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Misalleri his, düşünce ve iman saha o m
sında da çoğaltmak mümkündür. Ancak
Demek ki; İktisadî yapının yükselme
buna lüzum yoktur. Ferdin ihtiyaçları var
dır. Bu ihtiyaçların tatmini için vasıtala si, bir hak ideolojinin muvaffakiyetine
ra ve tatmin usullerine lüzum vardır. Tat bağ]ic!ır
min vasıtaları ve usulleri de; değerlendir
İslâm inkılâbının vücut verdiği İkti
me açısına göre, iktisadi, İçtimaî, siyasî, sadî ve İçtimaî yapı, yine aym ideolojinin
ahlâkî kıymet arzeder. Tatmin usulü veya yükselme imkânı olmuştur. Ancak ideolo
modeli, zarurî olarak, bir ideolojinin mah ji yıkılınca, imkânların büyüklüğü manâ
sulüdür. İmanda şirk veya tevhîd, düşün ifade etmez. Bütün İktisadî, İçtimaî ve si
cede şirk veya tevhîd, hareketlerde deği yasî yapıların çöküşü, ona hayat veren ide
şik modeller farklı ideolojilerin tezahürle olojinin zaafa uğramasındandır.
ridir. Bu tezahürlerin fert ve cemiyetler
İlk çağlardan başlayarak kuvvetli dev
de bazen yaşayıp, bazen kaybolması da; leilerin çöküşünü inceleyelim:
ideolojilerin çarpışmasını açıklar Yenik
Asur, Bâbil, Sümer. Eski. Mısır ve Yu
ideolojinin iman, düşünce, hareket model- nan devletlerinin çöküşü, büyük beşerî hâ
feri de zayıflar. Galib ideolojininkiler hâ diselerdendir. Bu zikredilen devletlerin çö
kim olmaya başlar.
küşüne tekabül eden zamanlarda, bu çökü
Tarihin dönen çarkına, ideolojilerin şü izah eden hiç bir maddî faktör yoktur.
çarpışması hareket verir. İdeoloji bütün be Ancak gerek Bâbilin, gerekse Mısır’ın ide
şerî imkânları kendi istikâmetinde kul olojisinin artık bir alay mevzuu haline gel
lanmak meylindedir. İnsan imkânlarının, diğini biliyoruz.
Hepsine şâmil bir örnek olmak üzere;
çeşitli adlar altında ifadesi olan teknik, sa
nat, sanayi ve organizasyonlar bir ideoloji Mısır, yıkımının basamağına geldiği devir
nin vasıtası veya mevzuu olur. İnsanı, ce de, Eski Mısır, "üman ve Yahudi tefekkü
miyeti ve imkânlarını düzenlemek, kont rünün karışımından ibaret yeni bir inanç
rol etmek meylindeki ideolojiler, kuvvet la doluydu. Bu gayr-i İnsanî inanç, daha
leri çarpıştırır. Bu kuvvetler, aynı zaman sonra, Roma’mn ve diğer milletlerin yi ki
da, İktisadî, siyasî, askeri vasıf arzedebilir. mim hazırlayan bir ideoloji olacaktır.
Demek ki; Eski Mısır ideolojisi göz
Kuvvetin vasfı, sadece savaşın şekline ve
taktiklere tesir eder. Yoksa, savaşın özüne den düşmüş ve farklı ideolojilerle karış
ve mahsullerine değil. Bu savaşın sonunda mıştı. Bu ise. ideolojilerin kanununa zıtbir ideoloji kısmen veya tamamen galip dır. Bir çöküş zarurî idi. Bu çöküş oldu
gelir. İman, düşünce, his ve hareket galip ve Mısır benzerlerine nümune teşkil ede
ideolojinin modellerine uyar. Bu değişme, cek şekilde battı.
Dünya tarihi, muazzam siyasî, askerî
yani beşerî hâdise İktisadî, siyasî, İçtimaî
ve İçtimaî görünüşe sahip devietlerin, im
ve askerî neticelerini doğurur.
kânları az fakat ideolojilerine inançları
Meselâ: İslâmm milletler tarafından tam kuvvetler tarafından yıkılışının tarihi
kabulü; milletlerin siyasî, İktisadî, içtimai dir. Bu yıkılış, ideolojinin bütün beşer im
hayatlarında tam bir değişiklik meydana kânlarından sökülüp atılması demektir. Ya
getirmiştir. İslâm, onu kabul eden, hiç bir ni siyasî. İktisadî ve İçtimaî vapmın inkılâ
milletin İktisadî, İçtimaî ve siyasî inkıra bı demektir. Yeni ideoloji bu imkânları
zının mahsulü olmamıştır. Meselâ: Arapla kendi değerlerine göre kontrol eder ve ye
rın İslâmî kabul anlarındaki siyasî İçtimaî ni bir hayat zuhur eder
ve İktisadî vaziyet Arabistanın 1000 sene
İslâmm, küçük kuvvetlerle, cihangir
evvelki hâlinden farklı değildi. Buna rağ milletlerin siyasî, İktisadî ve İçtimaî yapı
men, İslâm inkılâbı, putperest ideolojiyi larım çabucak değiştiriverdiğini hatırlaya
yıkabildîğinden Arabistan İslâmlastı. İçti lira. İran. Bizans, Mısır, Kuzey Afrika, İs
maî, İktisadî ve siyasî yapıdan beklenme
panya, Hind, Çin, Türkistan yeni bir ide
yen bir hârika zuhur etti.
oloji ile dolup imkânlarını bu ulvî ideolo
jiye tahsis etti.
Adı hakaretle anılan bir millet, cihan
Aynı kanuniyeti, Roma İmparatorluğu
gir milletlere ideolojisini kabul ettirdi ve nun kuruluşunda ve yıkılışında da görüyo
bir asır zarfında harikulâde bir devlet kur ruz. Roma’mn ne yükselişini, ne de yıkı
du. Demek ki; siyasî yapı ideolojinin ço lışını tek başına izah edecek hiç bir mad
cuğudur. Yine bir asırda, insanın gözünü dî âmil yoktur. Yıkılış: Roma’ya vücut ve
kamaştıran bir teknik vücuda getirdi. Av- ren ideolojinin tahkir edilmesinden doğ
rupanm 20 asırda vücuda getirebildiğini muştur. Roma ideolojik yapısı yıkılınca,
bir asırda başardı. Demek ki; teknik ide© tabiî yapı da yıkıldı. Alman hiç bir siyasî
lojinin mahsulüdür. Çok kısa zaman için ve İktisadî tedbir çare vermedi. Zira, ideo
de, beşer imkânlarının para ile ifadesi lojik çöküntü ancak, ideoloji ile tamir edi
lebilir.
olan, yüksek bir iktisat hayatı gelişti.
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Rönesans hâdisesi, Avrupa’nın Hristiyan ideolojime reaksiyonu demektir. Rö
nesans yeni bir ideoloji ve yeni bir iman
ifade eder. -Bu ideoloji Yunan ve Romanya
bağlıdır. Bü yeni ideoloji, mücadelenin ne
ticesinde, yşr yer Papa otoritesini yıkmış
ve yeni bir hayatın ifadesi olmuştur. Rönesansm hazırlanısı asırlarında, bunu te
min edecek çapta bir İktisadî ve İçtimaî .ya
pı değişikliği olmamıştır. Vuku bulan de
ğismeler ihmal edilebilir. Ancak Yahudi
ideolojisinin ve insan fıtratının reaksiyon
lan, Hristivanlığı red istikametinde birleşivordu. Röneâans, Reform ve iç savaşlar
iızun asırlar Papalık ile Yahudi ideolojisi
ve insan fıtratının reaksiyonları arasında
ki bir kavga ile açıklanabilir. Bu kavganın
değişik âletleri ve imkânları, İktisadî ve
İçtimaî yapının imkânları idi.
Hâdiselerin, farklı ideolojik grupların
çarpışması mahsulü olduğunu, bir başka
hâdisede de görebiliriz:
İlk çağlardan beri dünya, kaybolan
milletlerin hâtırasını taşıyor. Bâbil, Asur,
Sümer, Eski Mısır, Eti v.s. devletleri ve
milletleri yikıldılar ve kayboldular Yıkı
lan milletler arasında, onlardan daha az
maddî imkâna sahip bir kavim varlığım
koruyabildi. Bütün miletlerin kaybolması
nı gerektiren İçtimaî, İktisadî ve askeri
buhranlar onları hayat sahasından atama
dı. Bu kavim hâlâ yaşayan, Yahudi kavmidir. Yaşayışının sırrı ise; ideolojisine olan
mutaassıbâne bağlılığıdır. Demek ki; beşe
rî hâdiseleri doğuran âmil, ideolojiler ara
sındaki çairpışmadır. İdeolojisine sarılan
millet imkânsızlıklar içinde, sonsuz kurtu
luş imkânı ve yolu bulur. Yeter ki, hayat
ideolojisine bağlanılmış olsun. Bir mille
tin asırlardan beri vatansız ve devletsiz .ya
şamasını hiç bir maddî âmil izah edemez.
Zira, tarihin çarkını, ideolojilerin kaygas)
döndürür.
Simdi, beşeri hâdiselerin oluşunda, iç
timaî ve iktisadi yapımn rolünü saraha
ten ortaya koyacak bir başka hâdisenin
tetkikine geçiyoruz: Bu hâdise Komünizm
dir.
Komünizm, bir ideolojidir. Bu ideoîo
ji, insan tarihinin başlangıcından zamanı
mıza kadar zaman zaman hayat modeli
olarak ortaya çıkmıştır.
İlk çağlarda Yahudiler arasında, Yu
nanistan’da, sonra İran ve Çin’de, daha son
ra Ortaçağ Avrupasında ve nihayet zama
nımızda Rusya, Çin ve peyk devletlerinde
görülmüştür. İlk çağlarda Yahudiler ara
sında bir parti ve tarikat olarak, Yunanda
ise devlet olarak yaşamıştır Siyasî. İktisa
dî ve İçtimaî programlan, bugünün komü
nistleri ile aynivet arzeder Aile, mülkiyet
ve din aleyhindeki temel fikirler, ilkçağ
komü.rrr......İl...
{Devamı gelecek sayıda)
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Fatih ve İstanbul’un fethi, bugün bir hayat
sembolüdür. Millî tarihimizde Malazgirt, Miya
kefolon, Belgrad, Viyana, Preveze, İstiklâl Har
bi zaferleri gibi sayısız zafer abideleri yükselir.
Bütün bu göz kamaştırıcı zaferler ve kumandan
lan, İstanbul’un fethi ve Fatih yanında millî
idealleri sembolize etmek bakımından daha az
parlak kalır. Malazgirt, Miryakefolon, bize Ana
doluyu yurt olarak hediye ederken, Niğbolu, Kosova ve Sırpsmdığı zaferleri Rumelıne müslümanlığı perçinliyordu. Ancak fetih ve fatihle
dir ki; güçlü devlet, hamî devlet, büyük devlet
hedefine ulaşıyordu. Ancak fetihle sıradan bir
devlet değil, cihangir bir devlet oluşun, göz ka
maştırıcı ilânı, bütün cihanı sarıyordu. İşte müslüman Türk’ün tarihinin bu zirvesidir ki, millî
ideallerimizi sembolize edebilir. Bunun dışında
her zafer, bu idealleri özetlemekte eksik kalır.
İstanbul’un fethinden sonraki parlak askerî za
ferler, fatih devrinde doruğuna çıkmış bulunan
muhteşem gücün, garanti altına aldığı zaferler
dir.
Millî ideallerimizi özetleyebilecek altın devir
olan Fatih çağım tam manasiyle kavrayabilmek
için, millî tarihin başlangıcına doğru gitmek ge
rekmektedir. Yeryüzünde yaşamış ve yaşamak
ta, olan ve ileride teşekkül edecek olan milletler,
dil, renk, vücut yapısı, örf ve ruhî kabiliyetleri
itibariyle bir birinden farklıdırlar. İnsan nevinin
ceddi ve tek peygamberi olan Hz. Ademin, ço
cuklarının menşeleri itibariyle aynı olmalanna
rağmen, bu derece değişik birbirinden farklı
varlıklar halinde bulunması, Cenab-ı Allahın ya
ratıcılık sıfatının ayetlerindendir.
Türk kavminin kesin olarak hangi çağda, ta
rihin sahnesine çıktığı katî olarak bilinmemek
tedir. Ancak bıraktıkları eserlerden, Çin ve Yu
nan kaynaklarından eski Türkler hakkında bilgî
sahibi olabiliyoruz. Bu kaynakların verdiği bil
ginin dikkatli bir tahlilinden çıkarılabilecek ne
ticelerine göre; Türk kavmi sabırlı, güçlüklere
tahammüllü, inandığı şeylere tam ve fedakârca
inanan, askerî kabiliyetleri yüksek, devlet, yurt
ve otoriteye bağlı, izzetinefsine düşkün, his iti
bariyle zengin, kuvvetli yöneticilerin sevk ve ida
resinde büyük devlet kurmağa kabiliyetli; za
yıf ve iradesiz yöneticiler idaresinde bütün mil
letlerden daha fazla zaaf gösterir bir ruh hali
ne sahiptir. Bu siyasî ve askerî sahada beliren
meziyetler, Türk kavmini İslâm’a hazırlıyordu
İslâm dini, gerçekten fıtrî tek dindir Zira eş
yanın, hayatın, kâinatın ve şüphesiz insanın ve
milletlerin yaratıcısı olan Alim ve Kadir Allah,
din olarak islamı, insanlığa göndermişti. İşte
Türk kavmi de, islamla müşerref olmağa hazır
lanan milletler gibi, böyle bir hazırlığın içinde
idi.
Bize intikâl eden bilgilere göre eski Türk
ler maddeci değildiler, ruhun ölümsüzlüğüne,
kâinatı yoktan var eden Ulu Allah’ın varlığına
inanıyorlardı Hatırlamalıdır ki. eski Türklerin
politeist (müşrik) olduğu yolunda allanıp, pul
lanan hurafe ciddî bir tetkike
dayanabilecek
kudrette değildir. Ayrıca sosyal hayatta
tam
bir disiplin, namusluluk, kardeşlik hakimdi. Su,
demir mukaddesti. Silâh, at mukaddesti Namus
uğrunda hayatlarını feda etmekten çekinmezler
di. Zina eden erkek, oklanırdı
Tokla öldürü
lürdü).
Eski Türklerin sosyal hayatı ve inanışları
hakkında yaptığımız hatırlatmalar, İslâmî yaşa
mağa Allah’ın takdiri icabı hazırlanışı göster
mektedir. Nitekim Türkler Müslüman Arap or
duları ile karşı karşıya geldikleri an. bu derunf
hazırlığı farkettiler. Yer yer miislüman Arap or
dularını mağlup etmelerine, uzun ve kanlı mu
harebeler vermelerine rağmen Talaş ırmağı ke
narındaki harpte Cinliler karsısında, müslüman
Arap orduları safında yer aldılar Böylece bütün
insanlığın ve bütün çağların tabi olacağı İslâm
ile müşerref oldular Hazırlandıkları İslam ide
allerine. biîtün varlıklarını verdiler.
Kısa zamanda İslam âleminin parıldayan kv
lıcı oldular. Abbasi devletinin hizmetinde bulun
dular. Fedakarlık, cesaret ve kabiliyetleri tak
dir edilerek, kısa zamanda İslâm âleminin nolitik ve askerî liderlisini vüklendiler Kar*JıanIı
devletinden sonra, Gazneli devleti ve nihavet
Selçuk imparatorluğu, yıkılan Abbasi devletinin

yerine yükselmeğe başladı. Hind’e yönelen müş
lüman Türk akımlarını Gazneli Mahmud yöne
tirken Müslüman Türk’ün Anadoluya geliş yolunu, Tuğrul ve Çağrı beyler açıyorlardı. Millet
lerin kaderinde bu derece hayatî hâdiseler az
görünür. Anadolu’da yerleşen Türklerin varlık
larını devam ettirmelerine mukabil, Hind ve
Çin’e yönelen akmların, fatih olarak girdikleri
bu ülkelerde, varlıklarını yavaş yavaş kaybet
tikleri görülmüştür. Çin’i fetheden Türk hakan*
lan, uçsuz Bucaksız Çin toprakları içinde Çinli«
leşmişler ve kaybolmuşlardı. Aynı durum Hin
distanı fetheden müslüman Türkler için de soy*
lenebilir.
Anadoluyu vatan yapacak ve Avrupa içleri
ne doğru hakkın sancağını yükseltecek hareket
böylece başlamış oluyordu. Selçuklu devletinin
papalık ve Moğol sürüleri tarafından yıkılma
sından sonra aynı ideallerin bayrağı, Osman Ga
zinin kuvvetlerine nasip oluyordu. Anadolu bey
likleri arasındaki kardeş kavgasını, örnek alına
cak bir azim, cesaret ile zeka ve kudretle yok
eden devlet kurucuları, İstanbul surlarına yük
leniyorlardı. Geçilmez surları ile hristiyanlığro
mukaddes şehri, Bizansm başşehri, iki kıtanın
hayat merkezi İstanbul dayanıyordu.
Yıldırım Gazinin, Timur tarafından mağlup
edilmesi ve Anadolunun talan edilmesi, İstan
bul’un fethini geciktirdi. Yıkılan, birliği bozu
lan bir milleti yeniden toparlamak, yaralan sar
mak uzun ve yorucu çalışmaları gerekli kılıyor
du. Dağılan kuvvetleri toplamak, ihanet eden
beyleri tepelemek gerekiyordu. Anadolu birliği
tam olarak II. Murat zamanında temin edilebil
mişti.
İşte birliğini yeniden temin etmiş bir kud
ret, İstanbul’a dayanıyordu. Bu kuvvet, asırlar*
dan beri devlet kuruculuğu ve savaşçılık adetle
ri şekillenmiş, islamı kendine hayat ideali ola
rak seçmiş bir milletin tarihî yürüyüşü idi. Bu
yürüyüş, imanı sönmedikçe, idealler cazibesini
kaybetmedikçe zafer tacı getiren
yürüyüştür.
Böyle bir iman ordusu karşısında, hiç bir kudret dayanamazdı. Ve gerçekten de öyle oldu. Bi
zans çöktü ve yıkıldı.
Millî tarihimizde, fethi sembol haline geti
ren Fatihin harika dehasından ziyade, Fatih ça
ğ ndaki müesseselerin, millî ideallerin vasıtası
olmasındadır. Fatih devrinde görülen örnek yazivet, halktan devlete, çobandan tüccara kadar
bütün bir milletin, aynı ideale sarsılmaz bağlı
lığıdır. Bütün müesseseler bu ulvi gaye için bi
rer vasıta idi. Ne devlet, ne ordu, ne adliye, ne
kültür müesseseleri millî ideallerden ayrı, de
ğillerdi.
İşte millet hayatı, bütün müessese ve vası
taları ile sadece dinin devamı, milletin bekası,
vatanın muhafazası idealinde birleşmiş bulunu
yordu. Milletin maddî ve manevî gücünün en
.yüksek seviyeye çıktığı ve millî ideallere bağlı
lığının azamî seviyede olduğu, millî tarihin altın
çağı, bu çağdır
Milletler, bütün faaliyetleri yemek, içmek
ve nesillerini devam için çiftleşmekten ibaret |
olan hayvan sürüleri
olmadığına göre, belli!
inandan, kültürleri ve idealleri olacak demektir. Eğer yoksa, millet olarak devamlarına im
kân kalmamıştır
Milletin esasını teşkil eden inanç bağı sar
sılmaz bir halde bulunuyorsa, millet binbir im
kansızlık içinde yüz bin imkân bulur Saban demirini kılıç, kuru ekmeğini top, ziynetini füze
yapabilir İman cevheri kyrumavan ve havai j
İdeallerine bağlı olan milletler ilimde, teknikte,
kültürde, medeniyette ve her türlü mücadelede j
harikalar mevdana getirebilirler İste Fatih dev-|
ri, şuurlu bir imanın, havatın her sahasında kur-1
duğu harikulade vanı olduğu için, millî tarihin i
altın cadıdır Gemilerini dağdan viiruten. devrin
füzeleri olan topları kullanan, balistik tekniğini
kuran, müslüman Türk milletinin cihan hakimi- "
yetini katilectîren ve ilân eden bu çağdır
Bu gün Fatihe lâyık olmak demek: Milletin
yok oluşa griden vıkılısına dur demek için, millî
felâketlerin sebebi iç ve dıs millet düşmanlar'-!
mn, millet hayatı üzerindeki bütün baskılarını |
ortadan kaldırmak için, millî mücadelyi güçlen |
rlomolrtîr
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Mİ LLET
F A T İ H ’ İN E MA NE T İ NE
B A Ğ L I OL DUĞUNU

GÖSTERECEKTİR
6 Nisan 1453 İstanbul muhasarasının baş
ladığı gündür. 6 Nisanda Bizans İmparatoru tes
lim teklifini reddedince İstanbul
muhasarası
top seslerini süsleyen tekbir sesleri ile başladı.
Her nevi kötülüğün ve adaletsizliğin beşiği
haline gelen köhne Bizans tekbir sesleri ile sar
sılıyordu. Zulmün ve zalimlerin yatağı haline ge
len Bizans artık yıkılıyordu.
6 Nisanda kılıçlar batılın zulmü yerine Hak
km saltanatını getirmek için çekilmişti. Fuhşun
ve her türlü edepsizliğin modalaştığı bir belde
olan Bizans; Hakkın saltanatına muhtaçtı. Asır
lar boyu bütün insanlığa huzur ve saadet dağı
tan bir milletin torunları, mazlumların iniltile
rine ve ızdırap çığlıklarına kulaklarını tıkayam&zlardı. Zulme ve zalime çekilmiş kılıç olan
lar. elbetteki vazifelerini yapacaklardı.
Diğer taraftan Avrupa’daki haçlı ruhu, As
ya ve Afrika’daki Hakkın saltanatına son ver
mek için yanıp tutuşmaktaydı. Haçlı ruhunun
devamı ve /Hıristiyanlığın varolması Türklerin
yokedilmesine veya Asya’ya sürülmelerine bağ
lıydı. Hıristiyanlık zulmünü devam ettirebilmek
için, yıldırım hızıyla Avrupa’yı kuşatan ve gir
diği yeri huzura kavuşturan İslâm’ı durdurmak
mecburiyetindeydi. Haçlı seferleri bu mecburi
yetin ifadesinden ibarettir. Osmanlı İmparator
luğunun kuruluşundan İstanbul’un fethine ka
dar Hıristiyanlık defalarca haçlı seferi tertip
etti. Haçlı seferlerinin hazırlanmasında, sevk ve
idare edilmesinde İstanbul en önemli merkez
terden biri oldu.

ayrı ayrı zamanlarda tam 28 defa muhasara edil
mişti Fakat bütün bu muhasaralarda surların
kapısını açıp, Bizans’a sahip olmak şerefi hiç bir
kumandana nasip olmadı.
Bu şeref 29 Mayıs 1453 te Sultan Mehmed’e
ve onun imanlı ordusuna nasip oldu.
29 Mayıs sabahı kan, ter, gözyaşı ve tekbir
sesleri arasında sancaklar Topkapı surlarına di
kilirken, baştan başa bütün İslâm alemi şükür
secdesine kapanıyordu. 1500 yıllık Roma İmpa
ratorluğu yıkılmış gözlere indirilen siyah örtü
ler teker teker kalkmaya başlamıştı. İstanbul hu
zur bulmuştu. Mazlumların gözyaşları dinmişti
İstanbul’da Kardinal külahı görmektense Müsiü
man sarığı görmeyi şiddetle arzulayan hıristiyan
lar da zulümden kurtulmuşlardı.
Her milletin tarihinde
müstesna günler
vardır. Fakat 1453 ün 29 Mayısı kadar önemli
bir gün hiç bir milletin tarihini süslemedi. De
ğişik milletlere mensup bir çok kumandan ve
yüzbinlerce asker asırlar boyu İstanbul’u fethe
debilme hayali ile avundular. Hiç bir kumanda
nın yapamadığı işi 21 yaşındaki Sultan Mehmed
yaptı. Sultan Mehmed artık «Fatih» ünvanmı
almayı hak etmişti.
HAK İÇİN HAÇLILARA BAŞ
EĞDİREN FATİH
Kumandan bir milletin evlâdı Fatih Sultan
Mehmed; milletinin imanına ve ideolojisine sar
sılmaz imanla bağlı olan bir insandı. O’nun en
önemli meziyeti budur. Haklı bir imana şuurla

bağlanmaktan daha önemli meziyet mi olur? İs
tanbul’un fethinde bu meziyetin tesiri her türlü
tasavvurun üstündedir.
Fatih Sultan Mehmed dostunu, düşmanını
çok iyi tanırdı. O’nun dostluğu ve düşmanlığı
ideolojikti. Fatih, İtalyanca, İbranice, Sırpça ve
Lâtince dillerini düşmanlarını daha iyi tanıya
bilmek için öğrenmişti. İtalya’nın ve diğer Av
rupa memleketlerinin coğrafyalarını en ince te
ferruatına kadar bilen Fatih’in, İstanbul’un fet
hinden başka büyük emeller beslediği bilinmek
tedir.
Gemilerini dalgalar yerine dağların tepesin
den aşıran ve bu hareketiyle bütün dünyanın
hayranlığını kazanan Fatih; aynı zamanda bü
yük bir alimdi.
1453 yılına kadar yeryüzünde havan topu
yoktu. Fetihten evvel İstanbul surlanna baktık
ça mücadele azmi bilenen Fatih, havan topunu
icad edip, bu topun atışlariyle Bizansı ve bütün
dünyayı şaşkına çevirdi
Bugün gayri millî kültürlerin yuvalandığı
ve millî değerlerin öarbelendiği yer haline geti
rilmeğe çalışılan İstanbul Üniversitesini; Fatih
Sultan Mehmed kurdu. Devletin sıhhatli ve dev
let adamlarımızın millet ideolojisine sadık oldu
ğu yıllarda İstanbul Üniversitesinden dünyanın
en büyük alimleri yetişti. Belli bir devirden son
ra Fatih’in mirasına sahip olamadık. Ne yazıkki, milletin malı olan bu müessesede şimdi mil
let imanı, ahlâkı ve kültürü darbelenmek isten
mektedir.

Müslüman Türkler için de İstanbul’u fethet
me bir ölüm kalım dâvası haline gelmişti. İslâ
mm Avrupa’da ve Anadolu’da tutunması İstan
bul’un fethine bağlıydı. Haçlı seferlerini teker
teker Sırp Sındığı, I. Kosova, Niğbolu. II. Kosova, Varna gibi tarihte her millete nasip olma
yan eşsiz zaferlerle püskürten bir milletin to
runları için İstanbul’un fethi bir hayat mesele
si haline gelmiş oluyordu. İstanbul alınmadıkça
Avrupa Türklüğü kadar, Anadolu Türklüğünün
de devamlı bir tehdit altında bulunacağı açıktı
İstanbul’u fethedecek kumandanı ve o ku
mandanın askerini Peygamber (S.A.V.) tebcil
etmişti. Bu bir nevi emir demekti. İstanbul’un
fethi emrolunuyordu. Her müslüman hükümdar
bu ulvî emri yerine getirmek için ve o şerefe
nail olmak için gayret edecekti. İstanbul’u fet
heden, fatihleri, şehitleri ve gazileri harekete
getiren de bu duygudur.
MUHASARA BİR CUMA GÜNÜ BAŞLADI
Fatih Sultan Mehmed’in orduları mehter
marşlarının iliklere kadar işleyen nağmeleri ve
tekbir sesleri arasında İstanbul’u kuşattılar. Cu
ma namazını topluca eda edip Allah’a şükür ve
fetih için dua eden neferlerin her biri bir Bizansı fethedecek manevî güce ve îmana sahip
ti.
İstanbul 1453 ten evvel Arap, Selçuklu, Os
manlI kuvvetleri Te diğer milletler tarafından
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1453 te Fatih İstanbul'u fethetmek için surların önüne geldiğinde, Hristiyanlık
«Kostantınopol’ü akrepler çevirdi» diye feryad ediyordu. Ne gariptir ki, şimdi bey
nelmilel Hristiyanlık İstanbul’u akrep gibi sardı, ama, seslenen yok.
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SOLDAKİ TELAS

KOMÜNİST BAYRAMINA ALKIŞ
MİLLİ BAYRAMA YASAK
İstanbul’un fethi millet tarihimizin en önem
li hadisesidir. Milletin evlâtları bugünü en bü
yük millî bayram olarak kutlamak isterler. Bu
millî arzu ancak milletini sevenler ve millî de«
gerere bağlı olanlar tarafından yerine getirile
bilir. Fatih’in mirasına ihanet edenler bu milli
arzuya ebediyyen kulaklarını tıkayacaklardır.
1
Mayıs komünist bayramlarının (!) bayram
olarak kabul edildiği Türkiye’de 29 Mayıs’ın mil
lî bayram olmasını hangi güçler engellemiştir?
Millet 29 Mayısta Fatih Sultan Mehmedin
Molla Gürani’nin, Ulubatlı Hasan’m heyecanını
yaşamak istiyor. Bu en haklı isteği milletimize
çok görenler kimlerdir?
Atina’da dikilen katil papaz Hiristostomos*
un heykelinin bir eli İstanbul’u bir eli de İzmir'i
işaret ederken ve bu heykelin açılış merasimin
de devrin Yunan Başbakanı alçakça müslüman
Türklere hakaret ederken, 29 Mayıs’a komünist
bayramına verilen önemi dahi çok görülmekte
dir.
1953 yılına kadar Türkiye’de Fetih şenlik
leri yapmak yasaktı. 1953 yılından sonra da gay
ri resmî şekilde yapılan sönük fetih şenlikleri
gerçek manasından soyuldu. Bütün vatan sat
hında millî bir bayram olarak kutlanması gere
ken 29 Mayısta İstanbulda bile devlet dairele
ri ve okullar tatil edilmez. Türk tarihinin en par
lak zaferi unutturulmak istenmektedir.
Çünkü, bir Fetih yıldönümünde Hamdullah
Suphi, alçalışın en çirkinini göstererek bir pa
paz veya bir haham ağzı ile şöyle 29 Mayıs hak
kında şunları söylemişti.
«29 Mayıs, Büyük Bizans medeniyetinin bar
barca yıkıldığının yıldönümüdür. Böyle bir vah
şetin yıldönümünde bize üzülmek düşer, sevin
mek değil.»
29 Mayıs’ın niçin millî bir bayram olarak
kutlanmadığını araştıranlar, gerçeği tesbit için.
Hamdullah Suphi zihniyetine başvurmalıdırlar.
Şimdilik Türkiye’de kuvvetli ve hakim gözüken
bu zihniyet, 29 Mayısta milletçe sevinmemizi ön
lemiştir.
1953 yılından sonra cami avlularında geçiş
tirilmeye çalışılan 29 Mayısların ehemmiyetini
millet artık anlamaya başlamıştır.
İmanla ve şuurla mücadeleye karar veren
millet, şimdiden sonra 29 Mayıslarda Ulubatlı
Hasanlann ulvi heyecanını duyacak, muhterem
dedelerimizin mukaddes hatıralarına bağlanacak,
fatihlerin, şehitlerin ve gazilerin mukaddes ema
netleri olan din, devlet, vatan ve millet idealle
rine sımsıkı sarılacaktır.
Millet yok oluşa giden yıkılışını, yepyeni bir
fetih ruhu ile durduracak. Eski azamet ve kud
retine yeniden kavuşacaktır.
Bu büyük millî bayram günü, fethin iman
temeline ve fatihin mukaddes emanetine sağlam
sarılacağımız gündür. Bu, en büyük millî bayra
mımız kutlu olsun.
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18 Mayıs 1970, saat 04.15, bütün Siya
sal Bilgiler Yurdu acı çığlıklarla ayağa kal
kıyor; «Basıldık»
Koşuşmalar... Yüznumara sifonları ve
delikler sustalr, kama, tabanca ve molotof
'arla doluyor. Herkez üzerindeki, odasında
ki suç aletlerini uzaklaştırmağa çalışıyor.
Yüznumaralara koşmağa vakit bulamayan
lar, suç aletlerini balkonlardan aşağılara
atıyorlar. Yurdun önü adeta bir savaş sonu
meydanını andırıyor. Şişeler, bıçaklar, ka
malar, molotof yapmağa müsait kutular,
taşlar...vs...
Hemen arkasından her oda kapısı bir
mehmetçik tarafından tutuluyor. Mehmet
çik sert bir ifade ile «Kıpırdamayın, kıpır
damayın yakarım» diyor. Siyasallı komü
nistler şaşkın vaziyette. Mehmedi yumuşat
mak istiyorlar ve lehde tezahürata başlıyor
lar. Ama Mehmedin ifadesinde değişiklik
yok. Mehmed kin ile karşısındakinin göz
lerinin içine bakıyor.
Çünkü dün sokaklarda Milli Ordu ye
rine halk ordusu isteyenlerin, Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde Şerefli ordumuzu
çürük yumurta yağmuruna tutanların, Kı
zılay’da kendi komutanlarına «Artık çok
oluyorsunuz, sizi bir daha karşımızda gör
meyelim» diyenlerin, hergün milletimize,
dinimize devletimize kovalar dolusu çamur
atanların bunlar olduğunu Mehmet çok iyi
biliyor.
Mehmedin arkasından sivil polisler
odalara dağılıyor. Ve 95 kişi nezarete alını
yoı. 95’in 60’ı okullarla âlakası olmayan kı
şiler. Yakalananlar arasında kaçaklardan
tutun hırsızlara, işsizlere, işledikleri suçlar
dan dolayı aranıp bulunamayan birçok anar
şiste kadar bir sürü çapulcu. Ve ele geçiri
lenlerin bilançosu:
Bol miktarda merini
1 telsiz cihazı,
3 kilo barut,
3 tabanca,
100 demir çubuk,
Yüzlerce sopalar,
2 kama,
3 sustalı ve
Çin komünist partisi tüzüğü...
Arama işlemi sona erdikten sonra po
lis Mehmed geri çekiliyor. Aramada çok şey
bulunduğu halde nedense çok azı açıklanı
yor. Atilla Sarp aramanın yapıldığının er
tesi günü dışarıda yaptığı bir arkadaş top
lantısında aramadan haberlerinin olduğu
nu fakat kastı mahsussla bu durumdan bü
tün arkadaşlarını haberdar etmediklerini
bildiriyor. Sebeb olarak devrimci mücade
lenin süratlenebilmesi için arkadaşlarının
polisle düşman olmaları gerektiğini ve bu
nun da ancak polisin bazı arkadaşlarım
alıp götürmeleri sayesinde olacağını belirti
yordu. Devrimci mücadelenin hızlanması
için bazı arkadaşlarının içabmda bile bile
polise teslim edilebileceğini söylüyordu.
Buraya kadar anlattıklarımızdan aklı
mıza iki sual gelecektir. Siyasal Bilgiler ne
den gerektiği gibi aranmadı ve silâhların
az bir kısmı açıklandı? Siyasalın basılacağı
haberini komünist talebe liderlerine kim
iletti?
Bilindiği gibi son günlerde anarşik ha
reketler son haddine varmış, miliyetçi t?
lebeler okullara alınmıyor, dövülüyor, vu
ruluyor, etraf da tam bir terör havası esti
rilmek isteniyordu. Yürüyen hareketler bir
tarafdan devrimcileri son derece yıpratır
ken bir taraftan da milletin sabrını taşırı
yordu. Millet reyleriyle iktidara getirdiği
hükümetten vazife yapmasını bekliyor. Dev
letin vazifesini yapmadığı takdirde bu vazifayi kendisi yapmağa hazırlanıyordu. Mil

letin kini taşabilir ve üniversiteler solcula
ra mezar olabilirdi. Solcular da bunu gayet
iyi biliyordu. Ankara’nın Karşıyaka semtin
de, Sanayide ve Siteler semtinde millet ko
münistleri eşşek sudan gelesiye kadar döv
müş, solcular üniversiteden ve Kızılay’dan
dışan çıkamaz hale gelmişlerdi.
Türkiye’nin komünistleşmesini isteyen
yüksek dereceli masonlar solun bu duru
mundan endişe duyuyordu. Solun kendi
arasındaki parçalanma da bu meselelerin
üzerine eklenince solun nasıl bir tehlike
ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyordu.
Mason locaları halkın tansiyonunu düşüre
bilmek için suni bir arama faaliyetini plân
ladılar. Yakalanan silâhların da bundan do
layı az bir kısmım açıkladılar. Solcuların li
der pozisyonunda olanlarına haber veren
gene bu fesat yucası mason localar idi.
Arama sonunda ortada kalan zavallı
toplum polisi olmuştu. Toplum polisi ve or
du yurdu terkederken başta siyasal yurdun
da kalan kızlar(!) olmak üzere bütün Siya
sallı komünistler polisi taş yağmurdna tut
tular. Bu arada polise taş atıyormuş gibi ya
pan komünistler orduyu da taşa tuttular.
Bu surette biraz önceki sahte tutumları
Mehmed tarafından bir kere daha tesbit
edildi.
Solda başlayan çözülme, bu hadiseler
le tahminlerin tersine daha da büyüdü. Sol
cu talebelerin hepsi heran korku içindeydi
ler. Panik büyümüştü. Talebeleri toparla
yıcı bir harekete ihtiyaç vardı. Mutlaka çok
acele olarak birşeyler yapılmalı idi.
SİYASAL BASILIYOR(!)
Hem solda başlayan bu çözülmeyi dur
durmak, hem de aleyhlerine dönen kamu
oyumı lehlerine çevirmek için suni bir bas
ma hadisesinin tertiplenmesine karar veril
di. Ertesi gün gece yansı yurdun etrafında
silah sesleri duyulmağa başladı. Kısa sü
ren bir ateşten sonra Siyasal Yurdundan
bir ses fakültenin içine doğru «Atilla yeter
ateşi kesin» diye bağırıyor. Ses ta Hukuk
Yurdundan işitiliyordu. Silâhların arkasın
dan bütün yurt faşistlerin (!) okulu basma
ları sebebiyle aşağıya toplanıyor ve devgenç başkanı bir konuşma yaparak «Faşist
lerin yurdu bastığını, yurdu koruyacak si
laha sahip olmadıklarını, devrimci müca
delenin yürütebilmesi için silâh alınması
gerektiğini, bunu için de bir yardım kam
panyası açılmasında bütün devrimcilerin el
ele olması gerektiğine dair bir birleştirici
k<raşma yapılıyordu.
Ertesi gün basına Siyasalın basıldığmı
(!) açıklayan Atilla Sarp’m bu iddasının ger
çekle alâkası olmadığını Emniyet Müdürü
tarafından belirtiliyordu. Bu oynanmak is
tenen oyun da tutmayınca panik bir kat da
ha büyümüştü. Dağılan küvetleri toplamak
hele demokratik devrimcilerin içinde bu
lunduğu güç durumu anlatabilmek için di
ğer solcu guruplara yanaşmak icap ediyor
du.
DİL TARİH COĞRAFYA
FAGÜLTESİNDE FORUM
Bunu üzerine 21-5-1970 Perşembe gü
nü Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde bir
forum tertipleniyor ve forumda «Devrimnilerin boykot ve işgallerin tamamen karşı
sında odukannı, bunun işbirikçi iktidarı»
bir oyunu oduğunu ihtilafı unutmaları ge
rektiğini» belirten konuşmalar yapılıpordu
Aslında devrimcielrin iktidarın oyunu
nu filân düşündükleri yoktu. Asıl mesele
Ankara’da solun bir panik içinde oluşu idi
Şayet faküteler tatil olrsa bütün talebeler

(Devamı 14. Sahifede ■
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FETİH HAFTASI
Aziz M illet
Vazife Başına
Fethin 517. yılında çam urlanan m uhteşem tarihine,
h er görü len im anına, h a n çerlen en şan lı m illetin e v e
büyük atan Fatih Sultan M ehmed'in em an etin e bağ
lı o'du^unu gösterm ek için;
Fatihlerin, şeh itlerin v e gazilerin hatırasını anm ak
içi« ; Fetih Yürüyüş ve Mit is?«tine katıl.
Yürüyüş 29 Mayıs Cuma günü Topkapı'da başlıyaiaktır.
«içinde bulunduğumuz hafta Aziz İs
tanbul’un fethedilişinin 517. yıldönümüne
rastlamaktadır. İstanbul’un fethi hadisesi
dünya tarihinin akışını değiştirmiş olma
sına rağmen, ne yazık ki yıllardan beri ik
tidanmızm kafasında en ufak bir akis bile
uyandırmamıştır. Sanlı tarihimizin her say
fası, ibret alacağımız zaferlerle doludur. Fa
kat düşmanlarımızın çeşitli sahalarda oyu
nuna gelmemiz bizim içten çöküşümüzü ha
zırladı. Halihazır milletin kaderini ellerine
geçirmiş olan beynelmilel yahudiliğin ajan
ajanları şerefli günlerimizi, hatırasıyla şe
ref duyduğumuz muhteşem ecdadımızı ta
rihin sisli sayfalarında kaybettirmeye çalış
tı. Ama yılların üzerimize bıraktığı reha
vet artık kalkıyor Karanlıklar içinde hafit
hafif ortalığı kaplamaya başlıyan bin nuî
halinde, milletimizin zihni berraklaşıyor
Kendi tarihimize, kendi ecdadımıza dönü
şümüz gücümüzü kuvvetimizi artırıyor.
Siyasi iktidarların üzerine azıcık dahi
eğilmediği fetih günlerimize sahip çıkan ne
siller, millete bağlı teşkilâtlar var artık
Bu günlerimiz yalnız İstanbul’un. İzmir’in
Erzurum’un değil bütün yurdun, bütün mij
letin kurtuluş günleridir Milletimizin va
roluş sırrı bu günlerde saklıdır. Izdırabıyla
kan ağladığımız, sevinciyle bayram yaptığı
nız günlere artık miletçe sahip çıkacağız
Yukarıdaki sözler Mücadele Birliği ts
tanbul Sancağı Başkanı Sayın Yılmaz Kara
oğlu’nun, 22-5-1970 Cuma günü sancak bi
tıasında yapmış olduğu basın toplantısında
bizzat başkan tarafından sönylenmiştir.
Gerçekte öyle değil mi? Koca Ana
dolu’ya İslâmî getirdiğimiz 1071 Ağustosla
n bizim için bayram olmasın mı? îstanbu’
un fetih günleri yavrularımızın rüyaların;
girmesin mi?
Yılmaz Karaoğlu bu haftayı Mücadele
Birliği olarak FETİH HAFTASI ilân ettik
lerini bildirdi. Senenin bütün günlerini an
neler günü, babalar günü, noel günü diye
parselleyenler Fetih günlerimize ne ayırdı
lar? Bu gün okullar neden tatil edilmez?
Neden Fatih’ten, onun dayandığı muhte
şem temellerden bir nebze olsun bahsedil
mez. Ve kulaklarını Vietnam.a dayamış olan
radyolarımız dedemiz Fatih’ten bahisler aç
maz, kutlama törenlerine iştirak etmez?
Bu hafta (FETİH HAFTASI) içinde
ki faaliyetlerini Yılmaz Karaoğlu şöyle izah
etti:
— Biz bu haftayı miletimize fetih günü
nün manasını izah edelim diye, hala sabo
tajlarına devam eden Fener Patrikhanesini
Robert Kolejini duyuralım diye tertip et
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tik. Gerçek kurtuluşumuz şerefli milletimi
zin kendi meselelerine, kendisinin sahip
çıktığı gün olacaktır.
Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyetenin de iştirakiyle neşredilen basın bil
dirisi aynen şöyledir:
AZİZ MİLLET
Çağ açıp çağ kapayan ve Anadolu'yu
kati olarak Müslüman Türk’ün vatanı ha
line getiren İstanbul Fethinin 517. yılını id
rak etmek üzereyiz. Büyük fethin temeli
olan imana, şehit dedelerimizin bize bırak
tığı devlete, vatana ve mukaddes emanet
lere ve ideallerine milletçe bağlılığımızı
ilân etmek üzere fetih haftası düzenlemiş
bulunuyoruz. Fetih haftası 24 Mayıs 1970
Pazar günü Edirne’de okunacak mevlidi şe
rifle başlayacak, 29 Mayıs Cuma günü ya
pılacak büvük fetih yürüyüş ve mitingi ile
sona erecektir
FETİH HAFİ ASI PROGRAMI
ŞÖYLE TERTİPLENMİŞTİR
* 24 Mayıs 1970 Pazar günü: Serhat şeh
rı Edimemizin Selimiye camiinde öğle na
mazına müteakip Peygamberimizin, bütün
İslâm büyüklerinin ve bu arada Fatih Su!
tan Mehmet Han’ın ve Fetih Ordusunda şe
iıadet şerbetini içmiş bulunan aziz şehitleri
mizin ruhlarına hediye edilmek üzere Kur
an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacaktır

• 25 Mayıs Pazartesi gunu: Kumeiı uı.s«
n ’nda sat 9.30’da bir basın toplantısı yapı
larak Fetih ruhunun temelleri ve bu temel
leri zamanımızda tehdit eden tehlikeler be
lirtilecektir.
• 26 Mayıs 1970 Salı günü: Fener patrik
hanesine gidilerek FENER PATRİKHANE
Sİ ORTA KAPISI önünde, Fener Patrikha
nesinin Fethin ruhuna düşman davranışları
belirtilerek, millî kararımız ilân edilecek
tir.
• 27 Mayıs 1970 Çarsabma günü: Fatihin
ve Fetih ordusunda şehid olmuş büyüklerimizin türbeleri ziyaret edilecektir.
• 28 Mayıs 1970 Perşebme günü: Yatsı
namazından sonra Fatih camiinde KuranKerim ve Mevlid-i şerif okunacaktır.
• 29 Mayıs Cuma günü: Fethin 517. yıldö
nümünü şanına lâyık olarak kutlamak Fa
tihlerimizin kanlarını dökerken bize miras
bıraktıkları mukaddes emanetleri olan din
devlet, vatan ve milletimize sarsılmaz bağ
lılığımızı ilân etmek üzere bütün milliyetçi
teşekküllerin dâvet edildiği büyük fetih vü
riiyüşü ve mitingi tertip edilmiştir.
FETİH YÜRÜYÜŞÜ 29 Mayıs Cuma
günü saat 10’da Topkapı’da başlayacak Cu
ma namazını-müteakip Aksaray ve Fatih’
ten hareket eden yürüyüş kollan Beyazıt’
tan geçerek Sultanahmet meydanına var?
çaktır.
Sultanahmet meydanındaki mitingt*
sonra Fetih haftası sona erecektir.
Ey Fatihlerin mukaddes emanetlerine
bağlananlar
Şanlı zaferlerimizin hatırasını
yaşayanlar!
Ey milletin ızdırabından elem
duyanlar!
Ey bu milletin evlatları!
BÜYÜK FETİH HAFTASINA KATI
LALIM. BÜYÜK FETİH YÜRÜYÜŞÜNE
VE MİTİNGİNE KOŞALIM
MÜCADELE BİRLİĞİ İSTA' ~ T
SLNCAĞI YÜKSEK Ö Ğ R E T İ
TALEBE CEM. YÜKSEK ORuJÂJJLUa ^.
TALEBE BİRLİĞİ BASK.

Mücadele Birliği İstanbul Sancağı Yılmaz Karaoğlu ve Yüksek Öğretmen Okulu Tal<
be Cemiyeti başkanı Şefik Dursun basın toplantısında görülüyor.

‘ SAYFA: f

Bozuk
Bundan 15 gün kadar önce Kayseri Yüksek
İslâm Enstitüsünde bir boykot hareketi başla
tılmıştı. Gayri İslâmî inanç ve davranışlarıyla
tanınan Edebiyat öğretmeni ve Müdür E. Ruhi
Fığlalı’nın derslerine girilmeyecekti. Ne var kî,
Bakanlığa telefon eden müdür, derhal okulun
kapatılmasını istedi. Bakanlık da sanki bu tele
fonu bekliyormuş gibi, araştırıp sormadan bu is
teğe muvafakat etti. Arada gizli bir anlaşma mı
vardı? Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne hususen gönderilen bu adamların gayesi neydi? Okul
daki inancı temiz bocalan «tenzili rütbe» ile
uzaklaştırmaktan hangi menfaat bekleniyordu?
Okulda Nazik Erik ve Müdürün gayri İslâmî fi
kirlerini tasvib etmeyen talebelerin sınıfta bıra
kılması veya okuldan uzaklaştırılması hangi he
defe yöneliyordu?
Bütün bu sorular, milletin gözbebeği gibi
koruduğu müesseselerde hain ellerin, düşman
ideolojilerin iğrenç emellerini tahakkuk ettirme
gayretini ortaya kor. Düşman, millet hayatına
karşı giriştiği ihanetlerin bir başka türlüsünü de
onun müesseselerine tatbik etmektedir. Millet
ümidinin bağlandığı, millet ızdırabınm şekillen
dirdiği müesseselerimiz, millet düşmanlarının
hain emellerinin tahakkuku için bir takım komp
lolara maruz bırakılıyor. Ama bu ihanetler, karşılarında milletin bağrından çıkmış talebenin
şuurlu direnişini buluyorlar.
Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünde mey
dana gelen hadise bir yandan iğrenç bir terti
bin, diğer yandan da şuurlu bir direnişin ifade^
sidir.
Bu tertibin failleri Rifaî olduğu bilinen Na
zik Erik ve Müdür Ethem Ruhi Fığlalı’dır. Bu
hocaların gerek konuşmalarından gerekse yaşa
yış tarzlarından Rıfaî oldukları anlaşılmaktadır.
Biz bu yazımızda Rifaîliğin ne olduğunu hangi
fikrî esaslara dayandığını izah edeceğiz.
KENAN RİFAÎ KİMDİR?
Kökü daha eskilere dayanmış olmakla bera
ber, mevzuumuzla direkt ilgili olan Rifaîlik, Ke
nan Rifaîye nisbet edilenidir. Ken’an Rifaî’nin
fikirleri ve yaşayış tarzı daha sonra böyle bir
cereyanı geliştirmiştir. Biz onun hayatı ve fi
kirleri hakkındaki malûmatı Sâmiha Ayverdi, Ne
zihe Araz, Safiye Erol ve Sofî Hurî tarafından
yazılan «KENAN RİFAÎ VE YİRMİNCİ ASRIN
IŞIĞINDA MÜSLÜMANLIK» adlı kitaptan nak
letmeyi uygun bulduk. Çünkü Ken’an Rifaî’nin
hayatım ve fikirlerini yakından takip etme im
kânını bulanlar bunlardır.
Onun hakkında Samiha Ayverdi şöyle yaz
maktadır:
Rifaî 20. asrın ışığı altında müslümanlığı
tefsir eden Te zamanımızın icapları ve hayat
şartlan içinde alacağı YENİ VEÇHEYİ tayin
eden en selâhiyetli ve en değerli insandı. (Ke
nan Rifaî ve Yirminci Asnn Işığında Müslü
manlık Shf. 3)
Kenan Rifaî imparatorluğumuzun yıkılış yıl
larında doğmuştur. Anası Hatice Cenan hanım
dır. Oğlunu haddinden fazla seven anası, ona ge
reken ihtimamı göstermiştir. Hattâ onun oğluna
karşı sevgisinden bahsederken Sâmiha Ayver
di şöyle demektedir:
«Oğlunu az rastlanır bir aşkla seviyordu.
Onu kendi kanıyla besleyip geliştirdiği için de
ğil, şahsımda insanlık idealinin tahakkukuna
mümkün gördüğü, davasının devamını kendisine
emanet etmiş olduğu için seviyordu. Kenan Ri
faî oğlu olmasa da onu gene aynı tarzda ve de
recede sevecekti. Bu sevgide Hazreti Peygamber
ile Hazreti Ali arasındaki, Şems i Tebriz! ile
Mevlâna arasındaki, Sokratla Eflâtun arasındaki
sevginin çeşnisi hissedilmektedir.
İşte bu duygularla oğluna muhabbet, dost
luk, kadınlık hâzinelerini, ortaksız, garazsız bir
sevginin bütün kapılarını açtı. Kendi şahsında
yer tutan cevherlerin kaynaklarını ona verdi,

verdi.» (a.g.e. shf. 17)
KenaD Rifal tahsiline Galatasaray Lisesinde
başlıyor. Oradan sonra Hukuk’a devam ediyor.
Hukuku bitirince ondokuz yaşında Balıkesir İda
disine müdür oluyor İşte bu esnada Anasının
arayıcılığı ile münasebete başladığı Filibeli Et
hem Efendi, daha sonraki fikrî ve fiilî hayatını
şekillendiren insan oluyor 11 ay sonra Adana
Maarif Müdürlüğüne tayin ediliyor. Burada hak
kında çeşitli dedikodular çıkıyor. Bunlardan ken
disi şöyle bahseder:
«Fransız kilisesine gidiyor, vaftiz oldu, de
meleri ise, şu hareketimden çıkarılmıştır: Mek
tepten yeni mezun olduğum ve kendime göre ko
nuşacak münevver kimse bulamadığım için ara
da sırada Cizvit kilisesine gider, papazlarla gö
rüşür ve Fransa’dan gelen haftalık mecmuaları
okurdum.» (a.g.e. shf. 32)
Adana’da arada sırada eğlenceli toplantılar
da tertip edilmiş, muhitin devlet erkânı ile saz
âlemleri yapılmıştır. Bu eğlencelere Vali Şakir
Paşa da iştirak etmiştir.
«Bir eğlence gecesi, son derece mütehassis
olan genç maarif müdürü, Şakir Paşaya yaklaşa
rak: Paşa diyor, felek son derece kıskançtır, tını
man ki bu âlemlerimizi daha fazla devam ettir
sin.» (a.g.e. shf. 33)
Adana’dan sonra Konya’ya, oradan da Bal
kanlara, Manastır Maarif Müdürlüğüne tayin
ediliyor. Bu arada mürşidi Filibeli Ethem Efen
di Manastıra geliyor. Bu son görüşmeleri oluyor.
Manastırdan sonra Üsküp’e naklediliyor. Kosova
vilayetine tayini çıkıyor. Daha sonra Trabzon
Maarif Müdürlüğüne, nihayet İstanbul’da Nümu*
ne-i Terakkî müdürlüğüne tayin ediliyor. Bura
da eski arkadaşı Server Hilmi’yi yetiştiriyor.
Oradan da Medine’de yapılmakta olan İdadî-i Ha
midî müdürlüğüne gönderiliyor.
«Kenan Rifat emeklilik çağma kadar resmî
maarif müesseselerinde, tekaüt olduktan sonra
da Fener Erkek Rum Lisesinde ve Yuvakimyon
Kız Lisesinde ve hususî liselerde onüç sene Türk
çe ve Fransızca hocalığı yapmış, gerek muallim
ler ve gerekse talebeleri tarafından eşsiz hoca,
ideal insan olarak taziz edilmiştir.» (a.g.e. shf.
96)
Nihayet 7 Temmuz 1950 tarihinde ölmüştür.
Hayatı kısaca böyle geçen Kenan Rifaî’nin
bizi en çok ilgilendiren tarafı fikrî yapısıdır. Ke
nan Rifaî konuşmalannda ve yazılarında açık İs
lâmî hükümlere zıt düşen fikirleri yaymıştır.
Onun görüşlerini birkaç maddede sıralamak müm
kündür.
1— Tasavvufu nasıl anlıyor?

2— Vahdet-i vücut anlayışı.
3— Hristiyanlıkla olan ilgisi.
4— İnsanların kardeşliği prensibi.
5— Zahirî amellere karşı tavrı.
TASAVVUFU NASIL ANLIYOR
İslâmm esaslarına sıkı sıkıya bağlı tasavvu
fu tenzih ederken Kenan Rifaî’nin aşağıya alaca
ğımız tasavvuf görüşü tasvib edilemez. TASAV
VUFUN DİNLERDEN MÜSTAKİL OLDUĞUNU
VE DİNİN TASAVVUFUN İZAHINA
MUHTAÇ OLDUĞUNDAN DOLAYI, TASAVVUFLA
YAN YANA BULUNDUĞUNU SÖYLEYEN GÖRÜŞ GAYRİ İSLAMİ bir tasavvuf anlayışıdır.
«Ona göre tasavvuf herhangi bir din kaydın
dan müstakil olarak mevcut olup insanla bera
ber başlayan ve insanla beraber tekâmül eden
bir tefekkür silsilesi, bir hayat tecrübesidir. Da
ima dinle yan yana görülmesi, dinin onun yar
dımına, şerh ve tefsirine muhtaç olmasından do
layıdır. Bir yazısında bu fikri şöyle anlatıyor:
«İnsanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cevhe
rini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğimiz ta
savvuf son istihalelerini İslâm Dini ile beraber
yaparken olgun ve en kemalli halini bulmuştur.»
(a.g.e. Shf. 180)
VAHDET İ VÜCUD ANLAYIŞI
Burada gerek Vahdet-i Vücud’un nereden
geldiğini gerekse Ken’an Rifaî’nin bu husustaki
görüşünü -kendi fikrimizden birşey eklemeksizin- kitaptan naklettiğimiz pasajlarla anlatmaya
çalışacağız. Ken’an Rifaî’nin yakın talebelerin
den Safiye Erol’un yazdığı bölümde şöyle bir
ifadeye rastlıyoruz:
«En eski Yunan filozofu olarak kabul edi
len Thales (her şeyin aslı sudur) tarzında sihir
li bir cümle ile VAHDET’i VÜCUDU üân ede
rek hîikema defilesinin başında görünüyor. Peşi
sıra sökün eden ve dünyanın hiç bir devrinde
hiçbir memlekette böyle gümrah ve muhteşem
bir manzara göstermeyen filozof kafilesi, dene
bilir ki, durup dinlenmeden aynı hikmeti tek
rarladı. Bize ancak kırpıntıları intikâl eden Fisagor felsefesi vahdet-i vücud olduğu gibi, Eleat mektebinin ve Neo-Platonik mektebinin ilk
ve son düsturu da yine vahdet-i vücuddu. Dokuz
uncu asır Avrupa’sında Skotus Ergiena bu fel
sefeyi hiristiyanlık dogmatizmi ile
bağdaştır
maya çalıştı. Yordanus Rrünüs bu uğurda Gar
bın Hallac-ı Mansur’u veya Nesimi’si oldu; onu
işkence ile öldürdüler. Hıristiyan mistiklerinin
cümlesi -farkına vararak veya varmayarak- vah
det-i vücudu takrir ettiler.» (a.g.e. shf. 214)
Aynı kitabın bir başka sayfasında da Vah
det-i Vücudun Hint Felsefesiyle münasebeti be
lirtiliyor.
IX. asnn büyük Hind hakimi Şankara’ya
Vaşkâli adında bir mürid gelmiş demiş ki «Ey
aziz, bana Brahma’yı öğret!» Şankara sükût et
miş. Öteki beklemiş beklemiş gene demiş: «Ey
aziz, bana Brahma’yı öğret!» Şankara susmuş.
Üçüncü defa, dördüncü defa. Vaşkâli yalvarma
ya başlamış: «Kurbanın olayım ey aziz, bana
Brahma’yı öğret!»

Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü Talebe Ce
miyeti Başkanı Mustafa Kozan.

Şankara demiş ki: «Deminden beri hep öğ
retip duruyorum, ama sen anlamıyorsun. Buna
ilm-i ledün derler, bunun dili yoktur. Akıl, bîr
yaratıktır. Mahlûk hâliki nasıl ihâta edebilir?
Brahma ol da Brahma’yı bil. Brahma ol da Brah
ma’yı yaşa!» (a.g.e. Shf. 227)
Menşei bu şekilde anlatılan Vahdet-i Vu
cud, kitapta nasıl aktarılıyor? Şimdi onu pasaj
lar naklederek görelim:
«ALLAH AKL-I KÜLDÜR. ALLAH’I AN
CAK KENDİMİZDE MEVCUT OLAN ALLA il
LA BİLEBİLİRİZ. HAZRETİ EBUBEKİR’İN
«RABBİMİ RABBİMLE GÖRDÜM. DEDİM Kİ
KİMSİN DEDİ Kİ ŞENİM» (Kaynağı meçhul)
DEMESİ VE MUHİDDİN-İ ARABİNİN: ABD
RABDİR RAB ABDDİR, O HALDE BU TEK-

tel
i

LİF (dini emirler Kastediliyor;
¿amedir diye
sorması bu yüzdendir.» (a.g.e. shf. 185)
«Sen onunla olunca O’nun da seninle oldu
ğunu görürsün. Sen O’nunla olunca tabii senden
zuhur eden her hal ve hareket de O’nun olmuş
olur. Onunla oturur, O’nunla kalkar, O’nunla gö
rür, O’nunla yaşar, O olmuş olduğunu da görür
ve anlarsın, (a.g.e. shf. 335)
Bu cümlelerle Kayseri İslâm Enstitüsü Ede
biyat Öğretmeni Nazik Erik’in «İnsan Allahın
bir parçasıdır» cümlesi mukayese edilsin.
«İnsan Allah’a en çok secde ettiği zaman
yakındır, tabiî secde demek yatıp kalkmak de
mek değildir, bunu tavuklar da yapar.» diyor.
Ona göre asıl ibadet Allah’ı görür gibi yapılan
ibadettir. Asıl secde, TAPANLA TAPILANIN
BİRLENDİĞİ ZAMANKİ SECDEDİR. (a.g.e.
Shf. 142)
Haktan başka bir şey olmadığı için, mah
lûktan da zuhur eden Haktır; Allah’ın vahiy va
sıtaları nihayetsizdir, (a.g.e. Shf. 38)
İslâmm akidesine yönelen bu sapık fikirler
ancak bazı gafilleri inandırabilmektedir. İmanı
na gerçekten bağlı mü’minler ise Ehl-i Sünnet
imamlarının tesbit ettiği temiz akideye bağlan
makta ve onun mücadelesini vermektedir. Batı
lın sonu yok olmaktır.
HRİSTİYANLIKLA OLAN İLGİSİ
Adana Maarif Müdürlüğü esnasında çıkan
dedikodular daha sonra iyice artmıştır. Onun
uzun zaman Rum okullarında öğretmenlik yap
mış olması Hristiyanlarla olan münasebetini sıkı-fıkı hale getirmiştir
Hristiyanlar ona bir
«Peder» gözüyle bakmışlardır. Kendi fikirlerin
deki müsamaha hristiyanları bu duyguya sevketmiştir. Şimdi kitaptan pasajlar nakletmeye de
vam edelim.
Kitap içinde Sofi Hurî tarafından yazılan bö
lümdeki fikirler çok enteresandır. Meselâ Sofi
Hurî kendisinin nasıl yetiştiğinden bahsederken
şöyle der:
«Mütedeyyin Arab Hıristiyan bir ailenin, fâ
zıl ve müttaki bir reis-i rûhaninin kızı olarak
dünyaya gelmiş olmam, şarkın mistik ruhiyle
garb kültürünün- yoğurduğu benliğimin zübdesindeki mânâ ve ruhaniyet aşkına belki bir esas
teşkil eder. Bilâhare meslek hayatımda da çey
rek asrı geçen yıllar boyunca vaktimi tasavvuf
ve felsefe eserlerinin mütalâa ve tercümesiyle
geçirmiş olmam, böylece de mistiklerin hayat
larına gücüm yettiği kadar dalmış olmaklığım,
içimdeki bu askın derinleşmesine hizmet etmiş
tir. Bir Sokrat’m, bir St. Augustine’in, bir Ba
ron Von HügeFin, dizi dibinde oturup, onların
benlisinden feyzvâb olmayı ne kadar isterdim.
Ne hikmet ki beni Allah çok genç yaşımda,
yeryüzünde ömür sürmüş olan müstesna şahsi
yetlerden birinin, bir azizin, dizinin dibine at
tı. Benim için baba, mürebbi, mürşid, dost olan
bu zat Doktor Frederiç Maç Callum’dur Müstes
na hayatiyle,, nuranî şahsiyetiyle, irfaniyle, niha
yetsiz imaniyle, tevazu ve şefkatiyle ruhumu iş
leyen, mânâ hayatına -kendi babamdan sonrailk istikamet veren odur. Evet, on beş seneyi
mütecaviz bir müddet, benliğimin mimarı olan
bu mübarek zattan feyz aldım. Nur içinde yat
sın. (a.g.e. shf. 268)
Hristiyanlığı böyle tahsil eden Sofî HurS
Kenan Rifaîden bahsederken:
Kendinden işittiğim, mensuplarından dinle
diğim ve «Sohbetlerinde okuduğum hiçbir şey
de İseviyetle ve Kitab-ı Mukaddes öğretişinden
bildiklerimle tenakuz teşkil eden bir şeye rast
gelmedin.
Çocukluğumda babamın birçok ahbapları
meyanında Mevlânâ mensubu dostları da vardı.
Hafta geçmezdi ki Papaz olan babamla «Mevlevi
Şeyhi» karşılıklı ziyaretlerde bulunmasınlar.

Babamın bu dostlariyle ülfetinin sırrını, on
ların sohbetinde ne bulduğunu. Mevlevi kavuklariyle papaz başlığının koklaşır gibi birbirine
sokulup o ehl-i halin uzun sohbetlere neden dal
dığını ve babamın bu adamlarla niçin bu kadar
anlaşıp seviştiğini yıllarca sonra İslâm tasavvu
funu ve bu tasavvuf ahlâkının İseviyet düsturlariyle esasta elele gittiğini anlamağa başladığım
zaman idrak edecektim, (a.g.e Shf. 273)
Kenan Rifaî’nin Osmanlı İmparatorluğunun
ipini çeken Hristiyan azınlıklarla ve Bulgar ih
tilâlcilerinin silah deposu olan azınlık okullarıy
la kolaylıkla anlaşmasının manasını düşünmek
lâzımdır. Sofi Hûrî onun azınlık okullarıyla olan
münasebetini anlatırken:
«Kenan Rifaî bu düsturu yalnız sözde bırak
mamış, insanlarla olan muamelesinde bunu fii
len göstermiştir. Muallimlik hayatının on üç se
nesini Fener Rum kilisesinde geçirdiğini biliya
ruz. Kendisiyle bizzat görüştüğüm lise müdürü
Zaharyadis, bana ezcümle şunları söyledi. «O,
mektebimizin çok muhterem ve değerli bir mu
allimi idi. Kendisini herkes çok severdi O, ken
disini mekteple birleştirmişti. Mektep demek o
demekti. Daima mektebin menfaatini düşünmüş,
bunun için çalışmıştı. Çekildiği halde de bizim
le alâkadardı. Bizi hiç bir zaman bırakmadı.»
(a.g.e. shf. 275)
Ve Sofi Hûri Hristiyanlığın kendisine verdi
ği şuurla Kenan Rifaîye son hislerini şöyle be
lirtiyor.
Ey muazzez ve mükerrem ulu, ey faziletin,
hakkın, tevazuun ve aşkın timsali! Eğer vasfın
da kusur ettimse, bağışlarsın bilirim, af senin
şanındandır. Ben seni tavsif değil, ancak tekrim
ve tebcil edebilirim. İşte senin mihrabına takdimemi arzettim işte tuhfelerimi bir menekşe
demeti halinde huzuruna koydum, (a.g.e. Shf.
283)
Bir başka Hristiyanm sözleri ise daha ma
nidardır. Ey onu tanımış olanlar! Ey onun bü
yük varlığı huzurunda bulunabilmek şerefine ve
saadetine ermiş bulunanlar! Onu asla unutma
yın. Onu düşünün, büyük bir mürşid olarak
vasıflandırılan bu insanın hatırasını taziz edin,
çünkü o, efali ile hakikaten «büyük» ve şefkat
ve nasihatleri ile de «mürşid» ve «PEDER» dir.
Teophile Sargologo, a.g.e. Shf. 288.
İNSANLARIN KARDEŞLİĞİ PRENSİBİ
Aşağıya alacağımız sözler kâfir, mümin, her
din ve mezhepten olanları birleştirme düşünce
sin! yansıtıyor.
«İşte cins, mezhep, ırk, millet seçmeyen
alemşümul aşkı ve imanı ve her kâinat zerresi
üe mutabakat ve iştiraki böylece onu, kayıtsız
şartsız sevilen büyük insan yaptı, (a.g.e. Shf.
204)
Bu görüşlerini daha da açmak bakımından
şu pasajları da nakletmekte fayda görüyoruz:
«Bunun için de Orfî’nin dediği gibi: «İyi ile
de kötü ile de öyle hoş ol ki, öldüğün zaman
mü&lümanlar seni zemzem ile yıkamak, hindu*
lar da ateşte yakmak istesin» sırrına ererek ar
kasından herkesi o bizdendi diye feryada salnıı§tır.» (a.g.e. Shf 205)
«Hakikî büyüklüğün sırrına ermiş uluların
müeyyidesini şahsında yaşatan bu büyük insan,
cins ve mezhep zincirlerini kırıp insanı insan
olarak, hilkat sırrına mazhar ve Cenab ı Hakkm
kâinat manzumesinin birer cüz’ü olarak görmüş
ve ona göre muamele edilmesini öğretmiştir.
O
her zaman, Allah’ın, «Rabbü’l-Müslimin»
değil «Rfbbü’l-âlemin» olduğunu söylemiş, ehl-i
kitaba riayet edilmesini öğretmiş, Hazret-i İsa’
ya inanmazsanız, Müslüman olamazsınız telkinin
de bulunmuştur.» (a.g.e. shf. 275)
Halbuki esasen hristiyanlara telkin etmesi
gereken şeyi niçin müslümanlara telkin ediyor?
Bir müslüman Hz. İsa’ya inanmaya mecburdur.
Ama asıl lüzumlu olan hristiyanm Hz. Muhammed (S.A.V.) in peygamberliğine inanmasıdır.

Ama onu her nedense tavsiye etmiyor.
«Radyo başında işittiğim sözlere karşı, aca
ba dostun kim olacağını düşündüm ve kendi
kenefime dedim ki: Dost ancak, Buda’lar, Sokrat’lar, Eflatun’lar, Mark Orel’ler, Kadirî’ler, Ri
faileı Mevlânâlar, Bayramîler gibi sultanlar ve
bunlara tabi olanlardan başkası değildir.» (a.g.e.
shf. 312)
Bazı yerlerde Peygamberimizden naklettiği
hadislerle kendi sözünü tekzib etmektedir. Zira
Hz Peygamberin hadisleri ancak müminlerin kar
deş olduğunu ortaya koymaktadır.
«Gene kulağımızı Hz. Muhammedin sesine
verelim: Mü’minler birbirlerinin
kardeşidir.»
«Mü’minlerin yekdiğerine merhamet edip iaşe
lerine gitmeleri birbirlerinin elemleri ile müteellim olmaları lâzımdır...» (a.g.e. Shf 150)

Kayser! Yüksek İslâm Enstitüsünde rifaîliğin temsilcisi olan ve talebeyi, rifailiğe
karşı çıktığı için sınıfta koyan Nazik Erik
ZAHİRÎ AMELLERE KARŞI TAVRI
Ken’an Rifaî her nedense, her fırsatta fer
din amellerini küçümseme yolunu tutmuştur.
Asıl ibadetin «gönül ibadeti» olduğunu söylemiş
tir.
Buna da bazı misaller verecek olursak:
«Kenan Rifaî dinde, sadece amele taalluk
eden ve her dine göre değişen formel (şeklî)
müesseseleri değil, prensipleri anlıyordu ve bu
nu «Fizik ve psişik alemde görülen harikulade
intizam ve gayeli, plânlı bir kainat görüşü olarak
ve insan idrakine namütenahi cüzüler halinde
dökülen küllî varlığın, mana dolu bir vahdet ha
linde idrak edilmesi diye vasıflandırıyordu. «Bu
radan hareket ederek, muayyen bir dinin üstün
lüğü veya muayyen bir dinin dünyayı kurtarabile
ceği gibi, insanları din hegemonyasma götüren
yanlış fikirleden ,ayrıca her türlü fanatik duy
gudan ve bilhassa patalojik taassup krizlerinden
temizlemiş saf ve samimî bir iman anlayışı in
sanların manevî hayatına maletmek istiyordu.?
(ag.e. Shf. 133)
«Aşk her şeyin, zikrin ve ibadetin de fevkin
dedir. İbadet te aşksız olursa bir işe yaramaz, ce
mali görerek aşkla yapılan ibadetle ALLAHIN
EMRİ DİYE yapılan ibadet arasında ne azim
(büyük) fark vardır, (a.g.e. Shf, 190)
«Bir kimsenin beş vakit namaz kıldığından
bahsoluyordu:
{Devamı 14. Sahifede)

Yahudiliğin ihaneti ve Amerika'da
Amerikan aleyhtarı gösteriler
Mecmuamızın geçen sayılarında Başkan Nik- ülkeler bu strateji ¿ereğmce ¿onanmaktadır.
tfiç unutulmamalıdır ki, Beynelmilel Yahu
son’u acı bir akıbetin beklediğini haber vermiş,
diliğin zulüm vasıtası komünizmi ve kapitalizmi
Amerika’da iç karışıklıkların ve huzursuzlukla
durduracak şey Amerikalının sol ideolojisi de
rm devam edeceğini belirtmiştik. Haftalardır de
ğildir Onu durduracak ideoloji Yahudiyi asır
vam eden talebe nümayişleri, boykot ve grevler
Nikson’u perişan etmiştir. Amerika’da gerçek lardır zehrini kusturmadan yaşamaya mahkum
ten Amerikan milletinin menfaatine uygun ola eden hak ideoloji, şerefli milletimizin ideolojisi
rak verilen karardan dolayı Amerikan milliyet olacaktır Yahudiliğin karşısına bundan başka
bir silahla çıkma, mağlûbiyet getirir.
çileri sert bir dille yerilmekte ve bunaklıkla suç
VİETNAM HARBİNİN DEVAMINI
la nifaktadırlar Sağnak halinde devam eden Yahudî hücumlarından dolayı Nikson kararını tat İSTEYEN YAHUDİLİK KAMBOÇ
HARBİNİ NEDEN İSTEMEZ?
bik edememiş, hattâ vaz geçmiştir Müttefik kuv
vet*cr Kamboçta bombalanması arzu edilen düş
Tarih göstermiştir ki beynelmilel Yahudili
man üslerine ulaşmadan geri çekilmeye mecbur
ğin dediği harpler süresiz olarak devam eden
edilmiştir Son hız ilerleyen müttefik kuvvet ekonomik harplerdir Yahudilik çabucak başla
leri Kamboç sınırından 35 km. içeride durdurul yıp biten harpler vasıtasiyle pis midesini şişi
muşlardır Bövlece Amerikan ordusunun hic bir
remediği için, bu türlü harpleri başlatmak iste
mez Başlamış olsa bile Kamboç’ta olduğu gibi
Vietkong üssünü ortadan kaldırmayacağı husu
sunda bundan önceki verdiğimiz hüküm doğru bütün imkânlannı Kullanır ve durdurmak ister*
lanmış, üsîer imha edilmemiştir Bu, Amerikan
Bilindiği gibi Vietnam harbi senelerdir devam
YpfcudiütHnin, prensiplerini çiğneyen Nikson*?
eder bir harptir. Çünkü belirttiğimiz gibi bu
karşı mutlak bir zaferidir denilebilir Çünkü Nik
narpten hem Rus Yahudiliğinin, hem de Ame
son dahi fazla dayanamayacak, ordularını önce
rikan Yahudiliğinin sayısız kazançlan vardır
Kamboç’tan sonra da Vietnam’dan çekecektir.
Demek oluyor ki, Vietnam harbi süresiz bir harp
Amerikan ordularının buralardan çekilmesinden
olduğu için yahudilik tarafından desteklenmişhemen sonra komünist ordular istilâ edecekler,
rir. Amerika siyasî hayatına hakim beynelmilel
Vietnam ve Kamboc kayıtsız şartsız komünistyahudilik hiç bir zaman Amerikan ordulannı
lesmis olacaktır
harbi neticelendirecek şekilde, sevk ve idare ettirmemistir. Amerika’nın bütün kuvvetleri bu
AMERİKA POLİTİKASINA KİM YÖN
harbe teksif ettirilmemiş, harp bîr nevi danışık
VERİYOR?
lı döğüş haline getirilmek istenmiştir Amerika
Kamboc savaşı göstermiştir ki, Amerika’ya
ordusundaki generaller netice alacak bir hare
Amerika m illetj değil, mal! oligarşi hakimdir
ket yanacak olurlarsa buna derhal mani olun
Mali oligarşinin ideolojik hüviyeti ise Yahudilik
muş, Vietkong yenik düşme durumuna geldiyse,
tır. Amerikan milletine karşı yapılan her türlü
hareketi plânlayan ve finanse eden mali oligar Amerikalı derhal anlaşma masasına oturmaya
zorlanmış, Vietkong’un toparlanmasına
fırsat
şidir Doîavısıvla Beynelmilel Yahudiliktir. Bu
verilmiştir.
ülke namına alman en hayat! kararlarda Ameri
kan mîlletinin değil, bu ideolojik gücün sözü
Tam bu sırada, Nikson’un ani bir kararla,
geçmektedir Mali oligarşinin tasvip etmediği bü
Vietkong’un istilâ etmeye başladığı Kamboçya
tün hareketler neticesiz kalmaktadır
Bunun
hücum emriyle, yeni bir devreye girilmiştir. Ak
içindir ki. Kamboç’a yanılan askerî hareketten
la şövle bir sual gelmesi mümkündür.
dolayı yer yerinden oynamıştır. Dün takdir et
Madem ki harpler Yahudiliğe kâr ve iktidar
tikleri, basa germesine rıza gösterdikleri Nik
temin etmektedir. Vietnam harbinin devamı sa
son’u l^netlemislerdir
yılan Kamboc harbi de Yahudiliğin işine yaraya
Nikson 10 Mayıs 1970 tarihinde yaptığı ba
çaktır O halde Yahudilik bu harbe neden karşı
sın toplantısında harbe girmesinin sebebini şöy
çıkmış ve Nikson’u suçlu ilân etmek îcîn elin
lece açıklamıştır. «Kambocva’daki hareketin gaden gelen bütün çarelere bas vurmuştur?
yesi Vietnam savasını kısaltmak. Kamboc’un ko
İkinci olarak Kamboç harbi Vietnam harbi
münistlesmesine mani olmaktır Dolayısıyla harp
ni genişletmek manasına gelmez mi?
lerde dab* fa*la Amerikalının ölmesine mani ol
Şunu hemen belirtelim ki Kamboç harbi Vi
maktır.» Göriîlüvor ki. Nikson bu karan, han»
etnam harbinin bitmesi için mutlak zarurî bir
leri bir an önce neticelendirmek için almıştır
hareketin yapılmasıdır Amerikan subaylan çeki
Halbuki Amerîka’va ve Rusya’ya hakim Beyne?
lirken Vietnam ve Kamboç’tan emin olmak is
milel Yahudilik bütün Amerikalıların veva Rus
temektedir Son zamanlarda Kamboç komünist
ların ölmesi pahasına harnleri devam ettirmek
üslerin genel merkezi idi O halde komünistle
ister Çünkü ona mnharref Tevrat su emri verir
riıı tecavüzlerinin durdurulması Kamboçya’daki
«Ve mîlletlerin ülkelerinin kuvvetlerini harab
edrcefHm, herkes kardA«înin kılıcı ile düşecek*
GörüMiyor ki Yahudiliğin bütün gavesi hangi
mîllet olursa olsun ic harplerle ve di§er harp
lerle insanlı?! imha etmektir Yahudi uşağı Le
nin’in ihtilâlde öldürülen milyonlarca insanın
karsısına geçerek *Rusya’nın canı cehennem *
ban« dfinva
lâzım» demesi hunıın en acık
mealidir Bu ülkelerde harbi bitirmek, dünya
Yahudiliğine kâr ve iktidar temin eden kav
nakîan kurutmak demektir Harbîn durması dün
ya silah fabrikalannın sahibi Bemard Baruh*
un fabrikalarını kanatması demektir Dünya pi
yasasını elinde tutan Morsan’ın soygun yapma
imkanlarını o,*^den almak demektir
Nikson K^mboc’a müdahale etmekle Komfi
nizme öldüriicü darbevl vurmak, onu hareketsiz
hale ?etirrnoV ^temistir Halbuki Rusya bile A
merikan Yahudiliğinin yardımıyla komünistles
mistir. Jakon Schîff isimli bir Amerikan Yahudi
sinin Trocki’vi 200 tane gerillacıyla birlikte Lenin’e yardıma gönderdiği. tarihlerin kaydettiği
ge -çeklerdendir. Yahudilik bu gün arzu ettiği
dünya diktatörlüğüne komünist rejim vasıtası?
la v&rmak istemektedir Komünizmi Kapitalizm
vasıtasıvla beslemekte, geliştirmektedir Lenin*
İn çizdiği dolambaçlı harb stratelîsi adım adım
tatbik edilmekte: Vietnam. Kamboç. Laos gibi
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¿ennaı yoKedıimesıne Dağlıdır. Kuzey Viet
nam'ın, yönettiği. komünist gerillaların tecavüz
lerinin önlenebilmesi Kamboçya’daki üslerin düş
mesi ile mümkün oiacaktır.
Bunun için harbi genişletmek manasına gel
mez.
AMERİKA’DA SİYASİ İKTİDAR YAHUDİYE,
ORDU İSE AMERİKA’YA HİZMET
ETMEKTEDİR
Amerika’da meydana gelen siyasî iktidar
subay çatışması yeni meydana gelmiş bir durum
değildir. Bu güne kadar siyasî hayata çörekle
nenler ve siyonizmin maşası masonluk hep Yahudiye hizmet etmiştir. Bunun yanında mason
oyunlannı gören kumandanlann reaksiyonu da
durmamıştır. II. Dünya Savaşından bu yana de
vam eden harplerde Amerikan ordulanna kuman
danlık eden fertlerin büyük ekseriyeti Amerikan
milliyetçisi olduklarını isbat etmişlerdir Mason
Eisenhover’i maşa olarak kullanan yahudilik,
milliyetçi genel kurmay başkanı Patton’un. yapı
lan ihanetleri açıklamasına mani olamamıştır.
Kore harbinde Amerika ve İngiliz masonluğunun
mağlup ettiği Mac. Arthur’un Kore’deki durumu
da aynı olmuştur. Yahudiliğin hoşuna gitmeyen
çıkışlar yapan güç işte bu güçtür. Bu güç git
tikçe kuvvet kazanmaktadır. Dolavısiyle Ameri
kan halkı ihanetleri öğrenmeye başlamıştır.
HAHAMIN DİTNYAn4Kf DEVRİMCÎ
TALEBELERE TALİMATI
Nikson’un beynelmilel Yahudiliğin arzusu
hilâfına verdiği karara Amerika’da ve dünvada yapılacak tepkileri idare eden Haham BELPOUR BRfCKNER olmuştur. Hahamın bütün
dünva komünistlerine dolayısiyle devrimci adıy
la faalîvet gösteren bütün güçlere verdiği tali
mat söyledir:
«Tarafsız Kamboç hükümetine ve diğer ül
kelere, fasist Amerika idarecilerinin ^giriştiği
hunharea tutum protesto edilmelidir.» TÎME MA
YIS 1970.
Dünyadaki Amerika’yı protesto hareketi, bu
talimattan sonra başladı. Milyonlarca Amerikalı
kadın kılıklı genç, Amerikan Yahudi kapitalistlerinden aldıkları mali yardımlarla kıyameti ko
pardılar Okullar tahrip edildi, yakıldı, yıkıldı.
Harp istemivoruz cığıklan Amerika’yı kapladı.
Aklı başında devlet adamlarının haricinde
herkes Nikson’a karsı çıktılar Bu karan Yahu
di bakanların ve danışmanların bugüne kadar
dünyada beslediği, imkân temin ettiği ayanlan
na vazife düştü Pomoidou gibi bîr Yahudi aja
nmdan, Surive’deki komünist uşağı idarecilere
kadar hepsi bu telin hareketine katıldılar.
Türkiye’de de protesto faaliyetlerini: ipler*
(Devamı 14. Sahifede)
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Milletten Gizlenen İhanet

31 MART
ilffl

HAREKET ORDUSUNDA
KİMLER VARDI
«İkdam Gazetesi; (Hareket Ordusun
da Bulgar, Rum, gönüllüleri olduğu gibi
Selânik Yahudi gençlerinden yediyüze ya
kın Musevî gönüllü de vardı) demiş, Osmani şer - Lüît Gazetesi de: «İkinci ve
üçüncü orduda takriben dörtbin Bulgar
bulunmaktadır. Sandonski ile Paniça Bul
gar gönüllülerine kumanda ediyorlar, Ar
navutluk cihetlerinden dahi bir çok gönüJ
lülerin ordugâha gelecekleri beklenmekte
dir.» diye yazmıştı.»
(Bolu tarihi. Z. Konrapa Shf. 522)
(*) İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye. E.
Uİııbelen. Vesika No. 32
Manzara bu yönüyle bize Sırpsındığı'
m, Niğbolu’yu, Kosova’yı, Varna’yı hatır
latır. Ancak bir farkla ki; diğerlerinde hep
yenilip perişan oldukları halde 1909 da za
fer haçlıların olmuştur.
«Hareket Ordusunun Selânik’ten ha
reket ettiğini en evvel Osmanlı Bankası
haber verdi.» (Abdülhamid Anlatıyor Shf.
40. Serdengeçti. (Neşr.)
Beynelmilel Yahudi sermayesi ile ku
rulmuş olan Osmanlı Bankası beynelmilel
yahudiliğin hizmetindeki bir ordunun ha
reketini elbetteki her kaynaktan daha ev
vel haber verecekti.
FATİH CAMİİ SİLÂHLARA
HEDEF OLUYOR
1909 Nisanında İstanbul’a giren Ha
reket Ordusu en amansız bir şekilde kat
liama girişti. Suçlu suçsuz demeden insan
ları kurşuna dizdiler. Öldürdükleri binler
ce millet evlâdının cesetlerini arabalarla ta
şıtıp, açtıkları çukurlara gömdüler İstan
bul’a birkaç koldan giren bu ordunun zul
mü o kadar acı idi ki anlatmakla bitmez.
«Sulhen işgal ettikleri yerlerde bü
tün gece top tüfek atmak, bazı mevkiler
de kendilerine kucaklarını açıp bekleyen
mehmetçikleri süngü! emek gibi düşman
lık eserlerine neden lüzum gördüler?»
(Mizancı Murat. Tatlı Emeller - Acı
Hakikatler Shf. 160)
Hareket Ordusunun 11. Süvari alayı
Fatih civarını işgal etti. İşgalciler etrafı
yakıp yıktıktan ve yağma ettikten sonra
silâhlarını Fatih Camiine çevirdiler. Fatih
Camiinin duvarlarındaki kurşun izleri hâ
lâ bellidir. Dünyada, Yahudiden, Hıristiyandan ve onların masalarından başka ca
milere düşman olan kim vardır? Milleti
mize düşman olanlardan gayri milletin
mabedine kim düşman olur? Fatih Camii
nin kurşunlanması bize 31 Mart’m ve
onun gerçek tertipçileri bevnelmilel güç
lerin çirkin yüzlerini açıklar. Gerçekte o
kurşunlar, milletini seven her millet ev
lâdının kalbine saplanmış demektir. Ya
ralarımız hâlâ sızlamaktadır. Beynelmilel
Siyonizm ve onun kör aletleri ve ihanetle
ri bilinmedikçe bu sızılar dinmeyecektir.
Hareket Ordusu Yıldız Sarayını da iş
gal etti. Yıldız işgal edilince ilk iş İttihat
çıların ihanetlerini ve 31 Mart’ın iç yüzü
nü anlatıp açıklayan ne kadar jurnal, ve
sika ve kitap varsa hepsi yakıldı. İşgalci-

MÜCADELE 26 MAYIS 197«

ler İstanbul’un diğer semtlerinde de gün bu! Dediğini kulaklarımla işittim.»
31 Mart vesilesi ile milletin değerle
lerce kitap - vesika yaptılar.
Yıldız’m gözleri kamaştıran zenginli rine kovalar dolusu çamur atanlar, her mil
ği, millet serveti ve padişahların şahsî eş lî uyanışı gericilik damgası ile damgala
yaları balkan çetecileri tarafından yağma yanlar ve milletin açık düşmanına cephe
almayanlar, gafil değillerse mutlaka hain
edildi.
Nihayet muharref tevratta Yahudiîe- dirler. Tarih ise hainlerin ihanetlerinin
re \adedilen netice tecelli etti. Abdulha- cezasını ergeç gördüklerine şahittir. Heie
bir 31 Martlar anlaşılsın. Millete hazırla
mid Han hal edildi.
«Sana karşı çıkan her dil suçlu çıka nan suikastler bilinsin.
Asırlar boyu köleleştirilmek istenen,
cak, sana karşı çıkan hiç bir silâh işe ya
ideolojisinden koparılmak istenen ve ta
ramayacak.» (Muharref Tevrat.)
Abdülhamid hal edildikten sonra İt mamen yokedilmek istenen bu millet yok
tihat ve Terakki Cemiveti’nin kukla ve sa olmadı. Hâlâ ayaktadır. Dünkünden daha
tılık liderleri Enver; Talât ve Cemal Paşa sağlam bir imanla ayaktadır. Millet düş
lar, iyice azıttılar. Talât Pasa bir Yahudi manları istese de istemese de millet, etra
fını saran karanlık oyunları iyice görecek
gazetecisine şöyle vadediyordu:
«Talât Paşa, kendi dostu olan bir Ya ve tarihine lâyık olacaktır
hudi gazeteciye uzun bir mülâkat vere ADANA VAKASI (14 Nisan 1909)
13 Nisan 1909 İstanbul’da 31 Mart
rek, Yahudilerin serbest olarak Filistine
hicret edeceklerini, ileri de orada muh vakasının başlamasından bir gün sonra
tar bir .şekilde kendi kendilerini idare ede Adana’da Ermenilerin isyan ettiğini görii
bileceklerini ve istedikleri gibi kültürleri yoruz. Ermeni isyanının 31 Mart hadise
ni her tarafa yayabileceklerine söz ver sini takip etmesi tesadüfle izah edilemez
İsyandaki gaye: Zalim devletlerin askerî
mişti.»
(İsrael Kohen. The Zionist Movement müdahalesini sağlayıp Kilikya bölgesinde
bir Ermeni devleti kurmaktı.
Shf. 114. Londra 1945).
Ermeniler isyan edip binlerce vatan
Çingene Talât ancak bu vaadler kar
şılığında Paşa olabildi. Beynelmilel Siyo- evlâdını vahşice öldürme gücünü İttihat
nizmin bir milletin içinden nasıl satılık çılardan aldı. Kukla İttihatçılar öylesine
adamlar ele geçirip onlara yüksek mevki alçalmışlardı ki; 1908 Ağustosunda, meşru
ler bahşettiğini ve sonra da o milleti nasıl tiyetin devamı için Ermenilerden yardım
yokoluşa sürüklediğini görüyoruz. Nitekim istemiş onlarla anlaşmaya varmışlardı. Ce
Talât Paşa 31 Mart’tan hemen sonra Ağus mal Paşa’nın hatıralarına göre 1908 Ağus
tos 1909 da Mısır mesrikiazamı Yahudi tos ayında İttihat ve Terakkicilerle «TaşSakakini tarafından Türkiye Mesrikiazam- nakzutyan» Ermeni ihtilâl komitesinin tem
lığına tayin edildi. Bu mevki Yahudi kö silcileri bir anlaşmava vardılar. Bu anlaş
pekliği neticesinde kazanılan çok yağlı bir manın metni ve muhtevası müzakere edi
lirken İttihat ve Terakkiyi; Talat, Cemal
kemikti.
ve Bahauddin Cemal Bevİer, «Tasnakzut31 Mart’ın nasıl bir Yahudi tuzağı ol yan» cemiyetini ise Mâlüasyan ve Sahrîkduğunu iyice anlatmak için, hadiseyi biz yan adındaki Ermeniler temsil ediyorlar
zat yaşamış Mustafa Turan’m bir hatıratı dı. Ermenilerin teklifi: «Tasnakzutyan ce
nı nakletmekte fayda var: İşgalciler Istan miyetinin kendi ihtilâl teşkilâtını memle
bul’dı 60 bine yakın kimseyi öldürdükten kette idame etmesi ve şu kadar ki şimdi
mada, birçok vatan evlatlarına da esir mu ye kadar gizli olan bu cemivetin bundan
amelesi yapmışlar, onları baskı ve işken sonra aşikâr bir cemivet-i sivasiyye hali
ce ile ac susuz Mekadonva’ya sürgün et ni iktisab etmesi ve azasmın alenen ifayi
mişlerdir. Sürgün edilenler içinde Musta vazife eylemesi» şeklinde idi. Buna karşı
fa Turan da vardır. O şöyle anlatır:
lık Taşnakzutyan cemiyeti meşrutiyetin ya
«Kafilenin ekserisi yalınayak, sırtın şaması ve devam etmesi için İttihad ve Te
daki elbiseler lime lime olmuş olan bu pe rakkive yardım edecekti.
rişan insanları gören Selânik Yahudileri,
Cemal Pasa bu acık ihanet olan an
yaşasın hürriyet, vasasın İttihat ve Terak laşma hakkmdaki görüsünü hatıratının 247
ki Cem veti diye bize nisbet alkışı yaptı nci sahifesinde «Bittabi bu teklifi kabul et
lar.» (Taskıslada 31 Mart faciası Mustafa mekten ba«ka çaremiz voktu» diye açıkla
Turan Shf 87).
maktadır. Bu belge II. Mesrutivetin millet
31 Mart’ın bir Yahudi eseri olduğunu düşmanı unsurların eseri olduğunun, ayrı
ve İttihatçıların kiminin bilerek kiminin ca II. Mesrutivetin devamı için milletimi
de bilmeyerek beynelmilel Siyonizm’e hiz zin en azılı düşmanları ile işbirliği yapıl
met ve millete ihanet ettikelnni hadiseden dığının acık bir delilidir.
birkaç sene sonra İttihatçıların ileri ge
İttihatçıların bu teminatından ve îtlenlerinden Enver Paşa bizzat itiraf eûer. tihad-ı Anasır pandasından kuvvet alan,
Bu itirafa C. Rifat Atilhan da şahit olmuş 31 Mart oiavmı da fırsat savan Ermeniler
tur. C. R. Atilhan «31 Mart Faciası» adlı 14 Nisan 1909 da Adana - Tarsus çevresin
kitabında şöyle demektedir:
de ayaklanarak geniş katliama giriştiler.
«Enver Paşa İstanbul’u terketmeden Mal, can ve ırz dii«manı Ermeniler tam
evvel Mersinli Cemal Paşa’ya:
dört gün çevrevi altüst ettiler Beşikteki
—
Paşam bütün efalimin hesabını ver
çocuklara varana kadar öldürdüler. Polis
meye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, ve asker isvana karsı kovmadı. 1850 şehit
viran olduk. Bizim asıl mesuliyetimiz Sul veren kahraman milletimiz bu Ermeni
tan Hamid’i anlamamak ve Siyonizm’e ayaklanmasını bizzat baktırdı.
{Devamı gelecek sayıda)
âlet olmaklığımızdır. Acıdır fakat hakikat
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Türkiye de Vatım
Suriye’de bir müddet sonra aynı çukura atı
lacaktır. Yunanistan ise Amerikan mandası ai
tında olacak, Türkiye tampon bırakılacaktır. Bu
kadar korkunç kararları almak ve zamanımızda
harfiyen tatbik etmek, kimin yetkisi dahilinde
dir dersiniz?
Sion politikası dünyaya hakimdir, dedik. Pe
ki nasıl? Politik siyonizmin önderlerinden Dr
Theodor Herzl hatıratında bu hususu şöyle an
latıyor:
«Satranç tahtamdaki yeni elemanlar Ameri
kan Cumhurreisi Roosvel, Fransız Başbakanı CIc
menseaou ve İngiliz Başbakanı Winston Churc
hill» (Bak. Siyonizm ve Türkiye - Y. Kutluay.)
Demek ki Yahudilik, dünya politikasını çi
zerken, emrindeki devlet adamlarıyla satranç
taşı gibi oynayabiliyor. Bugün de durum değiş
memiştir. Amerika Cumhurbaşkanı Nixon’in baş
danışmanları Arthur Bums ve Albert Keisnger
Yahudidir. Alexi Kosigin üç sene evvelki bir de
mecinde «Biz Yahudiler hakkında asla kötü dü
şünemeyiz» derken neyi kastediyordu? Fransız
Başbakanı G. Pompidu İsrail’e 5 hücumbotunu
nasıl hediye edebiliyordu? Üstelik bu hücumbot
lar 6. Filonun yedeğinde Akdenizde, Rus donan
masının önünden ellerini kollarını sallaya salla
ya geçmişlerdi. Nasıl olabiliyordu bütün bunlar?
Suriye’de bir müddet sonra aynı çukura atı
lacaktır. Yunanistan ise Amerikan mandasına
alınacak, Türkiye tampon bırakılacaktır. Bu ka
dar korkunç kararlan almak ve zamanımızda
tatbik etmek kimin yetkisi dahilindedir dersiniz?
Sion politikası dünyaya hakimdir, dedik. Pe
ki nasıl? Politik sionizmin önderi Dr. Theodor
Herzl hatıratında bu hususu şöyle belirtiyor:
«Satranç tahtamdaki yeni elemanlar Cecil
Rodes, Amerika Cumhurreisi Roosvelt, İngiltere
kralı ve Rus çarı... v.s.» (Sionizm ve Türkiye Doç. Y. Kutluay Shf. 233).
Demek ki Yahudilik dünya politikasını çizer
ken, emrindeki devlet adamlarıyla satranç taşı
gibi oynıyabiliyor. Bugünde durum değişmemiş
tir. Amerika Cumhurreisi Nixon’un baş danış
manları Arthur Burns ve A. Keisnger Yahudi
dirler. Alexi Kosigin üç sene evvelki bir deme *
cinde «Biz Yahudiler hakkında asla kötü düşü •
nemeyiz» derken neyi kastediyordu? Fransız baş
bakanı G. Pompidu İsrail’e 5 hücumbotunu neden
hediye ediyordu? Üstelik bu hücumbotlar 6. Fi
lonun yedeğinde Akdenizdeki Rus donanmasının
önünde,, ellerini kollarını sallıyarak geçmişlerdi
Nasıl olabiliyordu bütün bunlar?

m
Millet evlâtları olarak bu sahte döğüşîeri
geç de olsa maalesef görmek mecburiyetinde yiz..
NASIR DA RUS İSTEKLERİNİN
TATBİKİNİ İSTİYOR..
Daha evvelki yazılarımızda Rusyamn sadece
Mezopotamyayı içine alan bir Kürdistan Devleti
ni istemidiğini vesikalarıyla göstermiştik. Onun
isteği bütün Kürdlerin ayaklanması idi. Nasırda
3 lü görüşmelerde aynı isteği ileri sürüyor ve
tatbikini istiyordu.
«Başkan Nasır, Kürâ hareketinin bağımsız
bir Kürdistan kurma amacını güden bir ayrılık
hareketi olmamasını şart koşmuştur.» (13 Şubat
1964- 3 lü görüşmeler).
Görülüyor ki gerek Nasır’m ve gerekse Rus
ların politikası hep aynı istikâmete akmaktadır.
Kürdler bir peyk haline getirilecek. Bu peyk,
Kürd harekâtının içine sızmış ajanlar vasıtasıyla
sağlam halatlarla Moskova’ya bağlanacak. Sonra
sıra Türkiye’de karışıklık çıkarmaya gelecek.
«Kürdlerin ifade ettiklerine göre, Nasırım
fikrince Irak ve genel olarak Arap dünyası Kürd
.sorununu bir sonuca bağlamalı. Onlara özerklik
vermeli. Onları yan bağımsız, Araplardan yana
ve Arapları destekleyen müttefikler haline getir
meli ve onları Türkiye ile İran’a karşı tampon
olarak kullanmalıdır.» (The New York Times).
KÜRDLERİN ADINA KURULAN PARTİLER
«1945 yılında Kürdlerin 4 ayrı teşkilâtlan
vardı.
— Heva partisi: Solcuların idi. Organları
Azadiydi. Açıkça komünist ve beynelmilelci idi
ler. Molla Mustafa Barzani’yi Kürd hareketinin
gerçek lideri olarak tanıyordu. Fakat Barzani’nin
— ihtimal dışı olmasına rağmen — yapabileceği
diktatorik veya teokratik bir hareketinden şüphe
leniyordu. Parti Barzani’yi bir müddet için kulla
mp, bağımsızlık ve muhtariyet kazandıktan son
ra atacaktı.
Hürriyet Grubu: Molla Mustafanm başkanlığı
altında kurulmuştu. Bu grub Heva Partisinin
Molla Mostafayı Kürd hareketinin lideri olarak
gördüğünü ve yardım beklediğini belirten bir
mektup göndermesinden sonra kurulmuştur.
Komula Demeği: Irak’ın dışında Sovyet iş
galindeki İran topraklan üzerinde «Komula»
isimli bir Kürd demeği vardır.
Hoybun Partisi: Birinci Dünya Harbinden
sonra kurulmuştur. Müttefik kuvvetlerin ve bil

Barzani’nin sağındaki adam, Kürt dâvasının Avrupa’daki temsilcisi Prof. Kamuran
Bedirhan’dır. Sorbon Üniversitesi Kürt di u profesörü olan bu zatın karısı, Polonya
V ahudilerindendir.
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hassa Ermenilerin sempatisini kazanmak için ki*
çücük bir Kürd entellektüeli kurarak Ermeniler
le beraber çalışmaya hazır olduklannı belirttiler,
(The Kurds-Hasan Arfa - Shf. 104).
Görülüyor ki Heva Partisi komünisttir. Barzaniyi desteklemektedir. Beynelmilelci olduğunu
^izlememektedir. Barzani’yi tek lider olarak ta
nımasına rağmen, onun - ihtimal harici de olsadine mütemayil ve direktifsiz hareket etmesi kar
şısında oldukça ihtiyatlıdır. Korkmaktadır.
Şu
halde evvelâ Barzanî kullanılacak. Birleşik Cep
he taktiği de bunu emretmektedir. İhtilâl ger çekleştikten sonra, Galiyef, Beneş ve Gazi’nin.
akibeti Barzani’yi bekliyecektir.
Hürriyet grubunun kurucusu Barzani olduğu
na ve Heva partisi ile daimi bir ittifak içerisinde
bulunduğuna göre, bu partinin de karakteri He*
va’mnkinden pek farkb değildir.
Sovyetlerde bir Kürd teşkilâtı. Komula. Ko*
mula da Barzani’yi hararetle desteklemektedir.
Hoybun, Ermeni isyanlarının hazırlayıcısı bir
teşkilâttır. Ermenilerin Doğu’da 600 bin Kürd’ü
şehid ettikleri düşünülürse, ortaya korkunç bir
netice çıkar. Van, Sasun, ve daha birçok yerler«
de müslüman kanı içmekte tereddüt etmeyen
Hoybun, sehid ettiği insanîann dâvasına el at maktadır. Bu partinin programında Kürd - Erme
ni kardeşliği için çalışılacağı belirtilmektedir.
Bütün bu partiler General Barzani’yi destek
lemektedirler. Beseri her hâdisenin mutlak bir
sebebi olduğuna göre, bu ittifakın da bir sebebi
vardır. Halkın kurulan bu dört partiden birisin!
mutlak tercih mecburiyeti olduğuna göre, Bar
zani otomatikman desteklenmektedir. Görünüşte
halk, 4 partiye rey verecektir. Ama bu 4 partinin
de lideri Molla’dır. Molla Mustafayı Yahudiler,
Yezidiler, Hristiyanlar, Ermeniler hararetle des
tekliyorlar. Şu halde Barzani’yi destekleyen bu
gayr-i müslim azınlığın menfaatleri şu maddeler
de toplanabilir:
1 — Müslümanları zayıflatma politikası (birbirleriyle döğüştürerek)
2 — Kürdlerî, Orta-Doğu’daki müsîümanlar
arasında tampon olarak kullanma ve Türkiyeyi
tehdit,
3 — Kürdlerin meskun bulundukları yerler
deki zengin petrol ve maden yataklarının ele ge
çirilmesi.
4 — Kürdlerin toprak vaadleriyle beynelmi
lel Yahudiliğin daimi kontrolü altında tutulma
sı.
Irak’ta Kürdler adına kurulan bu 4 partininde programı dışanda hazırlanmıştı. The Kurds’te
«Kürd Demokrat Partisinin programı Rezaiyeh
Hashimovchki Sovyet konsülünde hazırlanmıştır^
ibaresi vardır Kürd Demokrat partisi 1945 yılmda kurulmuştu. Partinin çalışma programının 6,
maddesi şöyledir:
«Kürdistan Demokrat Partis?» Azerbeycan
halkı ve orada yaşıyan azınlıklarla tam bir kardeş
lik kurmak için gayret sarfedecektîr.»
Azerbeycandaki alırlıklardan kasıt, Ermenilerdir. Şu halde Kürdistan Demokrat partisinin*
de esas gayesi Kürd-Ermeni kardeşliğiydi. Tarih
böylesine sahte bir kardeşliği kabul edemezdi ve
etmedi.
«1915-18 arası 600 bin Kürd, Ermeniler ta
rafından katledilmiş, bunun üzerine bazı Kürdler
Musul ve Haleb’e gitmişlerdir. Ve padişahın Rus*
lara karşı açtığı cihadda cesaretle döğüşmüşlerdir.» (A.g.e. shf. 25).
Ermeni isyanlarının bastınlmasıyla beraber*
Osmanlı imparatorluğu Rusya ile harbe başlamiftır. Ermenilerin Doğu’da giriştikleri katliamlann
korkunçluğu ve iğrençliği Doğu bölgelerimizde
yaşıyan bir kısım kardeşlerimizin, Musul ve Halebe göç etmelerine sebep olmuştu. O zamanlar
Musul ve Halep bizimdi. Rus harbinin başlaması
üzerine göç eden kardeşlerimiz, Rus harbine işti*
râk için tekrar geri dönmüşler ve birçoğu Rus
harbinde şehid olmuştur.
Bütün bu iğrenç katliamlar ve ihanetlerden
sonra Kürdlerî, Ermenilerle dost gösterme çaba«
smda bulunan kimi komünist, kimi Ermeni olan
hu 4 partinin de böylelikle ideolojik yönleri be
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Bölm e F aaliyetleri
lirmiş oluyor. Kısaca ana hatlanyla anlattığımız
Rus politikasını da burada bitirerek Kiird mese
lesinde iç politikaya geçelim.
ŞEYH SAİT İSYANI SIRASINDA
1925'de Şeyh Said isyanının başlayacağı önce
den biliniyordu Bunu zamanın Başbakanı Fethi
Okyar bizzat Millet Meclisinde kendisi söylüyor
du. Aslında Okyar’ın direktif aldığı şahıs tnönü
idi Nitekim, isyan olacağına dair Çankaya'ya
haber geldiğinde Poker masasında bulunan Fethi
Bey şifreyi okuduktan sonra mühimsememiştL
İnönü o tarihlerde devlet mekanizmasında sorum
lu bir mevki işgal etmiyordu Ancak şifreyi oku
duktan sonra rengi sararmış bir halde oyun ma
sasından kalktı Şöyle mırıldanıyordu: «Tedbir
almak lâzım..» (Bak. Akis 27 Kasım 1967 Sh. 29^
isyanın önüne geçilebilirdi Böylelikle ma •
sum bir çok doğulu millet evlâdını kaybetmez dik Fakat gaye bu değildi. İsteniyordu ki, isyan
iyice genişlesin ve doğuda bir misilleme hareke
tine girişilsin. Nitekim öyle oldu. Türkçe bilme
yen doğulu millet evlâdlanmn meskûn bulunduk
ları yerlere uçaklardan beyanname dağıtıldı. Be
yannamelerde bulundukları yerlerin biraz sonra
bombardıman edileceği, dolayısıyla buraları terketmeleri yazılı idi Fakat halk, okuma-yazma bil
mediğinden. beyannamelerin mânâsını anlayama
dı. Biraz sonra avcı bombardıman uçakları kan
kusarken, birçok günâhsız millet evlâdını müba
rek topraklara gömüyordu. Yorgun ve çok kan
kaybetmiş bir millet olmamıza rağmen...
Maalesef, geçmişte yapılan bu hatalar, doğu
yu hâlâ düşündürmektedir. Acaba yine bir misil
leme olur mu? Misilleme olursa nereye gidebili
rim? gibi sorular Doğu’da her zaman sorulmakta
dır Bu sualler insanı derin bir üzüntüye gark
eden suallerdir. Bir milletin evlâdlarma nasıl mi
silleme yapılabilir? Elbetteki yapılamaz... Fakat
maalesef zamanında yapılmıştır Allah’tan tarih
te böylesine felâket getirmiş hataların tekerrü
ründen, aziz milletimizi korumasını dileriz.
1925 isyanı sırasında, Doğu bölgelerinde bil
diriler dağıtılıyordu. Görünürlerde bu bildirileri
hazırlıyanlar yoktu. Nerede basıldıkları da belli
değildi.
«İsyan sırasında şu manifesto gizlice Türkiye,
Irak ve Suriyedeki Kürdlere dağıtıldı. Ve ayrıca
milletler konseyine, Paris ve Beyrut’a gönderil
di.
Kürd kardeşler, sizler büyük bir millet ol
mağa lâyıksınız. Siz diğer bütün milletler bağım
sızlıklarını kazandıkları halde, nasıl olurda asil
Kürd milletini Türk boyunduruğu altında köleler
gibi yaşamasına izin verebilirsiniz? İran ve Irak
arasındaki büyük topraklar bize vaad edilmiştir.
Bize asırlardan beri bağlı olan bu topraklan kur
tarmak için Türk boyunduruğu altındaki kardeş
lerimizi hürrivete kavuşturmak için başlattığımız
mücadeleye sizde katılınız.» (Türkisçher Post 29 Temmuz 1930).
Asırlarca Osmanlı imparatorluğunun bünyesinde, ön saflarda ve sırf Allah rızası için döğüşen bir kavmin köleliği nasıl mevzuubahis olabi*
yordu? Sonra Irak ve İran topraklarını kim kime,
hangi selâhiyetle vaad ediyordu? Bu yalan balo
nunu Beynelmilel Yahudiliğin emrindeki İngiliz
politikasından başkası uçurabilir miydi?
Şurası su götürmez bir gerçektir ki, Osmanlı
İmparatorluğunun hâkim olduğu yerlerde değil
Kürtler, Yahudiler bile köle değildi. Bunu yaban
cı bir yazar şöyle belirtiyor:
«Ben Anadolu seyahatîarımm sonucunda an
ladım ki Kiirdler politik bakımdan daha çok Os
manlI idarecilerinin dini yönlerine önem veriyor
lardı. Ve Kiirdler Türkivenin dini görünüşünün
devamından dolayı memnundular.» (The Kurds 1966 Haşan Arfa).
TAŞNAK HOYBUN ERMENİ
CEMİYETLERİNİN FAALİYETLERİ
Kürdi standaki partileri incelerken Hoybun
partisinden bahsetmiştik. Hoybun, Doğu’da 600
bin vatandaşımızı şehid ettiren ve isyanlar çıka
ran bir teşkilâttır. Ermeni isyanları sırasında
müslüman kanının içilebileceğini âzâlarma tamim
ettiren bu hain cemiyet, Kürdistan’da bir parti
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Kürdistanda ve memleketimizin Doğu bölgelerinde yaşayan Yezîdiler görülüyor.
Şeytana tapan bu insanlar Barzani’yi desteklemektedirler. Barzani’yi destekleyen
hristiyanlann ise başını Keldanî papazı Paul Bidarî çekmektedir.
kuruyor. İçinde Türkün’de, Kürdünde, Çerkez’in
de bulunduğu bir milyon kişiyi katlettiren Hoy
bun, Kürdistan’da nasıl parti kurabiliyor? İngiliz
politikası bu iğrenç katliamları milletten gizler •
ken, Bedırhanlılar’dan faydalanıyordu.
11 Ekim 1930 da Almanya’da neşredilen Glarus
Zeitung, Taşnak - Hoybun müşterek faaliyetleri
hakkında şunları yazıyordu:
«1 — Kürdler İngiliz memurları tarafından
teşvik edilmiş, silâh, malzeme ve para yardımı
yapılmıştır.
2
— Harekâtın gayesi:
a — Türkiye ile Rusya arasına tampon bir
devlet sokmak,
2
— Türkiyeyi iktisaden zayıflatmak,
c — Türkiyeyi mukavemetsiz bırakıp, İngil
tere ile anlaşmaya sevketmek,
5 — Doğu petrollerinden faydalanmak için
Kürdlerin elde edilmesi,
6 — Kürdlere her çeşit silâh ve makineli
tüfekler verip, kendi menfaatleri için Kürt kam
döktürdüler.»
Görülüyor ki Ermenilerin de isteği Rus ve
İngiliz isteklerinin aynıydı. Yani Ermeniler Ruslar, Amerikalılar ve İngilizler tarafından tahrik
ediliyorlardı. Makinist beynelmilel Yahudilikti...
Beynelmilel kuvvetler tarafından hazırlanan, hay
vanların bile tiksindiği bu cinayet plânlarına Er
menilerin de imza koyması tabiiydi.
Doğu’da birçok şehri harabeye çeviren, bul
duğu her ocağı yıkan Ermeni katliamları, hâlâ

Doğu’da anlatılır, durur. Bütün bu gerçeklere
rağmen Kürd hareketinin başına Ermenileri geçir
mek, sinsi İngiliz politikasının başarıları arasın^
dadır.
Kürdistanda kurulan Hoybun partisinin men
şei hakkında, «Ermeniler» isimli kitapta şunlar
yazılıdır:
«Ancak, Kürdlerin tek başlarına birşey ya pamıyacaklarını düşünerek tecrübeli Taşnak H derleri ile bunları birleştirip, işbirliği yapmala
rını sağladılar.
Faaliyeti kamufle etmek ve Kürt gururunu
okşamak için teşkilâta Kürdçe bir isim aradılar.
Kürdçede istiklâl kelimesi mevcut olmadığından
> benlik mânâsına gelen - «Hoybun» kelimesini
aldılar. Bu kelimenin - Ermeni Yurdu • mânâsı
na da gelmek üzere Taşnaklann eskiden beri kul
landığı HAYPUN kelimesi ile benzerliği vardı.
Her iki tarafın da bunu benimsemesi için Hoy
bun şeklinde değiştirerek, yeni cemiyete isim ola
rak verdiler. Bu suretle temeli Taşnak, organları
Kürd, mimarı da İngiliz Gizli Servisi olan bir ce
miyet kuruldu.
Bu cemiyet ilk toplantısını Irakta yaptı. LEON, EMİRİZYAN, SULTANYAN, ARİS gibi Ermenilerle, Şeyh Saidin kardeşi Ali Rıza, Dr. Şük
rü, Hurşit, İhsan Nuri, Mehmet Emin - Broski Fehmi Abdülkerim Şalul gibi içlerinde Kürdlükle
ilgili bulunmayan bazı liderler toplandılar.
{Devamı gelecek sayıda)

GAYE TÜRKİYE'Yİ YENİ DEN YAŞATACAK BÜTÜN
KUVVETLERİNİ PARCALIYARAK YIKMAK, ANA
DOLU'NUN AZINLIK HRİSTİYANLARI BU TEŞEB
BÜSTE TEMEL VAZİFEYİ GÖRMEKTEDİR... BİLA
KİS MÜESSİF VAKIA İSTER İNGİLTERE'DEN OLSUN,
İSTER AMERİKA'DAN OLSUN DOĞU'DA DURUM VA
HİMLESİNCEYE KADAR KULLANILACAK VE TAH
RİF EDİLECEK.
B.G eorge Gaulis
La P olitigu e A nglaise en Orient
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Bozuk bîr cemiyetin iç yüzü
(Baştarafı 9. Sahifede)

^

— Fakat bu da cisme müteallik bir ibadet-

(a.g.e. Shf, 390)

“W — —

«Evet erbabı için aşk ve hak ayrı değil ki...
Onlar için mescid de meyhane de birdir.» (a.g.e.
Shf, 347)
Kenan Rifaî müslümanlığm bünyesinin ve
cevherinin zamana göre şekil alma kabiliyetini
kendinde taşımasını, onu üstünlük sebeplerin
den biri olarak görmektedir.

Bu arada daha başka mevzulardaki fikirle
rini de aşağıda aynen nakletmeyi uygun buluyo
ruz.
Bu fikirden hareket ederek diyor ki: «Her
müslüman aynı zamanda bir mecusidir, bir yahu
Hangi şart altında olursa olsun ona benden
dudir, bir hristiyandır. Fakat tekamül etmiş bir
tir, dünyada kalır, asıl ibadet gönül ibadetidir.»
mecusî, tekamül etmiş bir hristiyan ilh...» (a.g.e.
bir istediğiniz var mı? diye sorduğunuz suale her
zaman en mütevazi hatta mahcup edası ile ver Shf, 143)
diği cevap aynıdır: «Muhabbetini isterim.»
«Ne varki Allahı zikr-ü tesbit etmesin. Heı
Bütün insanlardan bunu istiyordu. Cinsiyet,
ırk, Din, seviye, lisan farkı gözetmeden bütün in şey, her şey onu söyler. Hazreti Ali birgün bir
kilisenin önünden geçerken çan sesinden mest
sanları sevmek... (a.g.e. Shf, 149)
«Bir akşam Sokrat’m şu sözlerini okuduk’ olmuş dinliyormuş. Birisi: «Aman ya Ali, burası
kilisedir, ne yapıyorsun?» Hazreti. Ali de ce
«insan olmak, zühd ile kurban kesmek ve taatte
vaben: «Bu çan sesleri de Alahın ismini zikre
bulunmak ile değil, fazilet sahibi olmak ve ahlak
diyor, onu dinliyorum» demiş.
ile Allah'ı bulmak demektir.
Kabede, puthanede, hanede, viranede, çâğı*
—
İşte nas bu gibi kimseler hakkında: Bakrırım dost, dost....» (a.g.e. Shf, 331)
gavura ne söylüyor der. Halbuki hakikat her asır
d" mevcuttur. Bu da gösteriyor ki Sokrat’lar Fi«Din fikri de beşeri tekâmülle beraber git
sagorlar, zamanlarının büyükleri idi. Gerçi bun mektedir. Çocukluğunu fetişian veya totemizm
lar cismen Hazret-î Muhammed’den evvel gelmiş
gibi dinlerin kucağında geçiren insanlık, ilk genç
tir fakat o nuru, o hakikati Resulullahm batının lik günlerinde sembollerin şahıslandığı mitlerle
dan hakikatinden iktibas etmişlerdir, (a.g.e. Shf.
avunmuş.................nihayet insan topluluklarına
313)
yine kendinden gelen mutavassıtlar kütleyi tek

Milli IVlücadele Bursa’da
K&aştarafı 6. 6ahifeae)

ce, sinsice darbeler vurdular. İngiliz uşağı
mason Mustafa Raşid Paşalar milleti ide
olojisinden saptırmaya çalıştılar. Bizdeki
batı taklidciliğini, dış politikada batı uydu
luğunu ihdas edenler, bugün tarihi Beyazıd
kulesine kızıl paçayra asılmasının millet
vicdanındaki mesulleri bu büyük lakablı hainler ve ajanlardır.» Daha sonra
Türk hükümdarı Abdülhamid Han’a suikasd tertipleyen Ermeni komitacılarına:
«Ey - Şanlı avcı dâmını beyhûde kur
madın,
Attın, yazık, yazıklar ki vurmadın.»
diyerek alkış tutan Tevfik Fikret gibi zan
goçlar bu milletin kaderine hükm etmeye
başladılar. Bize, büyük diye tanıtılan ve
Türk bayrağına haç taktıran Mithat Paşa
gibi hainlerin ihanetleri çöküşümüzü hızlan
dırdı». Bir anda millet hatibin konuşması
nı keserek «Hey geliyoruz, intikam alaca«
ğız» sloganlarıyle birlikte konuşmacıyı al
kış tufamna tuttu
Konferans devam ediyor, herkes aynı
heyecan ve dikkat içinde konuşmacıyı din
liyordu.
Erişe», tarihimizdeki ihanetleri ve
düşman plânlarını anlattıktan sonra mese
leyi komünizme getirerek, konuşmasına
şöyle devam etti: «Dünya tarihinde ilk ko
münist tatbikat Sadukî ve Essenî denilen
yahudi kabilelerinde görülür. Esseniler teş
kilâtı 19. yüzyılda isim bile değiştirmeden
yeniden hortlatılıyordu. Komünizmin tarih
boyunca nazariyatcıları ve tatbikatçıları ya
hu dilerdir. Komünist şeflerden Marx Le
nin, Stalin, Troçki Tito, Kastro ve halen
Komünist Partisi nazarivatçısı Suslov, Mao’
nun akıl hocası Hans Neuman, Fransız ko
münist partisi reislerinden Leon Blum’un
hep yahudi oluşları hangi tesadüfle izah
edlebiilir? «Salon bir anda «Amerika - Rus
ya, yahudiler kukla» sloganlarıyla çınlama
ya başladı.
Bugün Türkiye’de «Bağımsız Türki
ye» yaftasının arkasına sığınmış olan sos
yalist maskeli komünistlerin de vohudiye
uşaklık ettiğini belirten Necmeddin Eri
şen: «Talimatı Moskova’dan paralan Ameri
ka’dan gelen bir hareket nasıl olur da ba
ğımsızlıktan bahsedebilir? Buna bağımsız-
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iık değil, ajanlık, satılmışlık denir.» deyişi
Kahrolsun Komünistler» sedalarıyla Bur
salIlar tarafından desteklendi.
Toplantı mahallini saran heyecan
içinde konuşmasına devam eden Sayın Eri
şen, konferansın sonunda «Millî Mücadele»
nin yeniden başladığım ve mutlaka zafere
ulaşacağını, hiçbir şekilde durdurulamayacağını, çünkü zaferin Hak’km ve Kak’ka
inananlann olduğunu belirtmiştir. «Şimdi
ki nizamın millî olmadığını belirten Erişen’
in konferansı kalabalığın «Ya ya ya, şa şa
şa millî devlet çok yaşa» nidalan arasında
sonbulmuştur.
«Aziz millet, aziz millet
Uyan artık geç oldu
Kıbrıs - Kudüs - Türkistan’ın
DUşmanlannla doldu.»
diye başlayan marçlarla süslenmiştir. Bur
salIlar daha sonra büyük bir olgunlukla da
ğılmışlardır. Sağ yumruğunu sıkan millet,
Mücadele Birliği’ne olan -bağlılığını belirt
miştir.
İstiklâl Harbinde Yunan piçlerinin, Or
han Gazi’nin kabrini pisleyen şenaatlerini
gören BursalIlar yer yer göz yaşlarım tuta
mamışlar, hıçkırıklara boğulmuşlardır.
Daha sonra yurdun çeşitli yerlerinden
gelen mücadeleciler tarafından uğurlanmış
lardır.
Ertesi gün Bursa’da tek konuşulan me
sele Mücadele Bifliği’nin «Millî Karar Top
antısı» idi. Konferansa gelen, daha sonra
Eğitim Enstitüsü öğrencisi olduğunu öğren
diğimiz bir dinleyici «Sağ eskiden böyle de
ğildi, Şayet sağcılık bu ise bütün milletle
beraber ben de sağcıyım» diyordu.
Günlük Bursa gazeteleri de toplantıya
ver vererek «Mücadele Birliği’nin tertible
diği konferans büyük ilgi gördü» diye man
şet atıyorlardı. Yine kahvelerde de akşam
ki heyecan izleri vardı. Bütün evlerde, köşe
başlarında, okullarda konuşulan mevzu kon
ferans oluyordu. Marşlar BursalIların ruhunu okşamıştı. Her dilden bir İlâhi gibi
vecdle marşlar dökülüyordu:
«İntikamın, intikamın
Alınacak mutlaka
Tarih, millet şahid olsun
Yemin ettik Allah’a...»

Tann fikrine doğru sevkeder olmuşlardır, (a.g.e,
Sî.f, 134)
«Bir gün yakınlarından biri, Kasımpaşa’daki
Rifaî dergâhının dans salonu yapılmış olmasına
üzülerek bahsedince: «Niçin canın sıkılıyor? O za
man da dans ediliyordu, şimdi de öyle. Devranla
dansın farkı yok k i .. Yalnız biri cismanidir, kaşı-gözü solacak bir dilberi ağuşuna alıp döner, öte
ki ise baki olan cemalullahm seyir ve temaşasıy
la sema eder» demişti (a.g.e. Shf, 99)
«Bir müslüman hem yahudidir hem hristiyan
dır. Fakat tekamül etmiş yahudi ve tekamül et
miş hrisyitan. Yani müslümandır. Ahmed dedi
ğin zaman yahudisi de hristiyanı da müslümanı
da dahildjr. (a.g.e Shf. 391)
Bütün bu malumatlardan sonra Kayseri Ydk
sek İslâm Enstitüsü talebeleri boykotunun de
ğerlendirilmesi gerekir
Bütün mesu. makamlar! Milletin imanına ya
pılan hücumlar, durdurulmayacak mıdır? Tale
benin inancını savunması, okulun kapanması ile
neticelenmektedir. Fakat millet kendi imanını
girişilen her komployu geri çevirmeye azimlidir
Mesul makamlardan Kayseri Yüksek İslam Ensti
tüsünü derhaı açmasını ve bu iki hocanın okul
dan atılmasını mılıet namına talebederiz..
-(IIIIIUIIIIIIItlIllllllllllllIllllllllllllllltlIlIMIHMIlllllltlIllltlIlllllllllKlllllltlIlllIII

Soldaki telaş
ıBaştarafı 5. Sahifede)

memleketlerine gideceğinden solculann
milliyetçilere karşı gayri resmî şekilde işgal
etmiş olduklan fakülteler ellerinden birer
birer gidecekti. Ankara’da ancak her okul
da 8 ilâ 10’u geçmeyen militanlar da yalnız
başlarına birşey yürütemiyeceklerdi. Sol bu
meseleyi iktidara yüklüyerek güya işin iza
hını yapıyordu.
İkinci olarak bugüne kadar birbirleri
ne oportünist diyerek küfredenlerğ bir bir
leşmenin kati surette olmayacağını belir
tenler nasıl olup da güç birliğinden bahset
meğe başlamışlardı? Çünkü Dev-Genç çok
güç pozisyonda bulunuyordu
Üstelik forum sırasında bir işçi mikro
fonda demokratik devrimcileri tenkide baş
layınca yaka paça indiriliyor, bunun üzerine
saolnun yarıya yakını boşalıyordu Bu su
retle is başından sona eriyordu
Artık sol Ankara’da yok olup, olma
manın savaşı içerisindedir. Demokratik
rimviler cançekimektedir. Yürütülen psikolopik haroden millet galip çıkmış, soV” 1"1’
perişan olmuştur. Sağ için kati zafer gün
leri gelecektir.
iH ilıım ııiM iıııııı
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Yahudilmn
iBaştaraîı 10, Sahifede)

hahamhanenin elinde olan, Rusya hesabına antiAmerikancılıkları tescil edilmiş, azın azı bir grup
aldatılmış güç başlattı. 100 milyon müslüman
kardeşimize kendi topraklarında zulmeden komü
nist Rusya ve Çin’in yaptığı zulümleri teFin et*
mek şöyle dursun, bu zulümleri duyurmadılar
ve Kamboç ve Vietnam’daki komünist kardeşle
rine ağıtlar düzdüler Kime hizmet ettikleri iyi
ce belli olan bu Yaaudi uşağı komünistlerin İst.
Teknik Üniversitesi ve Maçka Teknik Okulunda
düzenledikleri toplantıların,
Amerika’daki ha
hamın talimatından iki gün sonra oluşu kimin
namına hareket ettiklerini iyice göstermektedir
Amerika’daki hahamın, basın toplantısında
konuşması bir iç harbin başlama haberine öncü*
lük etti. «Kent şehrinde talebelere açılan ateş
Amerika’da patlak veren ve devam edecek olan
iç harbin ilk kurşunlarıdır Bu olaylar bütün
Amerika’yı saracaktır.» Bu Amerikan milletini
bekleyen acı akıbetin habercisi olan sözlerin tat
bikatmı, önümüzdeki günlerde görmek mümkün
olacaktır
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EEB
Meselâ: İslâm İnkılâp ideolojisi; bilgi
Bu kaide diğer inkılâblarda da mev
nin kaynaklan olarak selim hisler vasıta
sıyla kavranan kâinat, hayat ve hadisele cuttur:
Marx kendi bilgi edinme psikolojisini
rini hususen fikir ve hadiseleri-, sahih ha
berlerin hükümleriyle çalışan akıl olarak izah ederken bilgisinin hedefini gösterir:
bildirir. Düşüncenin mevzuu kâinat, hayat Marxizmi öğrenenler, Marxizmi yaşamak
ve vakıalardır. Düşünce ve bilgi ideoloji ve yaşatmak için, kanlı bir kavgaya girişe
nin hedefine yönelir. Bu hedef her ilim ceklerdir.
«Ya mücadele, ya ölüm. Kanlı kavga
için Kur’an-ı kerim ’de çizilen gayedir.
Her ilmin yöneldiği gaye vardır. Za veya yok oluş» ibaresi Marxizmin öğretim
manımızda Avrupa’da bunu, o ilmin fel psikolojisini hülâsa etmiş oluyor. Marx;
«Biz yalnız öğrenmek için değil, hayata
sefesi tayin etmektedir.
tatbik
etmek için öğreniyoruz» der.
İdeoloji bilginin kaynağını, mevzuu
Hitler,
zamanının bilgili ve zekî insan
nu, hedefim ve öğrenim metodunu çizer.
Meselâ: M arxm nin bilgisinin kaynağı larını anlatırken; «Onlar pek çok şeyler
akıldır, mevzuu vakıalardır, hedefi Maxiz- biliyorlardı.
,,,
...Fakat bildikleri
.„ ,. . şeyleri ,yaşa.
min ana prensiplerini teyid ve öğrenimi i-rad ık ları gibi Alman milletinin nasıl k u rr
Marx, bir bilgi nevi olan, Marxizmin
amelîdir.
^hedefini aynı şekilde gösterir. Marxdan
îslâmın ise; bilgi kaynağı İslâm pren evvelki filozoflar, Marxa göre, dünyayı iza
sipleri ile çalışan akıl, mevzuu kâinat-ha ha çalışmışlardır. Fakat Marxizm dünyayı
yat vakıaları, hedefi Allah rızası ve öğre değiştirmek niyet ve gayesindedir.
nimi amelîdir.
İslâm Înkılâbcı Hareketinin kaynağı
înkılâbcı hareketlerde eğitim kâinat olan Kur’an-ı Kerim’de ve onun amelî tat
ve hayatın problemlerini çözmeğe yara bikatı olan Siyer’de bu kaidenin misalle
yan ve yönelen bir yetiştirme tarzıdır.
rini görürüz:
Kur’an-ı Kerim’de inkılâbcılara tavsi
EĞİTİMİN AMELÎ OLUŞU:
ye ve emredilen şey; înkılâbcı ideolojiye
Înkılâbcı hareketlerde eğitim, kadro inanmaları ve onun uğrunda amellerde bu
nun meydana getirilebilmesi için zarurî lunmalarıdır. Înkılâbcı ideoloji ve onun
olan vasıtadır. Înkılâbcı hareketlerde eği bilgisi öğrenilecek ve bu öğrenilen mutla
tim muayyen bir vasıf arzeder. Bu vasıf, ka yaşanacaktır, öğrenilen şey tatbik edil
her şeyden evvel, înkılâbcı eğitimin dai mek için öğrenilecek, yoksa şurada bura
ma amelî olmasıdır. Amelî olmaktan mak da bilgili olduğunu göstermek için öğresat ve murad; hayatta tatbik edilmek im nilmeyecektir.
kân ve ihtimali bulunan bilgilerin öğrenil
Hz. Ömer (R.A.) m; «Sözleriyle filleri
mesidir.
birbirini tutmayanlar münafıklardır.» deİslâm înkılâbcı hareketlerinin en mü- mesi de öğrenim psikoloiisinde nazariye
him eserlerinden biri olan FIKIH böylece a de bozulmayı de,ğil, öğrenilenlerin m u tl^
tarif edilir. «Fıkıh, insanın kendi leh ve~~2.-tulaca&ı kornısunnircta amelî bir bilgiye .sa
aleyhindeki amelî şeyleri bilmesidir.» Fı 3>-lıip delillerdi.» der.
kıh. insanlar arasındaki münasebetlerde *Su halde Alman Nazi inkılâbcı hareamelî olarak tatbiki gerekli olan bir bilgi ketinde ve Marxist inkılâbcı hareketde de
dir. Fıkhın çözdüğü problemler amelî prob öğrenilen bilgilerin mutlaka dünyayı de
lemlerdir. Hiç bir zaman -İslâm inkılâba ğiştirmek, dünyayı istenilen inkılâbcı mo
hareketinin nizam bilgisi manasında bulu dele göre tanzim etmek hedefine doğru
nan fıkhın mü’minlere havalî, hayatiyet- gittiğini, bilginin bunun için öğrenildiğini
den uzak meseleleri ve problemleri öğret
görüyoruz.
tiği görülmez.
hayata tatbik edilmesi gerektiğini işa-j
(i-ka
iHer muvaffak olmuş inkılâbcı hare- L ,ret buyurmaktadır,
ket de aynı tarzda, eğitimini daima amelî L_
İnkılâbcı hareketlerde eğitimin tetolarak nizamlamış ve eğitiminin tümünü
kikinden
çıkan ders şudur:
hayattan almıştır. Çünkü kendisi hayatı
Eğitim
daima amelî olmuştur ve ame
değiştirmek ve hayâta bir şekil vermek
lî hedeflere yönelmiştir. Öğrenilen şey
için gelmektedir.
Bunun tamamiyle tersi de doğrudur. mutlaka tatbik edilmiştir.
Yani amelî kıymeti olmayan şeyler bilin
İşte İslâm inkılâbcı ideolojisinin bilgi
meğe değer telâkkî edilmediği gibi, bili öğrenme metodu budur. Bunu şu âyetde
nen şeylerin de mutlaka tatbiki yani eği hülasalanmış bir şekilde buluruz:
timin amelî olması da inkılâbcı hareketle
«Kendilerine Tevrat (yani bilgi) yük
rin ikinci prensibidir.
Bunun muayven misallerini inkılâbcı letilip de sonra onu taşımayanların (yani
tatbik etmeyenlerin) hali koca koca kitabhareketlerde görebiliriz:
İslâm inkılâbcı hareketlerinin lideri lar taşıyan eşeğin hali gibidir.» (1). Bilgi
Hz. Muhammed (S.A.S.) in beyanı şu veç nin amelî olduğunu ve öğrenilen şeylerin
mutlaka tatbik edilmesi lazım geldiğini yu
hiledir:
karıdaki âyetin hükmü£izah) İslam inkılâp
«Ali ahım. Faidesiz ilimden sana sığı çı hareketi yönündenKitmektedir.
nırım.» (1). Cemiyeti İslah etmek maksa
Hülâsa inkılâbcı hareketlerde eğitim;
dına matuf bulunmayan ilim ve bilgi faidesizdir. Bilginin ve iman edilen hususla insanları ve cemiyeti istenilen hedefe doğ
rın daima tatbik edilmesi lâzımdır. Yani ru götürme ilim ve sanatını öğretir. Bu
Islâmda bilgi, tatbik edilmek ve yaşan ilim ve sanat da ancak inkılâbcı teşkilatın
yapacağı mücadele ile öğrenilir. Bütün
mak için öğrenilir.
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mücadelecilerin aynı bilgi seviyesinde ol
masına imkân yokdur. Dolayısiyle herkes
bilgisini, yapacağı psikolojik, siyasî, kül
türel mücadeleyle öğrenir.
Bütün inkılâbcı hareketlerde
aynı kaideye bağlıdır:

eğitim

İslâm İnkılâbcı Hareketinde ekseriye
tini ümmîlerin teşkil ettiği bir grub, kısa
bir zaman içerisinde, dünyanı n e n büyük
inkılâbcı hareketinin liderleri haline gel
mişlerdir. Öğretimlerini, ancak tatbik ede
çekleri şeyleri öğrenmek ve öğrendikleri
şeyleri de mutlaka tatbik etmek kaidesi
ne istinad ederek geliştirmişlerdir.
Komünist partisinden de aynı şekilde
misaller verebiliriz: Komünist partisi ko
münizmin bilgi ve imanl ile dolu olan bir
takım fertler yetiştirmiştir. Dünyayı de
ğiştirmek esasına matuf amelî bilgiyi, bil
gisinin vasfı olarak kabul etmiş olan komü
nist partisi gayesine uygun tipte insanlar
yetiştirmeyi düşünmüş ve en basit, câhil
bir takım insanları komünist nazariyatı ile
doldurmuş, onları birer komünist lider
olarak yetiştirmiştir. Bunların içerisinde
her tip ve meslekten insan gibi bir takım
insanlar, kısa bir zaman içerisinde, komü
nist partisinin mücadelelerine iştirak ede
rek amelî öğrenimlerini tamamlamışlar ve
öğrendiklerini de tatbik etmişlerdir. Böy
lece dünyanın en büyük teşkilâtlarından
biri vücuda gelmiştir.
İNKILÂBCI HAREKETLERDE
KİTLELEŞME
Kitleleşme; inkılâbcı hareketlerin yü
rütücüsü ve lideri olan kadro’nun pasif
halk yığınına kendini lider olarak kabul
ettirmesi ve onunla kaynaşması, bir vücud
haline gelmesi demektir, işte bu kaynaş
ma olduğu takdirde kitleleşme tamamlan
mış olur. Kadronun düşündüğü, inandığı,
heyecan duyduğu hususlar cemiyeti de ay
nı derecede alâkadar etmeğe başladığı an
cemiyetleşme tamamlanır. Lider kadrosu
ile lidere tabi olan zümre aym akideye
inandığını, aynı anlayışla düşünmeğe ve
aynı heyecanı duymaya başladığını, aynı
menfaat, bağı ile bağlandığım idrak ettiği
zaman teşkilât ile halk yığınları arasında
ki anlaşma ve kaynaşma tamamlanmıştır.
Kaynaşmanın mükemmel hale gelmesi cemWt içerisindeki en basit insanın bile li
derliğin -liderliği üzerine almış bulunan
teşkilâtın- karar ve kanaatlerine tam bir
şuurla ve samimiyetle iştirak etmesi de
mektir. Bu iştirak tamamlandığı zaman ar
tık kitleleşme tamamlanmış demektir. İstinad edilen kitle şuurlaştırılmış ve artık
diğer mekanlara sıçramak için zemin ha
zırlanmış demektir.
Kitleleşmenin olabilmesi için:
a. Cemiyet tarafından aynı ideolojinin
prensibleri ile düşünülmesi icab eder. Kit
leler tarafından, liderlerin getirdiği ideo
lojiye iman ve düşünce olarak tam bir
inanç teşekkül etmelidir.
Bunu İslâm İnkılâbcı hareketlerinde
ve Komünist hareketlerinde görürüz:
(Devamı gelecek sayıda)

(1) Müsned, İbnü Ilıbbân, Hâkim.
(1) El-Cum’a Suresi: 5.

SAYFA: 15

Demir karaborsası
Geçtiğimiz hafta içinde Kara
bük Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri demir fiyatlarına %4Ö
jnsbetinde zam yaptı. Ağır sana
yinın temel maddesi ve birçok
işdalınm ham maddesi olan de
mir ve çelik fiyatlarındaki bu
beklenmedik artış bütün iktisa
di hayatı tesiri altına aldı. Ka
rabük demir mamüllerine ve
ba arada yuvarlak inşaat demiri
ne ton başına 700 lira zam yapıl
ması piyasayı altüst etti. Zaten
uzun zamandan beri bunalan de
mir piyasasında sıkıntı daha da
arttı.
İlgililerin açıklamalarına gö
re; Türkiye’nin yıllık demir ih
tiyacı bir. milyon tonu bulmak
tadır. Bunun 600 bin tonu kada
rı kendi istihsalimizle karşılan
maktadır. Bilindiği gibi bu ihti
şalin de büyük bir kısmı Kara
bük Ereğli Demir ve Çelik fab
rikasından geri kalan ihtiyaçlar
da dünya demir piyasasından
yapılan ithallerle temîn edilmek
tedir'.
Bugün; Karabük Demir ve Çt
lik fabrikası tam randımanla ça
lıştığı takdirde, Türkiye’nin de
mir ihtiyacının %80-90’mı istih
sal edebilecek kapasiyete sahip
tir. Ancak zaman zaman imalat
durdurulmakta, tam kapasite ile
çalışamamaktadır. Hele geçen
sene meydana gelen grevden
sonra istihsal kapasitesi daha da
düşmüştür Karabük fabrikası
nla kapasitesini, randımanına
ve imal edilen demir çeliğin ka
litesini yükseltmek suretiyle
memleket ihtiyaçlarını karşıla
mak yem e, mevcut iktidarlar
idare-î maslahatçı bir takım ted
birler almaktadırlar.
Piyasada demir karaborsada
dır. İhtiyaç sahipleri fahiş fi
yatlarla demir temin etmeye ça
lışmaktadırlar; Arada komisyon
cular, karaborsacı tüccarlar, Ya
hudiler tacirler ve ithalâtciler
kazanmaktadırlar.
İşte bu karaborsaya mani ola
bilmek ve karaborsacıların ka
zancını devlete aktarmak maksa

üiyla Karabük Demir ve Çelik
İşletmeleri yetkilileri böyle bir
zam yapıldığını açıkladılar. Oysa
zamlar karaborsayı daha da art
tırdı. Buna bağlı olarak ham
madde olarak demir kullanılan
bütün mamullerin fiyatları yük
selmeye başladı. Demiri ham
madde olarak kullanan bütün
işletmeciler ır^mul fiyatlarında
yeni ayarlamalar yaptılar. İnşa
at fiyatlarında ç/vi, tei, teneke,
saç ve bant, mo^cr akşamı fiyat
larında artışlar başladı. Böyİeee
tamirden mamul maddelerin fi
yatlarındaki artışiarla müstah
sil: zamlardan
karaborsadan
kabaran malivpvTerini şimdi m4s
teâiike yüklemeye çalışmakta
d ı . Yani zam!a~ köylü, işçi, me
mur ve -küyük esnafın üzerine
kalmaktadır.
ZAMLAR VE MİLLETİMİZ
Görülüyor ki zamlarla mille
rin sırtında kambur üstüne, kanbur meydana getiren karabcrcacılar milyonlar vurmaktadırlar.
Önümüzdeki günlerde ihtiyaçla
rımızı kendi imalâtımız karşıla
yamadığı için dışardan ithalât
yapılacak dolayısiyle ithalâtçı Ya
hudi, Ermeni, Rum patronlar ve
yabancı şirketler büyük kazanç
lar . elde edeceklerdir.
Millet hayatını ve milletin mü
dafaasmı çok yakından alâkadar
eden çelik ve demirin karabor
sasına zamlarla mani olunamaz,
lî sanayimizin en önemli madde
si olan demir ihtiyacı yabancı
memleketlere muhtaç olmadan
Türkiye’den karşılanmalıdır!. Za
ten memieketizimde bol miktar
da bulunan demir cevheri, fabn
kalann kapasitesi ve sayısı arr
tırılmak suretiyle Türkiye’de it
lenmelidir. Millî sanayi kurulma
dan ve devletin himayesine alın
madan, dışa bağlı olan ekonomi
mizi kendimize yeter bir hale ge
tirmeden sanayimizdeki ve ik
tisadımızdaki kör düğümler çö
zülemez.
Türkiye’de uzun yıllar demiri
miz, kömürümüz, petrolümüz ve
birçok yersi** o«rvetimiz varken

sanayimiz gelişemedi ise bunun
sebebleri vardır. Beynelmilel
Yahudiliğin, Hristiya devletle
rin ve yabancı şirketlerin koru
yuculuğunu yapan mason loca
ları ve onlara alet olanlar sa
nayimizi; Divriğin demirini, Er
gani’nin bakırını, Batman’m pet
rolünü işleyemez hale getirdiler
Bugün de durmaksızın istihlâk
sanayi teşvik edilirken, ihtiyaç
olmayan sahalarda milyonlar har
eanırken, zengin demir cevheri
yataklarına rağmen demir ve çe
lik ithal edemiyoruz.
Sanayimiz, ticaretimiz, ,siyasi
hayatımız üzerindeki gayri millî
unsurların ve müesseselerin te
sirleri millî bir mücadele ile yı
kılıp, millî bir inkılâpla silinme
den kör düğümler çözülemez.

Milliyetçiler
Tahliye
Edilmedi
Işık Özel Mimarlık Mühen
Msük okulunda komünistlerin
okulu basmasıyla, geçtiğimi!
Eylül ayında bir komünist cas
vermişti. 23 Mayıs Cumartes
günü hadisenin duruşması y&
pildi. Durüşmada tahliyeleri
beklenen Kâzım Korkmaz ve
Abdülkadir Akpınar’a arkadaş
lan tezahüratta
bulunmuşlar
dır. Adliye önünde muntazam
sıralar halinde yapılan kısa bfr
yürüyüş ve yürüyüş esnasında
söylenen
«Amerika - Rusya
Yahudiye kukla» gibi sloganla!
kitleyi coşturmuştur. Bütün ad
îiye personeli ve arabalarla ys
iğılan toplum polisi dikkatle sh
jganlan ve marşları dinlemişler
dir.
Duruşma bazı şahitlerin dinle
nebilmesi için altı Hazirana İh
yakılmıştır.
.

MÜCADELE BİRLİĞİNİN TERTİPLEDİĞİ
VÜRÜYÜŞ VE MİTİNG
23 MAYIS CUMA GÜNÜ S AAT İO'DA TOPKAPFDA YAPILAN MERASİMDEN SONRA BAŞLAYACAK
CUMA NAMAZLARI FATİ H, MURAT FÜ SA VE VA
LİDE SULTAN CAMİLERİNDE EDA EDİLECEK, CU
MA NAMAZLARININ EDASINDAN SONRA YÜRÜYÜ
ŞE DEVAM EDİLEREK BE YAZIT*A, ORADAN DA
SULTAN AHM ET MEYDANINA GELİNECEKTİR.
MİTİNG SULTAN AHMET MEYDANINDA YAPI
LACAK, BÜYÜK FETİH GÜNÜMÜZÜ ANLATAN KOH lîS M S î H P n jılî «S0NRA SAAT 17.00 DE

Italyan Meclisi
Son yıllarda Fransa’da başlatılan talebe hareketleri Tür
kiye’ye ve İtalya’ya da. sıçratıldı. Komünistler tarafından yü
rütülen bu hareketler, Fransa’da hedef olarak seçtiği De
GaulTü düşürerek Fransa’yı Siyonist kontrolüne teslim etti.
Fakat Türkiye ve İtalya’da çok daha değişik durumlarla
karşılaştı.
Beynelmilel Yahudiliğin, komünist militanlar vasıtasıy
la yürüttüğü bu hareketler, milletimizden gerekli cevabı al
dı. Ve bizzat işçinin tepkisiyle tertipçilerin gırtlağına tıkandı
Komünist hareketler her yerde olduğu gibi İtalya’da da
talebeler vasıtasıyla başlatıldı. Komünizmin stratejisine uy
gun olarak işçi sınıfmm elde edilmesi lâzımdı. Fakat bu ko
lay olmadı. İtalya’da hızla gelişen «Yahudi Aleyhtarlığı» ko
münizmin yeşermesine mani oluyordu. Gittikçe şuurlanmaya
başlayan yahudi aleyhtarı hareketler, İtalyan pariementosunda söz sahibi •siyonistler tarafından şiddetle sindirilmek is
tenmekteydi. İtalyan polisi d erh alb u hareketleri durdura
bilmek için seferber edildi.
Yapılan bütün . baskılara rağmen başlayan bu Anti-Semit hareket mücadelesini açıklığa kavuşturmuş, meydanlar
da mitingler tertiplemeye, gösteri yürüyüşleri yapmaya ve
broşürler dağıtmaya başlanmıştır.
İşçiden dayak yiyen, halkın tepkisiyle karşılaşan komü
nistler yeni taktiklere başvurdular. Bu taktikler kendilerine
gizli veya açık komünist partileri tarafından verildi. Bu da
geniş çapta grev ve işgallere girişmekti.
İtalya’nın iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, der
hal işsizlik ve pahalılık yaratarak işçiyi aç bıraktılar. Bun
dan istifade eden komünist grevciler, şeflerinden aldıkları
emirlerle genel grevler ilân ederek dikkateri bu yöne çek
mektedirler. Bütün gayretler, İtalya’da
başlayan yahudi
aleyhtarı hareketlerin örtülmeye çalışılmasıdır.
İtalya’da gelişen bu hareketten yahudilerin yayın orga
nı Chronicle şöyle bahsetmektedir:
«Roma polisi «Yahudi hırsızlan İtalya’yı zaptediyor» di- |
yen iftiracılardan şikâyet etmiştir.
Geçen hafta binlerce broşür başkent Roma’da dağıtıl
mıştır.
Ve polis «anayasa’mn himayesindeki müesseselere karşı
olan iftiracılardan» yakmmıştır.
Dağıtılan broşürlerde, bugünkü ENİ’nin (Devlet Petrol
Şirketi), Ticaret Bakanlığının, İtalyan Bankası Direktörlü
ğünün ve İtalyan ekonomik hayatının yahudilerin elinde ol
duğu söylenmektedir. Ayrıca broşür şunları yazmaktadır:
«Bu yahudiler, İtalyan ticaret hayatmı kontrol altına
almanın bir yolunu arıyorlar. İtalyan ticaret hayatının yahu
diler tarafından tutulması, Avrupa ticaret hayatının siyo
nistler tarafından kontrolünü mümkün kılacaktır. Ve çünkü
yahudi sionistlerin kudurgun hırsları, insan tahammülünün
sınırım çoktan aşmıştır.»
İtalyan parlementosunu bîr «Sion Âhırı» olarak vasıf
landıran broşür «Sionist imparatorluğun birinci cephesi Orta-Doğu’dadır.» demektedir.
*
Roma’mn en büyük meydanı PIAZZA DEL POPOLLO’da
yapılmak istenen Anti-Siyonist mitinge polis mani olmuştur.
Broşürleri hazırlayan ye yahudi aleyhtarı mitingi tertip
leyen iki sağcı teşkilât göze çarpmaktadır. Bu teşkilâtlar
«UYANAN İTALYA^ ve «HALK HAREKETİ» teşkilâtlan
dır.
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