönden mütalea etmek za ve bu kundakçılıktan infial duyan halkın
rureti vardır. 1— Maznun şahıslar yönün protestosundan bahsetmek de suçu öğmek
den. 2— Mücadele Birliği adlı hükmî şah olamaz. Zira kanunsuzluğa karşı protesto,
siyet yönünden.
saygısızlığa karşı infial protesto mahiyetini
Şahıslara isnat edilen suç T.C.K. hem kaybetmediği ve ayrıca suç sayılacak bir
155 ve hem de 312 inci maddelerini ihlâl harekete dönüşmediği takdirde meşru ve
eder mahiyette mütalea edilmiştir Kanaa- makbul olmak gerekir. Ancak bu protesto
tımızca bu takdir ceza hukukunun temel esnasında bazı eşhas münferit mahiyette
prensibine aykırıdır. Zira T.C.K 79 uncu ve protesto edilen halin asaletine uygun
maddesi açık iken ve bu maddenin mana olmayan suç işlemiş ise protesto hareketini
ve medlulu ile bir fiil ile kanunun muhte tasvip etmek o müstakil ve münferit suçla
lif maddeleri ihlâl edilse bile cezanın en rı öğmek demek değildir. Bir suçun öğülşedid olan maddeye göre tertibi gerekir düğünün delili o suçtan bahsederek, o suçu
ken, fiil kül halinde bir beyanname neşrin zikrederek öğmek suretiyle kaleme alınmış
den ibaret olduğu halde iki ayrı maddeden matbua ile olmalıdır. Hadisemizde, beyan
iki ayrı ceza tertibini istemek, makamı id namede, Kayseri olayları sırasında başkası
dianın bir zuhulü değilse, iddianın mesa- mn malını yağma etmekten maznun veya
netsizliğinin delili olsa gerektir. Şayet ve mahkum falan veva filan şahıstan bahsedilfarzu muhal olarak müsnet suçtan şahıslar se idi o zaman suç unsurunun mevcudiyeti
tecrim edileceklerse, bu cürmün en şedit tartışılabilirdi. Kayseri Olaylarının mihra
maddeye müstenid olmasının hukuka uy kı bomba hadisesidir. Bu mevzuda öğmek
gun olacağı kanaatmdayız. İddia makamı sadece bombayı atanları tebrik, teşci ve
nın bu hususta istinad ettiği bilirkişi rapo teşvik suretiyle mümkün olabilir. Bahis
ru esasen delil niteliğinde değildir. Bu se konusu beyanname ise tam tersine bu hadi
beple bu raporun mütaleasma karşı bir sa seyi takbih etmektedir. Bomba hadisesin
vunmayı zait addetmekteyiz. İddianamede den sonra olanlardan bahis ise bilvesile
zikredilen Yargıtay I. Ceza dairesi kararı dir. Ayrıca öğme mahiyetinde değil ikaz
ise, hem hadisemizle ilgili değildir, hem de mahiyetindedir. Suçluluğun tekevvünü için
münferiden bir dava için verilen daire ka aranan ilk şart niyettir. Niyet Bomba hadi
rarını bütün davalara teşmil etmek caiz sesini takbih ise bir başka hadiseyi teşvik
değildir.
olamaz. Bir kanunsuzluğu takbih etmenin
Şahısların müsnet suçu ika ettikleri bir başka kanunsuzluğu taltif etmek mana
veya etmedikleri hususuna gelince: Sanık sına geldiğini terviç eden bir hukuk kaide

Milletin hayat müdafaasını yürüten Mücadele Birliği’ni kapatma kararı veren bakimler
görülüyor. Tabelalar iner mücadele devam eder.
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si bulunduğu kanaatında değiliz.
Sanıkların (Halkı kanunlara karşı gel
meye teşvik) ettiklerine dair iddia da ma
ruz sebeplerle mesnetsizdir. Gerçi bu be
yannameden sonra yurdumuzda pek çok
tahrip hadiseleri olmuştur. Binalar işgal
edilmiş, devlet malı yağma edilmiş. Üni
versiteler işgal edilmiş. Profesörler döğülmüş, gençler kurşunlanmıştır Ama bunla
rı yapanlar beyannamede takbih edilen zih
niyeti taşıyanlardır. Bu hali ile beyanna
me bu kişileri ve bu zümreleri teşvik etmiş
değil aksine takbih ve ikaz vazifesini yapa
mamıştır.
Kanaatimiz odur ki müvekkillerim bu
beyannameyi neşrettiklerinden dolayı (Su
çu öğmek) veya (Halkı suç işlemeye teşvik
etmek) suçundan tecziye edilemezler. Bila
kis suç işleyenleri takbih ve meşru merci
leri ikaz vazifesini yapamadıklarından tevbih edilebilirler.
C)
İddia makamının beyanname mündericatında mevcut olduğu için suçluluk
unsuruna Konya ve Taksim olaylarını da
mesnet almasını bir türlü anlayamadık.
Bildirinin manşeti ve mahiyeti Kayseri olayları ile ilgilidir. Bilvesile Konya ve Tak
sim olayları da zikredilmiştir. Bir yazı, bir
beyanname kül olarak ve bütünü ile bir
fikri ifade eder. Onun içinde herhangi bir
cümleyi münferiden ve müstakillen müta
lea etmek ve ondan suç unsuru çıkarmak
mantık kurallarına aykırı hareket etmek
tir. Bir beyanname mevzuu tümü ile müs
takil bir fikirdir. Onun içindeki cümleler
müstakil fikrin parça parça unsurlarıdır.
Bu cümleler tek başlarına alınırlarsa, asıl
fikirden başka manaları elbette ifade eder
ler. Ama bu cümlelerin tek başlarına ifade
ettikleri mana o beyannamenin manasını
aksettirmez. Yazı tekniğinin, beyan uslubunun zarureti, bir fikri ifade eden yazımn
tümünü mütalea etmeyi gerekli kılar. Be
yannameye bu zaviyeden bakarsak, solcu
aşırılıkları ve anarşist davranışları takbih
mahiyetini taşımaktadır. Elbette bu fikrin
ifade edilişi sırasında bu davranış sahiple
rine karşı çıkılacağını, mukabele edilece
ğini ihtar edeceklerdir. Ve elbette bir ha
reketi men için o hareketin sahiplerine uğ
rayacakları nikbeti işaret edeceklerdir. Bu
işaret edilen hareketi öğmek manasını ta
şımaz.
Yukarıdan beri arz ettiğimiz sebebe
binaen müvekkillerim iddia edilen suçu iş
lemişlerdir. Bilakis suçu ve suçluyu takbih
etmişler, Millet aleyhine. Millî birlik aley
hine işlenecek suçlan men ve def etmeye
matuf gayret göstermişlerdir. Bu sebeple
beraatlerini talep ederim. Şayet ve farzı
muhal olarak tecziyeleri cihetine gidilecek
olursa tecillerini ve cezalarının paraya tah
vilini bilvekale dilerim.
Müsnet suçun müvekkilim dernek yö
nünden mütaleasma gelince:
Makamı iddia Dernek Başkanı ile sek
reterinin hareketini dernek hükmi şahsiye
ti ile de irtibatlandırmaktadır Bu sebeple
de 3512 sayılı kanunun 9/A maddesine tev
fikan derneğin kapatılmasını istemektedir.
Yukardanberi arz ettiğimiz sebeplerle^ esa
sen suçlu olmayan idarecilerin hareketi tec
ziye edilmediği takdirde derneğin de ka »
panması bahse mevzu olmamak gerekir
Ancak ve farzı muhal olarak idareci şahıs
ların müsnet suçlan subuta erse bile derne
ğin ikam edilmemesi gerekir şövle ki:
( Devamı gelecek saytda)
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Milletten Gizlenen İhanet

31 MART

5 Ekim 1908 de Bulgaristan prensliği
Osmanlı İmparatorluğundan tamamen ay
rıldığını, bağımsız olacağım Bulgar prensi
nin artık Kral ünvanı taşıyacağını Bâö-ı
Âliye ve bütün dünyaya ilân etti. İttihat ve
Terakkinin temel fikrinin «İttihad-ı Ana
sır» olduğu, Bulgar komutacılarınm da İtti
hatçılarla en iyi anlaşanlardan olduğu hatır
lansın.
Aym tarihte Bosna-Hersek’te elden
çıktı ve Avusturya’ya ilhâk edildi.
6 Ekim 1908 de toplanan Girit mecli
si; Girid’in Osmanlı imparatorluğundan ay
rılıp Yunanistan’a ilhak ettiğini bütün dün
yaya ilân etti. Sultan Abdülhamid rejiminin
ayakta tuttuğu İmparatorluk Balkan çete
cilerinin elinde yavaş yavaş eriyor, mukad
der bir yokoluşa doğru sürükleniyordu.
17 ARALIK 1908 MECLİS-İ
MEBUSANIN AÇILMASI
1908 Meclis-i Mebusanmda icrayi faa
liyete başlayan mebusları millet seçmedi.
İttihat ve terakkiciler istedikleri adamları
zorla mebus seçtirdiler. Hatta yer yer silâh
zoru kullandılar Milletin kaderine millet
ten olmayan, millet gibi düşünmeyen bir
avuç Balkan komutacısı hâkim oldu. Ne acı
dır ki tarih; milletimizi gayri milli ideoloji
lerin temsilcileri tarafından idare edilme
bahtsızlığına uğramış milletlerden biri ola
rak ebediyete kadar anlatacaktır.
Rum milletvekillerinin siyasetini, pro
paganda ve programlarım bir fesat yuvası
olagelmiş Fener patrikhanesi ile Atina ida
re ediyordu. Milletimizi parçalayıp, virane
ye çevirmek istedikleri yurdumuzda büyük
Rum İmparatorluğunu kurmayı mukaddes
bir dâvâ bilen Fener Patrikhanesi’nin çalış
malarına 1908 lerde de göz yumuluyordu.
1894 Sason Ermeni isyanmda yüzlerce
kardeşimiz Ermeniler tarafından vahşice
şehit edilmiş evler yıkılmış etraf yakılmış
tı. Osmanlı imparatorluğuna kafa tutan,
Doğu Anadolu’nun kendilerine verilmesini
isteyen, büyük Türk Sultamm öldürmeye
teşebbüs eden Ermeniler II. Meşrutiyetin
ilânından sonra milletimizin kaderinde söz
sahibi olmaya başladılar. Meselâ İttihatçı
ların Harput milletvekilliğine seçtikleri
Hamparsum Boyaciyan Efendi, Sason isya
nının lideriydi İsyan bastırılırken o kaçmış,
canınım kurtarmıştı. 13 yıl sonra aym ada
mın çağrılıp milletvekiliğine tâyin edilmesi;
yüzlerce vatan evlâdının kanma girdiği için
onu tebrik edip, — senden daha nice böyle
işler bekleriz, demektir.
Meclis-i mebusanın açıldığı günlerde
Rusya’mn İstanbul büyükelçisi, baştercümanı olan «Ermeni Mandesttam’a göre 275
milletvekilinden ancak 140’ı Türktü» De mekki 135 milletvekili millet düşmam un
surların temsilcileri idiler. İttihatçılar bu
ihanetlerinin adım «İttihad-ı Anasır» koy
muşlardı. Ayrıca senelerdir müslüman ka
nı dökmekten büyük bir zevk duyan Sırp,
Bulgar, Ermeni ve Yahudi milletvekilleriyle boy boy fotağraf çektirip bu unsurlarla
kardeş olduklarım ilân etmişlerdi.
Ayrı ayn düşüncelerin temsilcilerini
ihtiva eden Mebusan Meclisi kısa zamanda
kaynaşmaya başladı. Herkes kendi ırkı le
hine konuşmaya girişince, ideolojilerin çar
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pışması büyük gürültülere yolaçtı. Manza
rayı anlatırken kelimeler bile aczini ifade
ediyor. Ne kadar acı!.. Meclis-i Mebusanda
milletvekilinin biri bir gün ayağa kalkıp,
«Ben Osmanlı Bankası kadar Türküm» di
yerek İttihatçıların yüzüne tükürürcesine
ne olduğunu açıklar. Bilindiği gibi Osman
lI Bankası Yahudiler tarafından kurulmuş,
tamnmaması için, o şerefli ismi alma küs
tahlığını göstermiştir.
Abdülhamid, meclisi açış ve Meşruti
yeti ilân ettiğini bildiren nutuklarında, fark
lı dünya görüşlerinin temsilcileri olan mil
letvekillerinin devletin yararına hiç bir iş
yapmıyacaklannı ima ederek 31 yıl önceki
meclisi de sırf bunun için kapattım diyor
du.
1908 DEN SONRA OSMANLI
İMPARATORLUĞU
31 MART VAK’ASl (13 NİSAN 1909)
II. Meşrutiyet üân edileü epey olmuş,
İttihatçılar ve beynelmilel millet düşmanla
rı Yahudiler, Ermeniler, Bulgarlar, İngiliz
ler, Fransızlar ve Ruslar emellerinin ger
çekleşmesi için gerekli olan ilk ve mühim
basamağı elde etmişlerdi. Fakat basamakla
rın yükselmesi gerekiyordu. Bunun için de
Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi, da
ha sonra fesat şebekelerinin baş kaldırma
ları ile muazzam bir imparatorluğun ve şe
refli bir ideolojinin tamamen yıkılması var
dı plânda. Bu plânı yürüten beynelmilel
güçler kuklalaştırdıklan İttihatçılardan ve
milletin dağınık olan samimî duyguların
dan faydalanmayı bildiler.

Sadrazam Kâmil Paşa
İttihat ve Terakkiciler devlet idaresini
tamamen elgeçirmek için her türlü ihaneti
yapmaktan çekinmiyorlardı. Posta kâtibi
olan Tal’at Bey’in dahiliye nazırlığına geti
rilmesi, ittihatçı olmayan devlet memurla
rının devamlı tasviyesi bu türlü ihanetler
dendir. Meşrutiyetçiler, hürriyet getirdik,
eşitlik getirdik, saadet getirdik diye avaz
avaz bağırmalarına rağmen milleti memnun
etmiş değillerdi Bosna - Hersek, Yunanis
tan Girit gibi vatan parçalan elden çıktığı
için, yüksek mevkilere işin ehli olmayan,
cahil ittihatçı masonlar getirildiği için, bü
tün bunlardan önemi olan, milletin imân,
kültür ve ideolojisi ile alay edildiği için,
milletin öz değerleri ayak aitma alındıği
için ittihatçılar tutunmuyor, ittihatçılar se
vilmiyor, meşrutiyet istenmiyordu. «İk -

dam» gazetesinin 31 Mart hâdisesinden üç
gün önceki neşriyatına göre, o günlerde it
tihatçı subaylar, askerlere durmadan §u
emri tebliğ ettiler:
—
«Hocalarla katiyen görüşmiyeceksiniz! Askerlikte diyanet meselesi aranmaz.»
Bütün bu hâdiseıer gayri memnun milleti
harekete hazır cır vaziyete getirdi. Beyneln -lel güçler milletin böyle bir vaziyete gel
mesini bekliyorlardı. Kıbnslı İngiliz ajam
Deniş Vahdeti yayınladığı Volkan gazete
si ik milletin manevi duygularım istismar
etmeyi gayet iyi başardı. «Ittihad-ı Muham
medi» cemiyeti ve onun yayın organı olan
«Volkan» gazetesi sözde herşeyi İslâm adı
na yapıyordu. Derviş Vahdeti denen ajan
kendini bir İslâm fedaisi olarak takdim edi
yordu.
31 Mart Hâdisesinin vukuunda, Franşada Jön - Türklük etmiş vatan haini Mu
rat Bey’in «Mizan» gazetesi de büyük rol
oynamıştır.
31 Mart vak’ası bu milleti yıkmak için
tertip edilmiş ender hâdiselerden biridir.
Tamamen tertip ve kompladan ibaret ko
münistler ve masonlar milletin hafifçe sil
kinişine dayanamıyarak «31 martçılar ge
liyor» diye feryadı basıyorlar. Arkasmdan’da «irtica her hortladığında başı ezilmiştir»
diye asırlık ihanetleri tekrarlayabileceklerini açıkça söylüyorlar.
İttihatçılar, isyanı bastırma bahanesi
ile Selânikten kuvvet toplamaya başladılar.
Çoğunluğunu Arnavut, Bulgar, Sırp, Yu
nan, Yahudi ve diğer Mekadon çetecilerinin
teşkil ettiği bu orduya «Hareket Ordusu»
namını verdiler Hareket Ordusu İstanbul’a
hareket etmek üzere Selânikten yola çıktı.
Hareket Ordusu 23 Nisan’da Yeşilköy’e ulaştı. Aynı gün Yeşilköyde Ayan Reisi Sait
Paşa başkanlığında bir toplantı oldu. Top lantıda vatan hainleri Hareket Ordusunun
plân ve programım müzakere ederek padi
şahı hal kararım aldılar. Hal karan alın
masına rağmen yayınlanan teblitlerde, Ha
reket Ordusunun hükümdarı âsilerin elin
den kurtarma maksadı ile İstanbul’a girece
ğini bildirdiler. Padişah ve I. Ordu işin ger
çek yüzünü anladı. Hatta I. Ordu. Hareket
Ordusunu dağıtmak için padişahtan izin is
tedi. Fakat kan dökmekten son derece sa
kınan Padişah bütün ısrarlara rağmen izin
vermedi. Sebebini iyice bilmediğimiz bu
hareketinden dolayı, padişah affı mümkün
olmayan ve bir miiletin yokoluşuna sebep
olan büyük bir hataya düştü.
Mileti yıkılışa götüren bu hâdisenin
tertip edilmesi için Amerikalı Yahudi ban
ker Jakop Schiff’in milyonlarca lira yardım
ettiği belgelerle sabit olduğu, halde * mil
letin samimi duygularım istismar eden ve
31 Mart hâdisesinin meydana gelmesinde
en büyük rolü oynayan Volkan gazetesinin
sahibi Derviş Vahdeti’nin müslümanhkla
ilgisi olmayan bir İngiliz ajanı olduğunu
tesbit eden vesikalar bilindiği halde, 31
Mart hâdisesini gerçek mânâda anlatma
yanlar vatan haini ajanlardır.
(*) Menemen hâdisesinin içyüzü Gene
ral C. Rıfat Atilhan Chf. 30.
( Devamı gelecek sayıda)
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Milletin müdafaası
devam ediyor

Bildiri 312. Maddenin anladığı mana
da, suça dolayısı ile tahrik kastiyle mi
yazılmıştır?
Bilirkişi raporunda suç ve maddi un*
suru kafi derecede aranmadığı gibi cürmü kasta hiç dikkat edilmeksizin, bildiri
mahkûm edilmeğe çalışılıyor. Her suçun
olduğu gibi bu suçun da teşekkülü için
cürmü kasıt ispat edilmelidir. Bu husus
kati bir gerçek olmakla beraber, bu su
çun — hususi kasıtla — mümkün olacağı
doktrin tarafından ifade edilmiştir.
«Manevi Unsur: Failin bucürmün te
şekkülündeki — Niyet— unsuru fiilin
müstakil diğer bir cürüm vasfına ilişkin
değişiklik bakımından ehemmiyeti büyük
tür. Bu itibarla umumi manada «Cürüm
kastı» aranmakla beraber «Hususi maksa
dında araştırılması lâzım geldiği kanısın
dayız.» — Türk Ceza kanunu şerhi ve tat
bikatı Nejat özütürk, Yüksek Hakimler
kurulu üyesi. Balkanoğlu Matbaacılık li
mitet Şirk. 1966 Ankara —
Bazı müelliflerin hususi kastın aran
ması gerekli olduğunu ifade ederlerken bi
lirkişinin «Suç olduğu kanaatindeyim» de
yip geçivermesinin manası ne olabilir?
Cürmü irade olmadan bir suçun suç olank
vasıflandırılması mümkün değildir. Şu hal
de manevi unsur, kast yahut cürmü irade
yönünden bildirimizin mezkûr bölümlerini
bizim incelememiz gerekiyor. Zira, bilirki
şi böyle bir araştırmayı vazifesi olduğu
halde yapmamıştır Sadece suç olduğu ka
naatindeyim, demekle yetinmiştir.
Bilirkişinin bildiriye isnat etmiş oldu
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ğu cürml kast, yani suç işlemeğe tahrik
kastı bildiride yoktur.
Zira, suç işlemeğe tahrik, kanunlara
itaatsizliğe teşvik kastı gibi cürmî irade
ler:
a — Bizzat bildirinin ifadeleri ile,
muhtevası ila tezat halindedir.
b — Bildirinin yazılışına amil olan
saikle tezat halindedir.
c — Benzer nadiselerde M. B.’nin me
todu, davranışı ile tezat halindedir.
Yukanda aldığımız tezatlar bizim böy
le bir adi kasıtla hareket etmeyeceğimizi
gösteren temel vakıalardır. Ve bunların
araştırılması bize suç isnat eden herkezin
vazifesidir, öyle ise bildiriye isnat olunan,
muhayyel cürmî iradeninde bir iftira oldu
ğunu görelim. Ancak kastın metodlu araş
tırılması gerektiği sarahate kavuşmalıdır.
Bunun için ceza hukukunun temel prensip
lerini hatırlayalım;
«Diğer bazı müelliflere göre ise, kast
karinesi diye birşey yoktur Diğer unsur
ların mevcudiyeti nasıl ispat ediliyorsa, ma
nevi unsur ve ezcümle kastta o suretle is
pat edilmelidir.»
«Beyan edelimki bu yolda yapılacaK
araştırma çok büyük güçlüklerle karşılaş
mak ve hasseten failin hangi nevi kast .a
hareket ettiğini tayin gibi psikolojik ince
lemeleri istilzam etmek icap eder. Hakim
bu konuda, herşeyi, faille mağdur arasın
daki geçmiş münasebetleri, suçun işlenme
mahal ve zaman ve tarzını nazara almak
ve ona göre kastın bulunup bulunmadığım
tespit etmek mecburiyetindedir.
Usule teferru eden bu meselede, kati
bir neticeye varmayan hakim «Şüpheden
maznun müstefit kılınır» kaidesini tatbik
le failin en ziyade lehine olan manevi du
rumun mevcudiyetine hükmeder.
İşaret edelimki, temyiz mahkemesinin
müstekar içtehatı da bu merkezdedir. Bir
misal vermek maksadı ile şu karan zikre
delim: «Hadisenin cereyan şekline, suçta
kullanılan âletin sopadan ibaret olduğu
nun kabul edilmesine ve otopsi neticesin
de tanzim edilen raporda kafa kemiğinin
kırık ve çıkık olduğu bildirilmesi itibariy
le darbenin çok şedit olmadığı anlaşılma
sına göre, suçun öldürme kastıyla işlendi
ğine dair kesin deliller gösterilmeksizin
448. maddede hüküm tesisi yolsuzdur.»
O. C. D. 30-6-1953.1560 2288: Baytok 391
Nazari ve Tatbiki C.H. c. I S. Dönmezer,
S. Erman, shf. 230-231. —Florian, 471.)
«Şu halde yapılacak ilk iş, failin han
gi suçu işlemek kastı ile hareket ettiğini
tespitten ibarettir. Şüphe yokturki, diğer
hususlarda hakim, kastı ne suretle meyda
na çıkarıyorsa, buradada aynı şekilde ha
reket edecek, yani sadece harekete değil,
hareketin dışında kalan unsurlara (ailunde)
itibar edecek, faraza mağdurla fail arasın
daki münasebetleri, harekete tekaddüm
eden veya bundan sonra yapılan diğer tali
geçmiş hareketleride nazara alacaktır.»
(Nazari ve tatbiki ceza H. Cilt I shf. 416
S. Dönmezer, S. Erman)
Yukarıdaki hatırlatmaların ışığı altın
da
a — Bildiriye izafe edilen, suç işleme
ğe tahrik, kanunlara karşı gelmeğe tahrk
kastı, bizzat bildirinin kendisi ile tezat ha
lindedir. Zira bilirkişi mezkûr cümleleri
kasıtlı ve yanlış bir özetle ve tahrifle 312.

maddenin şumulüne dahil edebilmektedir.
Bu husus üzennde iyice durduğumuz ka
naatindeyiz. Komünizmin an
(Matbuat Suçlan • Matbuat kanununa
göre suçlar, müeyyideler, yargılama usulü.
Dr. Sulhi Dönmezer. t. Ü. Ceza hukuku ve
usulü Doçenti. t.Ü. Yayınlan N: 298, Hu
kuk fakültesi No: 62
Doktora İhtisas Kurslan Serisi No: 9
İsmail Akgün Matbaası • îst. 1949)
Bir cürümden bahsedilmiş olmasının
hangi huduttan ötede «öğmek» sayılacağı
nı tayin etmek için «sistematik voruma»
baş vurmak doğru olur. (Sistematik yorum
için bak Erem, Türk Ceza Hukuku Prağraf: 17) Fasıl başlığı «Suç işlemeğe tah
riktir» «Bu itibarla bir cürmü öğmek başbakalannı o cürmü işlemeğe teşvik edici
veya cürmün işlenmesine mani olan ma
nevi engelleri (Meselâ ahlâki engelleri ve
ya kanun korkusunu) kaldırıcı * 5- “t,te.
ki sözleridir. Kısacası «öğmek» ud^uarını suç işlemeğe dolayısı ile tahrîV “tmek
tir. Sadece bir mütealanın «ah*
ıi
mi öldürdüler, sözünde olduğu gibi» mane
vi tesanüt beyanlarının, umumi af talebi
nin, yardım parası toplamanın (Mükafat
değil) sadece tasvibin, telkin edici mahi
yette olmadığı zaman suç sayılmayacağını
düşünen müellifler vardır (Bak Manzini
V. n. 1817)»
(Türk Ceza Hukuku C. II Hususi hü
kümler, Dr. Faruk Erem. AÜHF. Ceza
hukuku ve Adalet Psikolojisi Prof AÜHF.
Yayınlan No: 198 Ajans Türk Matbaası.
Ankara 1965)
Kanunun sarahati ve bir kısmını yu
karıya aldığımız ilmi kanaatler, dolayısıy
le de olsa propoğanda, tahrik ve teşvik ka
rakterini arzeden hareketlerin 312m şümu
lüne girdiğinden ibarettir. Aksine bir ilmi
incelemenin vulgarizasyonunu (avamileştirilmesini) mahkûm etmek, fikir ve düşün
ceyi mahkum etmek demektir. Bu hususda bir fikir vermek üzere sosyal psikoloji
mütehassıslarından O. Krech’i kitabından
inançlar ve onlann tezahürleri ile ilgili
birkaç paragrafı nakledelim:
«Tutumlarda dışa vurulma bakımın
dan biribirilerinden aynhrlar. Burada da
bu iki nitelik arasında tam bir korelasyon
yoktur. Tutumların dışa vuruluşlarına
bakmanın bir yolu da farklı tutumlara
farklı «eşikleri» bulunduğunu düşünmektir.
Tutumlann konulan ancak belirli şartlar
altında bir istek haline geldiğine göre,
hangisinde bu şartlar diğerlerine göre da
ha kolaylıkla karşılanır ise o tutum daha
çok dışa vurulur. Bu tutumların her ikisi
de birey bakımından önemli ve kuvvetli
olabilirler. Sözgelimi bir kimsede çok dışa
vurulan bir siyasi tutumla az dışa vurulan
bir dinî tutum bulunabilir. Bu dinî tutum
kendisini ancak belirli etkin olaylar orta
ya çıktığı zaman dışa vurur. Cennet ve
cehennemin çok canlı bir tasviri karşısın
da, bağlı bulunduğu din kötülüğünde, ha
karete uğradığı zaman, dini tutum önemli
bir tutumsa bu şartlar altında geri kalan
hayatını etkileyebilecek bir harekete giri
şebilir.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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MİLLİ MÜCADELE
(Başarafı 5. Sayfada)

VESİKA 112 Sivas, 27.9.1919 Saat 11 evvel
(Kerimpaşa ile telgraf başında muhabere)
Müsaade buyurursanız telgrafnamei birader!
'eri muhteviyatından muhtacı izah ve istizah gö
rülen bazı noktalar* burada tekrar edeyim. Muh
terem büyük padişahımız efendimiz hazretlerinin
beyannamei hümayunlarındaki irşadatın hükâ»
met ve milletimizin- yegâne peyveste olacağı ga*
yesinde tamamen müşterekiz. Milleti necibimizin
ve cümlemizin zat* akdesi hilâfetpenahiyle olan
revabıtı hürmet ve sadakatimizin lâyetezelzel bu
lunduğuna asla kimsenin şüphe ve tereddüt etme
ğe hakkı yoktur. Hakanı celilüşümmızın her tür
lü amal ve iradatı hümayunlarına serfürü etmek
bizim için bir nimeti uzmadır. Acizleri aylarca
mukaddem bu hakikati mahzayı kemali samimi*
yeti vicdaniyemle hâkipayi şahaneye arzetmiş ı*
dim. Bugün ve ilelebet bu noktai necata sadaka
tim katidir. Bilcümle rüfekayi mesaimin Msdyat ve içtihadatı kafiyesi aynidir. Alerumum bü
yük ve âlicenap ve vefakâr milletimizin dahi bas
dan başka türlü mütehassis olmasına İmkân muta
sevver değildir. Halife! akdes ve padişahı eelilüf
fanımız baklandaki sadakat ve ubudiyet ve bipayan hürmetlerimizin herse olursa olsun dalma
mahfuz bulundurulacağını bütün mukaddesatıma
üzerine yemin ile bir kere daha burada teyit ey*
leriz.
İşte telgrafnamei biraderileri ve vukubuks
teşebbüsü hayırhahlleri münasebetile bir defa da
fea ve son defa za& necibaneleri gibi fesİM cidden
vatan ve millet aşküe ve sevgili nemlâ olan m&
eesseml namus ve merdi kâmil, kadim arkadaşım
re hatıra! uhuvveîln! dalma hürmetle muhafaza
eylediğim kardeşim Abdülkerim Pa|â Hasretle?!*
le de iblâğ etmiş olmak bizim için her türlü viâ*
&&SÎ huturun teyidine medar olmuştur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa! Hukuk
Cemiyet! Heyeti Temstliyesl aanmıs
Mustafa Kemal
Saat 8.1Q scnra
Büyük Hazret,
Mihrabı muallâyı ümmet ve millet bilmekte
ki kanaati kafiyemiz icahatındandır M, her tür
lü maruzat ve isürhamatı müliyeyi süddei sesiyei mülûkâneye arz ve iblâğa fürceyap olmaya te
şebüsten geri durmadık. Ferit Paşa ve rüfekası»
nın bu emeli has ve nezihe set çekmeğe çalışması
na rağmen yine ayni tariki ubudiyette berdevam
bulunmaktayız. Yalmz burada müsaade buyurur
sanız büyük bir hatadan zatı âiîi biraderlerini
tahlis maksadile arzedelim ki, Anadolu umum
maruzatının meşmulü iihazai hiîâfetpenahi kı
lındığı hakkmdaK’ malûmata milletin henüz iti
madı kati değildir. Çünkü ihanetkârâneîeri sa
bit olan birkaç şahsı hiçbir vakit bütün kalbü vie
dan ve mevcudiyetleri!© ve en amik hissiyatı ubudiyetkârane ile padişah ve halifelerine merbut
bulunan koca milleti necibelerine tercih buyur
mazlar. Millet azameti ilâhiyeye ve amali hakiki
yel hilâfetpenahiye istinaden ve ilticaen istihsa
li maksut ve temini matlap eyliyecektir. Bu bap
ta emri Hüdayı if* edecektir. Ve buyurduğunuz
gibi istihkakı milimiz pürsâd ve ziselâm olacak
tır. Duayi kerem kârilerinin eksik edilmemesini
îica ederim. Sa’y bizden, tevfik hüdayı lemyezsldendir.
Mustafa Kemal

OSMAN BATUR
(Baştarafı 16. Sayfada)
Bu haberlerin birleştiği hakikat şadım Os
man Batur şehid edilmiştir ama, Türkistan'ın mil
II mücadelesi yoY edilememiştir.
Bütün imkânsızlıklara rağmen; Osman Batar
un kini, Türkistar’daki millî mücadele meşalesini
ateşleyecektir.
Beynelmilel politikanın ve onun emrindeki
sermayenin kundakladığı Çin gariîlalan, Türkis
tan’daki bahadırların dağ harpleriyle imha edil
mektedir. Aya insanın ayak basmasından Çinlile
ri haberdar etmeyen Kızıl Çin elbette Türkistan
lılann milli mücacelesinden de dışarıya haber ms
dırmak istemeyecektir.
Fakat zulmün sonu gelmiştir. Türkistanlının
milli mücadelesi her türlü engeli aşarak dalga
dalga çelişmektedir

Tarih! seyir, milli mücadelenin zsferisl müj
delemektedir.
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Ecevit’in itirafları
(Baştarafı 4. Sayfada)

lidir. Kanlı Pazartesilerini ortaya koyanla
rın Hacettepe Olaylarını tezgahlayanların
bütün plânlan ortadadır. Ve açıktırki si*
lâhlı tecavüzler solcuların fayda umduğu
bir metoddur. Onlar tarafından işletilmek
tedir. Geç de olsa bazı çevreler bunu itiraf
mecburiyetinde kalmışlardır.
DİZGİNLER KOPUNCA
Kanunun açıkça suç saydığı fiilleri «tşğaî ve ooykot aynı şeydir» diyerek fetva
verenler, ipin ucunu kaçırdıklarım yeni an
lamışlardır. Besledikleri kargalar onların
da gözünü oyma şirretine erişmiştir. Ne za
man ki iğnenin ucu kendilerine batmaya
başlamıştır işte o zaman İnönü de Ecevit’*
de sızlanmıştır.
Bir zamanlar «İlla da tehlike sağdır»
diyen İnönü ve sevgili Eeevit’i şimdi bir
kaosun içine düşmüşlerdir.
Yine bir zamanlar komünistlerin yap
tığı tecavüz ve kanunsuz hareketleri «Bun*
lar gençlik hareketidir» veya «Gençlik hak
lıdır Çİinkü dünyanın her yerinde gençler
btî davranışlarda bulunmaktadır.» kabilin
den sözlerle onlara yeşil ışık yakan Ecevit,
son hadiselerle büyük telaşa kapılmıştır.
C-H-P/nin pamuk elli gençleri komünist
lerden dayak yevince, tertip etikleri miting
ler solcu eşkiyalar tarafından tecavüze uğ
rayınca feryadı basmışlardır. Bu eşkiyalarm solcu olmadıklarını iddia gibi gülünç
bir dunıma düşmüşlerdir.
Birkaç gün evel Sosyal Demokrasi Der
nekleri Federasyonu genel kurulunda ko
nuşan Ecevit, «Sizden daha solda olanlar,

elli yıl önceki sol düşüncesinin doğmasına
saplananlar ilerici değil gericidirler. Bu
korkak kahramanlar kısa yoldan iktidar he
vesliler gençlen sokak kavgalarına itiyor
lar. Siz salon sosyalistlerine gerçek solu
öğreteceksiniz. Halkın ayağına gitmeyen
birîaicm salon beyleri, bıyıklanın şu tür
lü bıralup, ceketlerini şöyle giyerek Maocu
sayarlarsa...» diyerek solun prestijini kur
tarma gayretinde bulunmuştur.
S3nki milletin Taksimde dayak attığı,
Bozkır sokaklarında yular takıp, gezdirdiği,
Erzurum’da leşini sürüdüğü eşkıyalar «Sa
lon solcuları» değilmiş gibi karşısına diki
liyor, yeni 31 Martlar vahmedıliyordu. Rüz
gâr ekenin fırtına biçeceğini unutmamak
gerekir.
Bir iki siyasi beyanatla bu mesele ge*
çiştirilemez. Komünistlere karşı kesin bir
cephe alınmadıkça silahsızlanma teklifi sırf
demogojiden ibaret kalacaktır.
NETİCE:
Silahlı tecavüzün ideolojik karakteri
belli olunca, varılacak netice şu olacaktın
Eğer geç de olsa itirafta bulunanlar gerçek
ten vatansever iseler bunların komünist ol
duklarım açıkça ilân etmelidirler
Bütün vatanseverlerin milli cephede
birleşmeleri, komünizme karşı millî müca
deleye karar vermeleri zaruridir. İktidar
meseleyi sadece milete şikâyetle yetinme*
meli, milletin yaptığı vazifeyi bizzat yük
lenmelidir. Millet devletini vazife başında
görmek istiyor.

Komünistlerin Putu Lenin
(Baştarafı 7. Sayfada)

ğinin ve kapitalizmin yıkılacağın kaçınıl
maz olduğunu ispat için düşünce prensibi
olarak dialektiğe, düşüncenin Özü olarak
maddeciliğe dayandı. Böylece so>-yalist ha
yal ilim maskesini takınabildi.
Ancak sosyalizmin bir hayal dünyası
olmaktan çıkıp, geleceği kati bir dünya gS*
rünüşü kazanması yetmezdi. Sosvalizm sa
dece bir izah olmayacak, bir ihtilâl silahı
da olacaktı. Fakat bu neticeye Marx ve En
gels varamadılar. Mars beklediği ihtilâlin
patlamadığını görerek, ızdırap içinde öldü.
Engels’e ise Mars’ın eserlerini toplamak
düşüyordu.
Bir fikri hayal aleminden, yaşama dün
yasma getirmek teşkilâtçılık isteven bir iş
tir. Bir fikir ne derece haklı bulunursa bu
lunsun, bu fikre inanan insanların müca
deleleri ile hayata kavuşur. Bir fikri ya
şanmağa değer hale getirmek için ise mü
cadeleyi zafere kavuşturacak bir kadroya
ihtiyaç vardır.
İşte bu sebepten Lenin olmasaydı, bir
Marsism — Leninizmden bahsedilmeyecek
ti. Hitler olmadan bir Nasyonal - Sosyalizm
den. söz edilemeyeceği. Mussolini olmadan

OKUYUCULARIN

Faşizmden bahsedilemeyeceği gibi. Lenin
olmadan Rus komünist partisinden ve Rus
ya’da patlayan komünist ihtilalden de bah
sedilemez.
Lenin’in çalışmalandır ki, komünist par
tisini bir münakaşa kulübü hüviyetinden çı
karmış, halkı kandırabilecek güçte propa
gandacılar ve teşkilâtçılar ordusu haline ge
tirmiştir Lenin’in parti, teşkilâti&nma, ve po
litika hakkmdaki fikirleri bugün bütün ko
münist alemin inandığı baş emir mahivetin
dedir. Vietnam’da Küba’da. Yemen’de
kandırılmış kitleler Leninin prensiplerini
tekrarlamaktadırlar İnsanlık bu küfür rehben bu batılın kahramanı, kızıl deccalin or
dulan tarafından esaretin batağına sürük
lenmek isteniyor.
Bugün milletimizi bu kızıl yamyamla
rın saldırısına karşı müdafaa harbinde Le*
nin ve çömezlerini; inanç, ideallere tam
bağlılık, metod. strateji, teşkilatlanma, tak
tik ve bütün mücadele türlerinde fersah
fersah geeçn kahraman, liyakat5* mücadele
çilere ihtivaç vardır.
Milletin sessiz mücadelesi, Kadroları
nı beklemektedir.

DİKKATİNE

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE MÎLLETİN DEĞERLERİNE BAĞLILI
ĞI ŞİAR EDİNMİŞTİR. ÜZERİNDE, OLMADIK KİŞİLERİN ULU ORTA LÂF
ETTİĞİ MESELELERİ, TEMEL KAYNAKLARA İNEREK ÇÖZMEK EN
SAĞLAM YOLDUR. MECMUAMIZIN GEÇEN SAYILARINDA ÖMER NESEFÎ’NIN (R.A.) AKAİDİNİ NEŞRETMİŞTİK. TÜRKİYE’DE TÜRKÇE OLA
RAK İLK DEFA MECMUAMIZDA NEŞREDİLEN BU ESER, İLERİDE KİTAP
HALİNE GETİRİLECEKTİR.
AYRICA YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE ÖNÜMÜZDEKİ SAYILARIN
DAN İTİBAREN AKAÎDDE İMAMIMIZ OLAN İMAMI MATURÎDÎ’NİN
(R.A.> AKAİDİNİ NEŞRETMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU KIYMETLİ ESER
BÜTÜN MÜMİNLERE VE VATANSEVERLERE UYACAKLARI GERÇEK
İNANCIN TEMELLERİNİ GÖSTERİR.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE!
Mecmuamıza üe avlık abone olan okuyucularım ızın abe
n e m üddeti bu sayı ile bitm»« durum adır* Savın okuyu
cularımızın abonelerini yenilemelerini hatırlatırız.
MÜCADELE, 21 NİSÂN lfW

IN K IL A
H.Z.7S.A.S./ in Yahudilere karşı Mek
ke ile ittifakı; Komünistlerin, yıkmak ıstedikleri güçler haricindeki kuvvetlerle it
tifakı; Mussolininin komünistler haricin
deki kuvvetlerle - ordu ile - ittifakı bu ka
idenin tatbikatını gösterir.
İttifakların, ittifakı temin ve tesis
eden kuvveti ana hedefine götürmesi için,
şu şartlar gerçekleştirilmelidir:
a-ittifakın siyasi, fikri ve askeri li
derliğinin o gurubun elinde olması,
b - Tecrid edilmemesi,
c-Müttefikin kudretlerinden azami is
tifade
İttifak hali, kuvvetler arasındaki mü
cadelenin bir başka şekilde devamından
ibarettir. Böyle olunca, inkılâba gurubun
hedefine vasıl olabilmesi için, müttefikler
üzerinde siyasi ve kültürel hâkimiyetim
kurmuş olması lözımdır. İttifak ancak bu
şartla inkılâba guruba faydalı olur. Müt
tefikle yapılan anlaşmanın şartlan, guru
bun ideolojisi istikametinde kullanılır.
H.z. Muhammed /S.A.S./ in Hudeybi’
ye anlaşması fikrf ve siyasi liderliğin İs
lâm inkılâba gurubun elinde olduğuna
gösterir. Şartlar İslâm ideolojisi istikame
tinde yorumlanmış v e kabul ettirilmişdir.
Komünistlerin milliyetçilik ve demok
rasi maskesi altında, yıkmak istedikleri kuv
vetler karşısında halkla ve ordu ile ittifak
kurmaları daima ittifak kurduklan kuv
vetlerin aleyhine ve fakat komünistlerin
lehine neticelenmişdir. Zira komünistler
ittifakları, kendi nüfuslannı kuvvetlendir
mek için bir vasıta yapmışlar ittifakın fik
rine ve siyasetine hâkim olmuşlardır. Her
şeye rağmen ittifakın liderliğini yapmak,
ittifakın o gurup lehine neticelenmesinin
ilk şartıdır.
İttifakta lider gurup bu durumu müt
tefikine kabul ettirmezse tecrid edilir. İt
tifaktan istifade hasıl olmaz. İnkılâba gu
rup uzlaşma bilmez, haris bir gurup olarak
vasıflandınlabilir. İttifakın liderliğini jraparken bu noktaya büyük dikkat gösterilir.
İttifak lideri gurup müttefiklerinin kud
retlerini istihdam edemezse, düşman kuv
vetleri karşısında yalnız kalır ve kudretini
hebâ eder.
Alman - Rus ittifakının çözülüşü üe
Almanların yalnız kalması, onlann çöküş
sebeplerinden biri olmutur.
Nato ittifakı için de bu durum aynen
variddir. Amerika - İngiltere lehine işle
mektedir.
Hülasa; ittifaklar, bir gurubun pozis
yon ve imkânlanndan hasımlara karşı is
tifade âletidir. Ve siyasi, askeri hâkimiye
ti yaymanın bir vasıtasıdır.
Zamanımızda Komünistlerin, Amerihların ittifaklan bu durumun dikkate şaan numuneleridir.
NKILÂBCI HAREKETLERDE
ALENİYET MESELESİ
Teşkilatların gizliliği meselesi teşkilat
lanmanın Özüne «it bir mesele olmayıp,
şekline tealiuk eder. Teşkilatlan p gizliliği
meselesi bir taktik meseledir Binaenaleyh
taktiklere tesir eden sebeplerin değişmesiy
le taktikler de değişir. Teşkilâtlanmada giz
lilik bir değişmez kaide değildir, İnkılâba
hareketlerde teşkilâtlanma prensibleri esasdır, fakat teşkilâtlanma şeklileri daima,
mütemadiyen değişir. Bu değişiklik muhte*
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lif faktörlerin tesiriyle olur.
Evvelâ: inkılâba hareket/erin yası)
olduğu seyir* yükselme hâlinde mi? Geri
çekilme hâlinde, mi- müdafaada mı? yahud
taarruzda mı? Mezkûr durumlara göre gizr
lilik. taktiği de değişir.
Sântyen* Bu stratejik devreye uyğun
olarak mücadele vasıtalarının, mücadele
usullerinin değişmesine uyğıın olarak da
teşkilât biçimleri, şekilleri dolayısıyla teşki
lâtların aleniliği de değişir.
Sâlisen: Teşkilâtın aleniliği meselesine
teşkilâtın mücadele ettiği ortam, vasat ve
bu vasatta hâkim bulunan düşman siyasî
iktidannm vaziyeti tesir eder.
Kitlelerin teşkilâtlanmasıyla iktidara
gelmek isteyen inkılâba hareketlerde ha
reket ve propoğanda daima açık olma temayülündedir. Fakat bu, zaman zaman, in
kılâbın bulunduğu hücum ve müdafaa saf
halarına göre ve bunun da tesir ettiği mü
cadele usul ve vasıtalarına göre teşkilâtın
gizliliği meselesi de devamlı surette deği
şir.
İNKILÂBCI HAREKETLERDE
PROGRAMLARININ ALENİLİĞİ :
Her inkılâba hareketde proğram yani
inkılâba hareketin yönelmek istediği ara
hedefler ve -ara hedeflerden murad edi
len, bilhassa mühim olan* gaye gizli olur.
Kitle ve düşman kuvvetler tarafından bilin
mez. Bilindiği takdirde, bu kendi nihaî he
defini ifşâ etmiş olan hareketin muvaffak
olmak ihtimali yok gibidir. Bunun muay
yen misallerini görürüz. Muvaffak olmuş
hiç bir hareket en son gayesinin ne oldu
ğunu daha evvelden ilan etmiş değildir.
Proğram kitlenin malı değildir. Proğ
ram, ancak bir davayı tahakkuk ettirmek
isteyen insanların malı ve şuuru olabilir.
Yoksa düşmanlann eline geçecek ve onla
rın inkılâbcılann önlerini kesmelerine ya
rayacak olan bir proğram ifşâsı o hareke
tin katledilmesi demektir.
VURUCU DARBELERİN GİZLİLİĞİ :
İnkılâba hareketlerde düşmana vuru
lacak darbe şekli, zamanı ve yeri katiyen
ilân ve ifşâ edilmez.
Meselâ Hz. Muhammed (S.A.S.) harbin
hangi istikametde cereyan edeceğini, ne
reye sefer yapılacağını umumiyetle bildir
mezdi. Seferin yapılacağı istikamet yerine
ters bir istikamete yönelir, büyük bir ka
vis çizer ve düşmanı baskın şeklinde vu
rurdu. Bu Hz. Muhammed (S.A.S.) in baş
lıca taktiklerinden idi.
Demek ki darbe istikameti, şekli ve
zamanı muayyen bir şefler kadrosu tarafın
dan bilinir, fakat kitle tarafından bilinmez.
Ayrıca İnkılâba Hareketler de istih
barat faaliyeti de gizlidir. Herkes tarafın
dan bilinmez. Düşman kuvvetlerinin kim
ler olduğu ve faaliyetleri, düşman kuvvet
lerinin neler plânladığının öğrenilmesi fa
aliyeti de bunu yapan teşkilât ve faaliyet
leri yönünden gizlidir.
İnkılâba hareketler bunların haricin
deki bütün hareketlerini açık olarak ya
par.
Stratejinin safhalan mücadele usulle
rine, bunlar da teşkilâtlanma taktiklerine
derin surette tesir eder. Binaenaleyh gizli
olan teşkilât ve faaliyetler bir müddet son
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ra açık hale gelebilir. Bunun aksi de ay
nen varitdir.
Hareketin bulunduğu strateji safhası
propoğanda, teşkilâtlanma ve hareketin alenîliğifaf değiştiril Demek ki; hareketin bu
lunduğu stratejik safha, o safhadaki stra
tejinin inkılâbcıiara telkin ettiği- mücadele
usulleri, propoğanda, teşkilâtlanma ve ha
reketlerde aleniyete tesir eder.
Teşkilâtlanma taktiklerine -hususiyle
aleniyet meselesine- tesir eden sebepleri
Komünist hareketde inceleyelim :
«İnkılâba med halinde idi, hareket
yükseldi. Taktiklerin halleri ve şartlara
uyması için değişmesi lâzımdı.». Taktikler
daima değişen, aynı anda bile birbirine zıt
şekiller alan vesilelerdir. «Bununla ahenk
li olarak kavğa şekileri de -taktikler değiş
tiği için inkilâbm meddinin icabı ile ihti
lâlci idi. Mahallî siyasî grevler, siyasî nü
mayişler, umum) bir siyasî grev, meclisi
boykot, ayaklanma, ihtilâlci mücadele beyannemeleri, bütün bunlar bu devre esna
sında birbirini takip eden değişikliklerdir.»
Yukanda zikredilen mücadele usulleri;
grevler, beyannâme neşirleri, siyasî grev
ler, siyasî nümayişler, ayaklanmalar, ihti
lâlci beyannâmelerin dağıtılması hep birer
mücadele örneğidir.
«Bu, stratejinin -inkılâbın- muayen bir
safhasında yapılmışdır. Kavgamız hep bun
ların arasında cereyan etmişdir. Kavga şe
killerinin bu değişiklikleri teşkilât şekille
rindeki mütekâbil değişikliklerle mütarafık bulunuyordu. İhtilâlci köylü komiteleri,
grev komiteleri, sovyet işçi mebuslan, az
çok açık amele parti tahrikatı, bütün bun
lar o devirdeki teşkilât şekilleriydiler.»’
Demek ki teşkilât şekilerine strateji
nin mücadele usulleri tesir etti. Bunlara
uyğun olarak teşkilâtlar meydana geldi.
Daha evvel tesbit ettiğimize göre, teşkilât
ların esasım kuran ve büyüten, onlan ta
yin eden husus mücadele idi. Mücadele
usulleri değiştikçe, teşkilâtlanma şekileri
de normal olarak değişecekdir.
«1907-1912 esnasında parti, inkılâb ha
reketinin bir alçalması müddetince, ric’at
taktiklerine baş vurmağa mecbur kaldık.
Hareket cezir halinde idi. Taktikler bizzarure bumı nazar-ı itibare almağa mecburdu.
Gerek mücadele şekilleri, gerek teşkilât
şekileri aynı surette değiştirildi.»
Mücadele usullerini değiştiren şeyler,
o günün icabı olan taktiklerdi. Taktikleri
değiştiren şey de o anki müdafaa strate
jiğiydi.
Daha evvel hareketin yükselmesi ha
linde, meclis haricinde ihtilâlci hareket ya
pıyorlardı. Bir müddet sonra bunun yerine
parlemento mücadeleleri yaptılar. Daha ev»
vel Çarlık idaresi aleyhine ihtilâl teşkilât
landırırken şimdi demokrasi taraftarı oldu
lar. Demokrasiyi savundular. Siyasî grev
ler, açık ihtilâlci beyannâmeler dağıtılma
sı şeklindeki mücadeleler yerine meclise
iştirak, parlementoyu bir propoğanda vası
tası olarak kullanma karan mücadele usul
lerinin değiştiğini gösterdi. Bu mücadele
usullerine uygun olarak da teşkilâtların
değişmesi lâzımdı. (Devamı gelecek soyul*!
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