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İ L A M  S A C :  S A D E C E  S O L A  K A R Ş I  BiR PRO
T E ST O  H A R EK ETİ DEĞİL; B İZZA T M İLLET İDEOLOJİK  
YAPISININ ıL iM L E ŞM E S i V E  H A R EK ETLEN M ESİD İR  .!

nizmi ile zamanımız komünistleri arasın
da bir farklılık göstermez. Ortaçağlardaki 
komünist ihtilâl partilerinin programlan 
da aynı durumdadır. Yine bu sıralarda mo
da olan Ütopi komünizmin ahlâk ve felse
feye dayanma gayretlerini gösterir. Mars, 
bu ifadelere güya İlmî bir mahiyet vermiş
tir.

Netice olarak; ilkçağlardan beri gelen 
komünist hayal, aynı ideolojinin devir de
vir tezahüründen ibarettir. İlk komünist 
devlet ile, zamanımız komünist, devleti ay
nı ideolojinin mahsulüdür. Ancak iki mü
essese arasında sekil ve vüs’at farkı var
dır. Bu fark ise, iktisadi ve içtimai yapının 
imkânlarından doğmaktadır. Şu hale göre: 
beşerî hâdiseler ideolojilerin mahsulleri
dir, ancak hâdiselerin büründüğü şekiller 
içtimai ve İktisadî vasatın tesirlerine tâbi
dir.

Zira, insan ihtiyaçları esasta sabit ol
duğuna göre, değişen sadece ihtiyaçların 
tatmin şekli olur. Hâdiseleri doğuran ide
olojiler arasındaki kavga olduğuna göre, 
bu kavganın taktiklerine kavganın imkân
ları tesir eder. Bu imkânlar, yani tatmin 
vasıtaları ise, değişik kıymetlendirmelere 
göre İktisadî, siyasî, askerî vasıta vasfın) 
arzeder.

Bir kavgada kullanılan silahlar, mü
cadelenin şekline tesir eder. El, yumruk, 
bıçak, balta, tüfek veya roket knllamlra.-,- 
sı harbin şekline tesir eder. Harb, kulîanı 
lan vasıtalardan ayrı olarak, kuvvetlerin 
çarpışması kanununa tâbidir.

Vasıtaların iktisad yönünden kıymet
lendirilmesi halinde de durum aynıdır. El 
tezgâh, atölye, fabrika sadece mücadele
nin âletidir. Kavga, âletleri kullanan ideo
lojiler arasında devam eder. Silâhlar deği 
şir, kavga her an devam eder. Bu sonsuz 
kavga, beşerin bütün yaşayışına tesir eder, 
hükmü altında tutar.

Hülâsa; İçtimaî ve İktisadî yapı, mü
cadelenin şekline tesir eder. Beşer hâdise
lerinin özünü doğuran, ideolojilerin aman 
sız çarpışmasıdır.

Simdi, kaideleşen müşahedelerimizi, 
Rönesans hâdisesi üzerinde kısaca göre
lim:

Rönesans, Hristiyanlığa karşı, fıtra
tın bir reaksiyonu olmuş, bundan Sio- 
nizm de politik faideler edinmiştir. Yeni 
bir insan tipi gelmiştir.

İsa (A .S.) eski Yunan Tanrılarına dö
nüşmüş, Yunan ve Roma’nm hayatı model 
olmuş, dünyevî ihtiyaçların tatmini haya
tın gayesi olmuş, fatalizm yerini rasyona
lizme bırakmış, hayatta materyalizmin his- 
sedilebilir tohumlan doğmuştur. Bu inanç 
inkılâbı. Avrupa’da yeni bir inkılâbı ha- 
zırhvordu ki bu, siyasî, İktisadî ve İçtimaî 
bir ihtilâldi.

Bir lokma, bir hırka felsefesini terke-

den, Yunanın dünyayı ele geçirme ihtira
sına bağlanan fertler, istilacı ve zâlim bir 
hayatı hazırlamağa başladılar.

Bu değişme, tekniğin ilerlemesi için 
gerekli ilk hızı temin etmişti.

Pusula, matbua, barutun kullanılma
sı ve diğerleri dünyayı fethetme iştiyakı 
nın ve ideolojisinin vasıtalan oldular.

Rönesansdan evvelki kadın, erkek, ha 
yat, âile ve cemiyet telakkiler! ve müna
sebetleri değişti. Manastırların veya kili
senin dostluğu içinde huzur duymağa gay 
ret eden, hayatı bir işkence kabul eden 
fertler yerine; gayeleri intihalarını tatmin 
ve dünyanın bütün nimetlerine sahip olma 
ihtirası ile dolu milletler tarih sahnesine 
fırladılar.

Aile, fert ve cemiyet baştan başa de
ğişti-

Fransız ihtilâli ve onu takip eden Rus 
ihtilâli, Rönesansm getirdiği, iman ve fik
rin değişmesinin son merhaleleri oldular.

Bu değişiklikleri temin eden vasıta
lar, namütenahi değişikti. Hristiyan ıdeolo 
jisi ile, ona reaksiyon duyan Yunan - Ro
ma köklü ve Sionîzm tarafından güdülen 
ideolojiler arasındaki asırlarca suren çar
pışmada; İçtimaî, siyasî ve iktisadı vasat 
döğüşün cereyan ettiği bir ortamdı. Müca
delenin şekilleri bu ortama göre değişti

önceleri felsefî ve ilrnî sahada kalan 
mücadele. Haçlı Havaslarının meydana ge
tirdiği kaostan istifade ederek, hızlandı. 
Kralların iktidarını tehdit eden Papalığa, 
ve derebeylere kargı girişilen mücadele, 
barutun kullanılmasiyle tesirli hale geldi.

Hristiyanhğı protesto eden mezheble- 
rin çoğalması ile kuvvetlendi. Fransız ih
tilâli ile en son noktasına geldi. Hülasa; 
Hristiyan ideolojisinin fert, aile ve cemi
yeti tanzim hakkı büyük ölçüde ortadan 
kalktı. Yani beşeri hadiselerin en büyüğü 
olan, insan ve cemiyetin değişmesi teşek
kül etti. İnsan ve cemiyetin problemlerine, 
yani hadiselerine müdahale eden ideoloji 
gitti, yerine başka bir ideoloji geMi.
2. BUHRANLAR; İNSAN YAPISININ ZA 
RURETLERİNE AYKIRI OLAN İDEOLO
JİLERİN, MİLLET VE FERT HAYATINA 
TASALLUTUNDAN DOĞAR :

Buhranlar, fert ve millet hayatında 
meydana gelen sıkıntılardır. İnsanın tabiî 
ve ideolojik yapısı normal hayatına devam 
ederse, buhran görülmez. Hayatta anor
mallikler, hastalıklar ve sıkıntılar buhra
nın değişik isimlerle ifadesi olurlar. Bu sı 
kmtılar, ya tabiî yapının, ya da ideolojik 
yapımn zaruretlerine uymamaktan doğar. 
Tabiî yapı veya ideolojik yapı çökmeye 
başlar.

İdeolojik yapının tezahürlerinde çök

me, ideolojik buhranı doğurur. Bu buhran 
süratle tabiî yapının da çökmesini temin 
eder ki siyasî, İktisadî, İçtimaî buhran bü
yür. İdeolojik yapı tamir edilemez hale 
gelmişse, .millet bütün varlığı ile birlikte 
umumiyetle askerî bir mağlubiyet neticesi 
yıkılır, yerine başka bir millet gelir.

Bâbil, Asur, Mısır, Eti ve Roma mil
letlerinin tarihe gömülmeleri bu kaideyi 
müşahhaslaştınr. Hülasa buhran, fert ve 
millet hayatında görülen anormalliktir ve 
sıkıntıdır.

İnsan, daha evvel ifade ettiğimiz gibi, 
tabiî ve ideolojik yapıh bir varlıktır. Ha
yatin devamı, neslin idamesi ve ideolojik 
yapıya uyma kanunlanna tâbidir. Aynca 
fert, bu zaruretleri tatmin için, tatmin va 
sıtalan ve modellerine muhtaçtır. İhtiyaç- 
lann tatmini modeli ise; bir ideolojiyi za
rurî kılar. İman, fikir, his, hareket ve mü- 
essesede model bir ideolojik cevaptır.

ideoloji, insan yapısının kanuniyetle- 
rini bilmekte ve ona intibak etmekte ise. 
ihtiyaçlar normal olarak karşılanmış olur. 
Aksi halde, ihtiyaçların tatmini anorms' 
bir şekilde olmuşsa, yani gayri İnsanî bir 
ideoloji tatbik edîlmisse buhran doğar. 
Buhran, insan ihtiyaciannın tatmin edil
meyişi veya anormal tatmininden doğar. 
Tatmin ise, bir tatmin vasıtası ve usulünü 
zarurî kılar. Tatmin modeli ise, bir ideolo
jik cevaptır.

İnsan ve cemiyetin ideolojileri seçe
bilme imkâm. aynı zamanda buhranı da 
kendi elleriyle davet etme ihtimâli de 
mektir. Liberalizm veya Komünizm gibi 
mantikî ve fakat gayr-i ilmî ve havali naza- 
riyelerin tahakümü hazsrlanmaktadîr. Bir 
ideoloji mantıkî oluşu yüzünden değil, in
san yapısının zarüretlerine uyğun oluşu yü
zünden benimsenebilir.

İnsan yapısına intibak etmeyen ideo
lojiler, yani sol ideolojiler fert ve cemiye
ti, buhranın en korkuncuna sürüklerler. 
Komünizmin doğradığı 48 milyon insan, bu 
rejimin nasıl gayr-i insanı olduğunu göste
rir. Marx’m hayali milyonlarca insanı has
ta, sakat, huzursuz etinis ve hayatdan mah 
rûm bırakmışdır.

Kapitalizm de, dünyayı zaptetme hırsj 
uğruna, îşğaî edilmedik toprak, sömürül
medik zenginlik ve dejenere edilmedik 
millet bırakmamışdır.

Sol ideolojiler zâlim bir harbin, insaf
sız bir kıtlığın ve hastalıkların müsebbibi 
ohırlar. I. Cihan harbi, gerçekte, Osman
lI imparatorluğunu parçalamak isteyen ide
olojik guruplann çatışmasından başka bir 
şey değildir. Iî. Cihan harbi de. yine sol 
ideolojilerin, dünyayı aralarında bölüşeme- 
melerinden doğan bir harbdir. Bu harisle
rin insafsız idâresi, kıtlık ve hastalıklan 
peşinden sürüklemiş, ve beşeriyet ızdırap 
üstüne ızdırap gormüşdür.

(Devamı var)
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FETHİN RUHU
.......... ........ . kardeşlerim.
Millet buhranın ızdırabmı çekmekte ve kur- 

tuluş ideolojisini ve kadrosunu beklemektedir. 
Milletin meselelerinde gösterdiği büyük hassa* 
siyet halkı kurtaracak vasıfta ve dimdik ayak
tadır. Millet mücadele etme ehliyetini ispatla
mıştır. Halk, millet yöneticilerini imân, hareket 
ve tansiyon bakımından geçmiştir. Halk, ideolo* 
jisine, töresine, ahlâkına, imanına kıskançlıkla 
bağlıdır, hiç kimse, milleti imanından ayı* 
ramayacaktır.

Halk 200 seneden beri kimi gafil, kimi ha
in idarecilerine rağmen, nasıl zaferler kazanmış 
sa yine de zaferler kazanmağa muktedirdir. Mil
letin ideolojik yapısı, milletimizi ve bütün insan 
lığı kurtaracak kadar zengindir ve kudretlidir.

Millet bir ideoloji istikametinde teşkilâtla* 
nınca yenilmez bir güç olur. Milletin mücadele* 
si neticesinde menfaatciler, mideciler, satılmış
lar, hayalperestler, akıl hastaları, eyyam reisle* 
ri ve sahtekârlar halkın eliyle tasfiye edilecek 
ve sağ hareket rotasına oturacaktır. Senelerden 
beri halka elem verenleri, ümitsizlik telkin eden 
leri ne tarih; ne de millet affetmeyecektir. Mil
letin ideolojik yapısının mahsulü olan millet ide 
olojisi mutlaka muvaffak olacaktır. Millet, izdi* 
rabmdan kurtulacaktır. Bu millet şerefle yaşâ  
ma hakkını asırlardan beri asîl kanını akıtarak 
ispat etmiştir. Bu hak kanla yazılmıştır silinmez. 
Kanla yazılan bu dâva, bu iman; sönmeyecektir. 
Tarihini şanla yazan bu millet ölmeyecektir.

Fatihlerin ve Yavuzların ideolojisinin kay
nağı olan millet ideolojisi heybetle ve haşmet
le yaşamaktadır. Millet ideolojisi dimdik ayak
tadır. Bu ideoloji şeref, zafer ve saadet getire
cektir.

Yeni fetih ideolojisi ve başlayan Millî Mü
cadele zafer getirecektir.

Zira bu ideoloji hakka dayanacaktır.
Zira bu ideoloji, millet ideolojisinin ilmi

leşmesi olacaktır.
Gazi Alpaslanlarm, Fatihlerin ve Yavuzların 

ideolojisinin kaynağı olan, millet ideolojisi, mil* 
let imanı heybetle ve haşmetle yaşamaktadır. 
Millet ideolojisi dimdik ayaktadır.

Bu ideoloji şeref, zafer ve saadet getirecek
tir. Çünkü kâinat ve hayatın doğru izahına daya 
mr. Bu ideoloji muvaffak olacaktır. Çünkü hak
ka dayanacaktır. Bu ideoloji, saadet devrini ge* 
rî getirecektir, çünkü millîdir ve İnsanîdir.

Bu ideoloji muzafferdir, çünkü, asırlardan 
beri şerefle yaşamış milletin, yeniden diriliş se* 
sidir.

Bu ideoloji muzafferdir. Çünkü, bu ideoloji
nin fışkırdığı temel, asırlardan beri, yüz binler* 
ce şehidin temiz kanlarının aktığı haşmetli bir 
inançtır.

Bu ideoloji galip gelecektir. Çünkü millete 
ve onun ideolojisine bağlı olanların gözyaşı, te* 
ri, hayatı ve kanlarından fışkıracaktır

Bu ideoloji galip gelecektir. Çünkü şerefli 
bir milletin yeniden dirilişinin heybetli sesi ola 
çaktır.

Millet evlâtlarının ve milletin, millet düş
manlan ile yapacakları şerefli mücadelenin so
nunda, muhteşem bir hayat doğacaktır. Ataların 
şerefli yaşayışına lâyık bir dünya gelecektir.

Milletimizin kanayan yarası dinecek, gözya
şı silinecektir. Evlerdeki inilti kaybolacak, ye* 
rine sevinç gelecektir. Düşmanlıklar kaybola
cak, kırgınlıklar bitecek, ümit gelecektir.

Hiç kimse veya zümreye zumül edilmeye- 
cek, memleket adaletle şenlenecektir. Her yer 
adalet, ümit, iman ve sevinçle ağlayacak.

a— Dünyanın öldü sandığı şerefli millet, 
zulüm zincirlerini kırarak ayağa kalkacak. Haş* 
metli başını kaldıracak, milletlere yol göstere*

cek. Zalimleri tepeleyip, adaleti ayağa kaldıra 
cak. Zulmü kahredecektir. Kendi kurtuluşu ile 
birlikte, ezilen bütün milletlerin kurtuluş ışığı 
semaya yükselecek. Zulüm ve batıl, ebediyyen 
tardedilecektir. Kimse aç kalmayacak, millete 
hor bakılmayacak, iman, ümit, adalet ve şahsi
yetin ihtişamlı tahtı yükselecektir.

Zira eşyanın ve insanın uyduğu kanun, tari 
hin akışı, milletlerin buhrandan kurtuluş mode
linin, sağ ideolojinin moneli olduğunu açıklıyor.

Milletimi arkadan hançerleyen ajanlar. Mille! 
düşmanlarının politikasına maşa olan satılıklar. 
Millete kan kusturan alçaklar, Milleti hor gö
ren soysuzlar, Milletin hayat ideolojisini yıkma
ğa uğraşan mel’unlar, Milletin imanı, beyni ve 
midesi üzerinde zulüm makinaaln ırltıie, şne 
Beynelmilel kuvvetlerin ajanları, Milletimin ka* 
mm sel gibi akıtan bütün mîllet düşmanlan, Ey 
gayri millî, gayri insanı ideolojilerin tezgâhtar- 
lan, bezirgânlan, Milletim diriliyor, milletim 
haşmetle başım kaldırıyor. Korkunç sonunuz gel 
mek üzeredir. Dirilen millet, sizi teker teker te
peleyecek ve atalarının intikamım alacaktır. Bu 
millete yaptığınız zulümler, cevapsız kalmaya« 
çaktır, yüreğimiz intikamla doldu. Gönlümüzde 
intikam kat kat oldu.

Ey bizlere ulvî bir ideoloji ve mukaddes bir 
vatan hediye edip bize asîl hatıralarını bırakan 
şehitlerimiz

Ey, düşmana namusunu teslim etmemek için 
ölen, asil bacılanmız, analanmız,

Ey, ağızlannda kelime-I şehadetle can veren 
dedelerimiz ve ninelerimiz,

İntikamınız alınacaktır.
Uğrunda, hayatınızı verdiğiniz ideoloji ebe 

diyyen yaşayacaktır.
Millet düşmanlanndan ve hainlerden intika 

mınız kat kat alınacaktır.
Kabirlerinizde müsterih olunuz ey şehitler, 

dedeler, nineler ve temiz bacılar.
Kininiz, şiddetle, kanla, ateşle, intikamla ve 

adaletle alınacaktır. Bu hedeften milleti hiçbir 
kudret çeviremeyecektir.

Ey millet evlâtları,
Milletimizin ızdırabmı sen dindirebilirsia 

Millet ideolojisinin önderliğinde yapacağın müca 
dele mutlaka zafer getirecektir,

Çünkü zafer,
Bütün bir tarih boyunca seller gibi, hak uğ

runa akan kanın, iki asırdan beri doğranan, ke
silen kardeşlerin alınmayan intikamıııındır.

Zafer, Alpaslanın Anadolu’ya diktiği bayra* 
ğm, zafer Fatih’in İstanbul surlanna sapladığı 
sancağındır.

Zafer, Salâhaddin-i Eyyubinin Kudüs’te dal 
galandırdığı Bayrağın,

Zafer, Ulubatlı Ilasan’m İstanbul surlanna 
sapladığı Sancağındır.

Zafer, adalet için zalimlerin kalblerini de- 
şen süngünün,

Zafer, mazlumların göz yaşını silen şefkatli, 
elindir.

Zafer, beynelmilel millet düşmanlannın hî 
yanetle kalkan sol yumruğuna karşı, imanla ve 
intikamla sıkılan sağ yumruğundur.

Zafer, millet ideolojisine bağlı sağ yum
ruğundur.

Zafer, Hakkın ve Hakka inananlanndır.
YAŞASIN MİLLET, Yaşasın Milletin Müca 

delesi.
Yaşasın Millet. KAHROLSUN MİLLET DÜŞ 

MANLARI.
NOT: Yukarıdaki yazı Mücadele Birliği 
Genel Başkanı Necmeddin Erisen’in 29 
Mavıs 197fl de Sultanahmet Meydanında 
yanılan Biiviik Fetîh Mitingindeki konuş
masının son kısmıdır.

YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE
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Aziz Istanouiumuzun 517. fetih yılını 
Mücadele Birliği İstanbul Sancağının tertip 
ettiği muhteşem bir hafta ile kutladık Fe
tih ve heyecanının yeniden canlandığı, mil
letimizin fetih ideolojisine bağlılığını bü
tün cihana ilân ettiği muhteşem bir hafta.

Fetih haftası, millet düşmanlarının yü
reğine Korku salan, dedelerimizin mukad
des kinini, ruhumuzun derinliklerine ka
dar yerleştirdi.

Düşmanların planları, ihanetleri fethin 
517. yılında kara leke olarak damgalandı. 
Ve bütün sapıtmalara, bozgunları, düşman
lıklara rağmen fethin 517. yılı, Ulubailı 
Haşanın mirası, Topkapı Surlarından. Fa
tih Sultan Mehmet Hanın mahzun mirası 
Ayasofya Camiine kadar muhteşem bir yü
rüyüşle tarihe geçti.

İstanbul fetih tarihinin sahifelerinde 
eşsiz bir kutlama olarak anılacak olan fet
hin 517. senesinin programı iki ay evvelin
den hazırlanmış ve eksiksiz bir şekilde mil
lete takdim edilmiştir.

Fetih programının ilk gününde bir 
mevlid-i şerif vardı ve Edirne Selimiye Ca
miinde okunacaktı. Mevlidin civar vilâyet 
ve kazalardan başka Edirnenin mahallele
rindeki • ilânı iki gün evvelinden yapılmış
tı. Serhad şerhi Edimemizin bütün mahal
leleri cenk türküleriyle coşuyordu 7 den 
70 e bütün millet evlâtları mehter marşla
rının refakatinde Selimiye’ye akıyordu.

Acaba Edirne neden Fetih Haftasının 
başlangıç yerini teşkil ediyordu.

Fetih Haftasının programında aynen 
şöyle deniyordu. «24 Mayıs 1970 Pazar gü
nü serhad şehri Edimemizin Selimiye Ca
miinde öüe namazını müteakip Peygambe
rimizin. bütün İslâm büyülerinin ve bu 
arada Fatih Sultan Mehmed Hanın ve fe
tih ordusunda sehadet şerbetini ierois bu
lunan aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye 
edilmek iizere K »>*•***» ve MevlM-î şerif 
okunacaktır.»

Kvet Edirne bir serhat şehriydi ve dev- 
^Hhten önceki merkeziydi. Edir

Mücadele Birliği İstanbul Saneağı'na bağlı gençler, Patrikhane önünde yaptıkları 
basın toplantısında görülüyorlar. Milletin koynuna sokulmuş yılan durumunda olan
Patrikhane yurt dışına sürülmedikçe milletimiz için huzur yoktur. (Foto Mücadele)

nenin tarihimizdeki yeri müstesnadır. Edir
ne asırlarca bu milletin haysiyetini koru 
yan bir kale olmuştur. Edirne’de buram 
buram tarih kokar. Ve Edirnenin yollan 
hâlâ Fatih Sultan Mehmed Hanın topları
nın izleriyle müzeyyendir. Edirnenin sema 
ları hâlâ, Fatih Sultan Mehmed Hanın or
dularına verdiği iF amirle çınlar. «Beyle
rim, kahraman evlâtlarım! vazife başına, 
Kostantiniyyeyi mutlaka fethedip Pey
gamberin müjdem' biz lâyık olacağız.» 
Bu iman ve bu kararla ordularını Edirne- 
den yürüten Koca Sultan îstanbultı Ebedi

yen Türk’ün vatanı yapmıştır.
Edirne’yi gören, Edirne’nin tarihini 

bilen insan ilk yürüyüşten 517 yıl sonraki 
fetih yürüyüşünün neden Edirneden başla
dığı anlar.

Edirne’de darb-ı mesel olmuş bir söz 
vardır. «Eski Caminin yazısı, Yeni Caminin 
kapısı, Selimiyenin yapısı şaheserdir».

İşte şaheserler diyarı olan Edirne’de 
halkın çoşkun heyecanı içinde müstesna 
bir gün yaşandı. Fetihten 517 sene sonra 
ikinci defa «Vazife başına» çağrılan mil1 et, 
Selimiye’yi tıklık tıklım doldurmuştu. Edir
nelilerin mevlidden sonra konuştukları heo 
şuydu: «Acaba nasıl oldu da SeHmive camii 
böyle bir kalabalık gördii? 50 senedir, bay
ramlar dahil koca mabed böyle bir cemaa
ta hasret gitmişti» o kadar hasretti ki ha
fızların yanık Kur’an okuyuşları karsısında 
sanki sevinç çığlıkları atıyordu. Kubbenin 
etrafını çevreleyen harflerin heyecam dile 
gelmiştir.

Edirnenin samimi insanları, Edirnenin 
gerçek müminleri yeni Fatihleri, yeni mü
cadelecileri iki gün bağrına basmış ve bü
yük vazifedeki yerini şerefle tescil etmiş
tir.

Bundan 517 yıl önce Edirnedeki ota
ğında sabah namazını kılın dua ettikken 
sonra düşmanın üzerine vüriiven Fatih’e 
lâvık olmak irin torunları 517 vıl sonra Se- 
limivenin kubbesi altından düşmana karşı 
büyük bir intikamla hücuma gelmişlerdir. 
Önce Bulgar hududuna varan ?enç müca
deleciler sınır kapısında bayramımıza ve 
mehmetoige karsı bii^ük bir sevgi Gösteri
sinde bulunmuşlar, düşmana karsı <îa «in
tikam. in<üiam» dive batırmışlardır.

Oradan Yunan smtnna jiolasan Genç
ler palikaryanın, şehitlerimizin k e m le ri 
üzerinde diktikleri kiliseleri görünce daya
namamışlar ve göz yaşlan arasında mehmet

Fetih Haftasında Fatih’in kabri de ziyaret edildi. Ruhuna fatiha okundu. Mücadele 
çiler Fetih ideallerine bağlılıklarını, Fa-tih’in huzurunda bir kere daha tekrarladı
lar. (Foto Mücadele)
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hareketli geçti
çilde kucaklaşmışlardır. Kahraman meh • 
jnetçik de göz yaşlarını tutamamış ve kini
ni tazelemek için Yunan palikaryalarına 
karşı silâhını doğrultarak gençlerle hatıra 
resmi çektirmiştir.

Edirneden büyük bir heyecan içerisin
de ve cenk türküleri arasında ayrılan mü
cadeleciler Fetih ordusunun izini takip ede
rek İstanbul surlarının önüne geldiler.
RUMELİ HİSARINDAKİ BASIN 
TOPLANTISI

25 Mayıs pazartesi günü Rumeli Hi
sarına gidildi ve Mücadele Birliği İstanbul 
Sancağının basın toplantısında hisarların 
inşa gayesi ve düşmanlarımızın adi faali
yetleri anlatıldı. Mücadele Birliği İstanbul 
Sancağının basın bildirisinde şöyle deni
yordu. «Millet varlığının korunması, dev
letin devamı ve yüce dinimizin bekâsı olan 
1451 de yapılan bu hisarlar ecdadımızın 
katlandığı fedakârlığı göstermektedir.

Kan ve ter dökülerek inşa edilen bu 
iman âbideleri bugün mahzun, buralarda 
dalgalanan alsancak öksüz. Bunların tem
sil ettiği ideoloji unutturulmak isteniyor. 
Biz bu tarihi kıymetlerin bile varlığım ko
ruyamazken düşmanlar hemen karşısına 
kendi ihanet kalelerini dikmişlerdir. Al - 
bavrağm karşısında Amerikan bayrağı dal
galanması fetih şehitlerinin hatırasına ha
karet edercesine kiliselerinden çan sesleri 
gelen Robert Kolej yükseliyor.»

Daha sonra Robert Kolejin faaliyetle
ri anlatılan bildirinin son kısmında ise şöy
le denmektedir. «Bu müesseselerde millet 
alevhtan faaliyetlere daha fazla müsâade 
edilmemelidir. Türkiye’deki biitiin yabancı 
okullar millileşmeli, okul müdürleri bu mil
letten olmalıdır. Siyasî iktidarlar eğer ger
çekten bu milletin iktidarları ise milletin 
yabancı okulları miUilesmesi hususundaki 
arzusunu yerine getirmelidir».
«PATRİKHANE YURT DIŞINA»

Fetih haftası 3. gününe gelmişti. 1453 
yıllarının hatırasına lâyık olarak veni fe
tihler yapılıyordu. Ücüncü gün de millet 
düşmanlarıyla mücadeleye yemin etmiş mil 
let evlâttan, patrikhanenin orta kanısı önü
ne varmışlardır. Bundan 51.7 yıl önce Bi
zans askerlerinin koruduğu Fener patrik
hanesi ne acı gerçektir ki, bu gün Fatihin 
neslinden ffelen insanlar tarafından korun 
maktadır. Kime karşı ve kimin namına?..

Patrikhane önündeki protesto gösteri
sinde konuşan hatiüler milletimizin ızdıra- 
bını ve bunun mes’ullerini bildirmişlerdir.

«Patrikhane bu milletin bağrına çö - 
reklenmis bir yılandır. Milletin zayıf an
larım kollayan ve her fırsatta ihanetim tek 
rarlıvan bu müessesenin hikmeti vücudu 
nedir? düşünmek gerek.

Fatih İstanbul’u fetheder, köhnemiş 
bizansm başını ezerken İslâmın ulvi müsa
mahasını patrikhaneye, hristivanlara yaşa
ma hakkını lütfetmişti. Ama hainlerin iha
neti biter mî? Patrkihane Anadolunun hu
kuki sahibi ve bizansm varisi olduğunu bir 
an bile unutmayarak uzun vadeli bir mü

cadele içindedir. Elenizmi diriltme gayesi 
güden patrikhane Bizansı hortlatma ideali 
için en şeytani desiselere ve ahlâksızlığa 
Hristiyani bir damga vurdu. Bir taraftan 
Rumları Bizans hayalleri ile doldururken 
diğer taraftan imparatorluğumuzun yıkıl
ması için bütün imkânları seferber etti.

Bugün de patrikhane tarihi vazifesini 
yapmaktadır. Hristiyan haç yollarının inşa
sında bizans kiliselerinin ihyasında barış 
gönüllülerinin ve misyoner ocaklarının faa
liyetleri arkasında patrikhanenin hain eli
ni görmemek imkânsızdır. Her patrik orta 
kapı önünde şu yemini ediyor.

«Vaktiyle bu kapıdan patrikhaneye gi
rilirdi. Fakat 1821 de patrik Gregorios Sul
tan II. Mahmud’un emriyle bu kapının ö- 
nünde asıldı. Bu giriş yeri ancak rabbani 
hikmetin tâyin ettiği zamanda o cinayetin 
cezası verildiği gün açılacaktır.»

İhanetleri artık herkes tarafından bi
linen ve millet hayatına karşı giriştiği 
komplolar katmerleşen patrikhanenin zul
mü millet üzerinden kaldırılmalıdır. Mille
ti korumakla görevli mes’ul makamlardan 
bütün ihanet şebekelerim imha etmelerini 
bekliyoruz. Ve millet namına «PATRİK
HANE YURT DIŞINA» divoru?

Patrikhane ajan yuvası, patrikhane 
yurt dışına yazılı pankartların altında ko

nuşan hatiplerin sözleri sık sık sloganlarla 
kesilmiştir.

Daha sonra bîr yürüyüş kolu halinde 
Saraçhaneye kadar marşlarla yürüyen bin
lerce millet evlâdı oradan dağılmışlardır.

Dağılmışlardı ama İstanbul’un fethim 
daha tamamlamamışlardı. Mayısın 27 siy
di. Programda Fatihin ziyareti vardı 27 
Mayıs Çarşamba günü büyük bir kalabalık 
halinde Fatih Sultan Mehmed Hanın tür- 
mesine gidildi. Ruhunu taziz etmek için 
dua edildi. Allahtan Fatihe ihsan ettiği ni
met ve devlet istendi. Büyük hakanı zehir
leyen yahudi uşağının memleketimizdeki 
ihanetlerine fırsat verilmemesi için niyaz 
edildi. Ve büyük bir intikam duygusuyla
28 Mayıs Perşembe gecesi okunacak mevli
de gidildi. Mevlid Fatihlerin, şehidlerin ve 
gazilerin ruhlarına fatihalar gönderilmek 
için Fatih camiinde okundu. İstanbul’u bize 
ebediyen vatan yapan, İstanbul semaların
da ezan-ı muhammedinin ebediyen yüksel
mesini kanlarıyla temin eden aziz şehitleri
mizin emanetlerine bağlılığını göstermek 
için büyük kalabalık yürekten dua 
ediyordu. Ve bu samimi dualar 29 Mayıs 
da İstanbul’un 517. fethinde İstanbul Sur
larım yıkan top gülleleri oldu.. Bütün boz
gunlara içerden ve dışardan yapılan hain
liklere rağmen İstanbul müstesna bir gün 
yaşadı. Millet gerçek vatanseverleri, ger
çek müminleri baş tacı etti. Yıkılmıyacağı- 
m, bozulmayacağını fethin 517. senesinde 
bir kere daha isbatladı.

Yüce Fatih Yıldırım Bayezid Han’ın yaptırdığı Anadoluhisarmın tam karşısına Ru- 
melihisarmı diktirdi. Bugün bu hisarın tepesinde beynelmilel Hristiyanlığın ajan 
yuvalarından Robert Kolej vardır. Mücadeleciler FETİH HAFTASI dolayısıyla Ru 
meli Hisarında da bir basın toplantısı yapıp, surlara Fatih’in 10 metrelik portresi 
ni asmışlardır. (Foto Mücadele)
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İSTANBUL'DA ON BİNLE

Mücadele Birliği tertiplediği FETİH Mİ TİNGİ'ni yukarıdaki ilânlarla duyurdu. 
Mücadeleci ressamların bir sanat harikası olan 10x7 metrelik bez cok dikkat çeki

ci olmuştur. (Foto Mücadele)

Fethin 517. yıldönümü münasebetiyle Mü
cadele Birliği İstanbul Sancağı ve Çapa Yüksek 
Öğretmen Okulunun tertip ettikleri Fetih Haf
tası serhat şehri Edirne’de Selimiye Camiinde 
büyük Atamız Fatihin, ve fetih şehitlerinin ruh 
larına hediye edilmek üzere okunan mevlidle 
başlamış 29 Mayıs günü yapılan muhteşem bir 
mitingle son bulmuştur.

Fetih Mitingi 29 Mayıs Cuma sabahı saat 
10.00 da Topkapı surları önünde başlamıştır.

Konya, Adana, Ankara, İzmir, Burdur, Si
vas, Erzurum, Yozgat, Adapazarı, Bandırma, Bur 
sa gibi Anadolunun en ücra köşelerinden fethi 
tebcil ve Fatih’e bağlılıklarını göstermek için ge 
len binlerce millet evladı, Topkapı surları önün
de toplanmışlardır. Ayrıca dükkânını bırakıp 
tezgâhını kapayan, işini terk ederek, dersini bı
rakarak Topkapıya koşan binlerce İstanbullu, 
milletimizin en büyük millî bayramında vazife 
alabilmek için gelmişti.

Ulubatlı Hasan’m fetih saneazmı diktiği sur 
iar önünde aradan 517. gibi uzun bir zaman geç
miş olmasına rağmen aynı heyecan ve aynı ka
rarla yeni bir fetih ordusu toplanmıştı.

Ana d oludan ve Kümeliden gelen yeni fetih
lerin müjdecileri birbirleriyle kucaklaşıyor, kay 
naşıyor, bayramlarını tebrik ediyorlardı.

Bu göz yaşartıcı bir manzara idi. Uzak diyar 
İarm insanları fetih iman ve heyecanı içinde 
omuz omuza gelmişler hücum emrini verecek 
Fatih’i bekliyordu. Yürüyüş ve miting boyunca 
bu türlü sahnelere rastlamak her zaman müm
kündü.

Mehterin çaldığı cenk havalan ve köslerin 
düşmanlara korku salan gürültüsü bu ihtişamlı 
manzaraya ulvi bir heyecan veriyordu.

Fetih ordusunun kan dökerek, can vererek 
bize hediye ettiği aziz İstanbul’dan Bizans kalın
tılarını, Patrikhaneyi, papaz mektebini ve bütün 
lıristiyan artıklarını temizlemeye kararlı yeni 
bir fetih ordusu teşekkül etmişti.

Topkapı surları önünde yapılan toplantıda 
Mücadele Birliği adına İrfan Küçükköy, büyük 
fethin 517. yıl dönümü münasebetiyle bir ko
nuşma yapmıştır.

«Ey çağ açıp, çağ kapayan büyük kuman
dan, Fatih Sultan Mehmed Hanın temiz torun
ları! Ey millet için yaşayan, Ey millet için ölen 
ler!

Ey İstanbul surlarını fetih ideolojisinin san 
cağını saplayan Ulubatlı Haşanın evlatları!

Fethin 517. yılında çamurlanan muhteşem 
tarihine, hor görülen imanına, hançerlenen şan
lı milletine ve Büyük Atan Fatih Sultan Meh- 
medin emanetine bağlılığını göstermek Fatihle

rin şehidlerin ve gazilerin hatırasını anmak için, 
Ulubatlı Hasan’m sancağı altında toplanmak için 
geldiniz. Allah bu en büyük millî bayramımızı 
mübarek etsin.

Yapılan bu konuşmadan sonra kortej saat 
11.00 de Topkapı’dan hareket etmiştir Önde 
mehter takımı, onun arkasında milletimizin ka
nı ile koruduğu ve elden ele intikal ettirdiği 
bayrak ve sancak yer almıştı. Yürüyüş kolları
nın önünde ise Fatih’in büyük boy bir portre
si yer alıyordu.

Bayrakları ve sancakları ile, ordusuyla, ide
olojisiyle Fatih ve onun torunları Topkapı’dan 
İstanbul’a yeniden giriyordu.

Düşmanlara korku salmak, Fatih’in, Ulubat 
lı Hasan’m emanetini sonuna kadar korumaya 
kararlı olduğunu dünyaya ilân etmek için alın
lar açık, başlar dimdik kortej Aksaray istika
metine doğru yürüyüşe geçmişti.

Gerek Topkapı Meydanında gerekse yolun

iki tarafına yığılmış büyük kalabalıklar, sevgi- 
gösterilerinde, coşkun tezahüratlarda bulunu
yordu.

Bugüne kadar hiçbir mitingde ve yürüyüşte. 
görülmemiş sloganlar, bezler, afişler, tablolar
son derece muntazam ve disiplinli yürüyüş kol
ları hemen ilk bakışta milletin dikkatini çeki
yordu.

Topkapı surlarına asılmış altında «Fatih Sa 
na Lâyık Olacağız» yazılı büyük boy muhteşem 
bir portrenin önünden geçen Fatih Han takımı 
ellerinde taşıdıkları «Fatih İzindeyiz» flaması 
ile gerçekten onun izinde ve ona lâyık evlatlar 
olduklarını ispat ediyorlardı. Toplanan kalaba
lık bu ulvî manzarayı heyecanla ve ibretle sey-; 
rediyordu.

Ellerinde orijinal bir şekilde 'yapılmış alem- ' 
li üzerinde «Milletim Uyan» yazılı ve Mücadele 
Birliğinin armasına havi Osmangazi takımı Top-. 
kapıdan içeri giriyordu. Bu ilgi çekici yürüyüş 
kolu geçerken millet göz yaşlarını tutamamış, 
hüngür hüngür ağlamaya başlamıştır. Bir anda’ 
kendisini o muhteşem devrelerin havasını tenef * 
füs eder bulmuştur.

Osmangazi takımını elinde «İslâm Kalman 
Milletin Tarihî Kararıdır, Değiştirilemez» bezini 
taşıyan Orhangazi Takımı takip ediyor, ebediy- - 
yen değişmeyecek olan kararı bir kere daha hay 
kırıyordu.

Yıldırım Han takımı «Zafer Hakkın ve Hak - 
ka İnananlarındır» bezi ile değişmez kanuniyeti 
ve milletin haklı mücadelesinin zafer müjdesini 
veriyordu.

Bunu takip eden şehit Ulubatlı Hâşan takı
mı ellerinde taşıdıkları «Sancaklar Düşmeyecek» 
sloganının kendilerine yüklediği tarihî inesüli-; 
yet duygusu içinde, millete, ümit ve heyecan ve
riyordu.

Sancaklar elbette düşmeyecekti. Çünkü mil-’ 
letin mücadelesine sahip çıkışı, ideolojisini ko
rumaktaki azim ye kararı bunu temin edecek 
güçteydi.

Her yürüyüş kolu millete yeni bir heyecan 
veriyor millet, şanlı tarihimizi devir devir ya
şayarak, mabedleıinin müze yapıldığı servetleri- ' 
nin soyulduğu, iman ve kültürünün hanç^rlene-; 
rek yok edilmek istendiği bugünkü buhranlı gün 
lerimize geliyordu. Âma ümitleri sönmemişti. 
Büyük bir millet olmanın vasıflarını taşıyordu.' 
Yeni fetihler için yeiıi Fatihler çıkaracak, yeni- 
kaleler inşa edeck iman henüz sönmemişti. Bu 
iman 29 Mayıs Cuma günü akıllara durgunluk 
verircesine yeniden şahlanmıştı.

Millet yürüyüş kollarını bu ümitle seyreder;
Sultanahmet Meydanmda yapılan büyük Fetih Mitinginde, bütün millet sağ yum
ruklarını kaldırarak tarihî «Millî Karar» yeminini ederken görülüyor.
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ken, arkadan Yavuz Han takımı, elinde «Yaşasın 
Millet, Kahrolsun Millet Düşmanları» beziyle
milletin yaşama azmini ifade ediyordu.

Millet bugün öyle bir devirde yaşıyordu ki, 
düşmanlan onu atasının yurdundan ayırmak
için bütün imkânlarını seferber etmişti Muhte
şem imparatorluğunu parçalamış, servetini soy
muş, kültürünü gayrı resmi hale getirmişti. Ka
nımızı eme eme büyük bir canavar haline gel
mişti. Bu canavar milleti yok etmekte kararlıy
dı. Düşman güçlü, düşman kuwetlijrdi, elinde 
de çok imkânları vardı. Atomu, füzesi vardı. 
Mali imkânları ise genişti. İçimize ajanlarını sok 
muştu» Milletin imkânları ise son derece kısır 
dı.

Peki, elinde bu kadar imkânı olan bir düş> 
mana karşı neyle ve hangi imkânlarla müeade 
le edecekti? Hangi gücün yardımıyla varlığını 
koruyacak, devletini ve dinini muhafaza edecek
ti?

Millet kafasında düğümlenmiş bu suallerin 
cevabını bulmaya çalışırken bir yürüyüş kolu, 
bütün imkânsızlıklara, bütün ümitsizliklere, kör 
düğüm olmuş bütün meselelere çözüm yolu bul
muştu. Bu yürüyüş kolu Selahattin Eyyubi takı 
mı idi, ve elinde «Allah Bizimledir» bezini taşı
yordu. Bugüne kadar Allah bizimle olmamış 
mıydı? Malazgirt'te, Kosova’da, Mohaç’ta istik 
lâl harbimizde bütün düşmanlara karşı Allah 
zaferini bize nasip etmemiş mi idi? Elbette e 
mişti. Nusretini hiçbir zaman milletimizden esir 
gememişti. Yine de esirgemeyecektir. Çünkii 
vaadi vardır. «Siz Allah’ın davasına yardım eder 
şeniz, Allah da size yardım eder.»

Öyleyse endişe edecek birşey yoktu Allan 
bizimle olduktan sonra bütün tuzaklar parçala 
nır, hazırlanan komplolar geri teperdi Yeter ki 
biz onun davasına sarılalım.

Arkadan sancaklar korteji takip ediyordu 
Mücadele Birliği Genel Merkezi Mücadele Bir
liği İstanbl Sancağı Afyon Sancağı, Adanalı, An 
karalı, Adıyamanlı, Burdurlu, Erzurumlu, Bur 
salı, mücadeleciler ve bütün bir millet ordu ol 
muştu. Sancak sancak, bayrak bayrak, tabur ta 
bur yürüyordu Hedefini bilerek kararını ver 
miş yürüyordu Zafere doğru yol alıyordu.

Yürüyüş kolları Aksaray’a geldiği zaman, 
toplu halde cuma namazını kılmak, Fatihe ve 
fetih şehitlerine bir fatiha hediye etmek için 
Fatih Camiine yöneldiler. Fetih heyecanı için 
de Cuma namazı Fatih Camiinde eda edildi M;* 
iet Fetih günlerini yeniden yaşadı.

Cuma namazını müteakip yürüyüş kolları

iiJL'
V;

mehterin refakatinde, Fatih’in önderliğinde ye
niden harekete geçti. Ayasofyayı kurtarmak, 
onu müze yapanları lânetlemek, Ayasofya’nın 
şahsında millete ve onun ideolojisine vurulan 
kelepçeleri kırmak, parçalamak için Ayasofya' 
ya doğru yol almaya başladı. Yol boyunca «Mil- 
lî Dava Ayasofya», «Ayasofya Açılsın», «Ayasof 
ya Millî Matem İşaretidir» sloganları ile mah
zun ve haklı istekleri kör ve sağır mesullere tek 
rarladı. Bu istekleri duymalarını ve gerçekten 
bu milleti temsil ediyorlarsa, Türkiye’de şekli 
değil de gerçek demokrasi varsa, bu masum ve 
haklı istekleri karar haline getirmelerini isti
yordu.

Yine yol boyunca «Patrikhane Yurt Dışına»
diye haykırarak bu ihanet yuvasının, banyolar 
da katledilen masum yavruların, kirlenen na
musların, yıkılan yuvaların mesulü fesat ocağı
nın aziz vatanımızdan tard edilmesini istiyordu 
Bunu istemekte haklı idi. Her ne pahasına olur 
sa olsun Patrikhane, ruhban okulu, buna benzer 
bütün ihanet yuvalan tasfiye edilmelidir. Tür 
kiye’de bu türlü hristiyan müesseseieri, şer kuv 
vetlerin fesat ocakları mevcut oldukça hakimi 
yetten bahsedilemez ve milletin istikbalinden 
emin olunamaz. Çünkü hainlerin ihaneti bitmez

Yürüyüş kolu Saraçhane’den geçerek Fen 
Fakültesinin önüne geldiği zaman «Millî Üniver
site», «Yaşasın Millî Kültür» diye bağırarak, ku 
ruldukları kürsülerden milletin evlâtlarına gay
ri millî kültürleri telkin edenleri, millet safın
la yer almaya davet ediyordu

Korteje yürüyüş boyunca grup grup iitilıaK 
lar oluyordu. Kim bilir kolunu hangi muharebe 
de kaybetmiş gaziler, bacağını hangi millet düş 
manı haininin attığı şarapnelle kaybetmiş, mil
let evlâtları, başlan yaşmaklı şehid analan mil
leti yol boyunca sıralanmış tezahüratta bulunan 
kalabalığı korteje iltihak ettiriyordu. «Allah Biz 
lere bugünleri de gösterdi, tnşaallah daha iyile
rini de gösterir.» «Allah zaferini daim etsin» di
yenler de az değildi. Çünkü yürüyen onbinler, 
onların meydana getirdiği heyecan milleti sar
mıştı. Millet bir ağız olmuştu. Harekette bir, 
mücadelede bir, hedefinde bir olmuştu, duasın
da, niyazında hep aynı şeyler söyleniyordu.

Topkapı’dan başlayan muhteşem yürüyüş 
saat 15.00 de Sultanahmede ulaştı.

Mahzun Ayasofya kelepçelenmiş, sessiz ma* 
bed önünde milletin tarihi mitingi yapıldı. Bu 
miting 1919 dan beri yapılan en manalı ve en 
büyük mitingü. Sultanahmet meydanında yapı
lan mitingte ilk konuşmayı Çapa Yüksek Öğret*
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Mücadele Birliğinin tertip ettiği Fetih yürüyüşü, Anadolu’nun dört bir bucağından 
gelen Mücadelecilerle Fatih’in İstanbul’a girdiği Topkapı’dan başlamıştır. Resimde, 

surlann kapısından giren yürüyüş kollan ve surlara asılan Fatih’in portresi görü
lüyor. (Foto: Mücadele)

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Ce
miyetinin bilfiil iştirak ettiği Fetih Mitin
ginde Yüksek Öğretmen Okulu talebelerin 
den Yusuf Çalışkan şiir okurken.

fFoto: Mücadele)

men Okuiu Talebe Cemiyeti Başkanı Şefik Dur 
sun yaptı.

Şefik Dursun yaptığı konuşmada «Büyü 
fethin dünya tarihinde ve millet hayatımızda}: 
önemini belirtmiş, bütün millet evlatlarını Fa 
tih’in bize bıraktığı emaneti korumaya, Uluba< 
lı Hasan’m intikamım almaya davet etmiştir. V 
29 Mayıs’ın millî bayram olmasını istemiştir. Ya 
pılan bu konuşmadan sonra miting tertip komi 
tesine gelen telgraflardan bazıları okunmuş bur, 
lardan halen Sağmalcılar Cezaevinde bulunan 
ve milletin mücadelesine orada devam eden Mı- 
cadele Birliğinin ilk kuruculanndan Yavuz Ar> 
lan Argun'un telgrafı büyük tezahüratla karşı 
lanmış ve millet «Yavuz Argun, Yavuz Argun* 
diye tempo tutturmuştur.

Okunan şiirlerden sonra Sultanahmet Meyda 
nında toplanan onbinlerce kişinin tasvibine ar 
zedilen milletin kararını mesullere duyurmak 
için bir telgraf çekilmiştir. Bu telgrafta:
1 — Patrikhanenin yurt dışına çıkarılması
2 — Ayasofya’nın ibadete açılması
3 — Bütün yabancı okulların millileşmesi iste
nerek mesullere bu karara uymalan istenmiştir. 
Son konuşmayı Mücadele Birliği Genel Başkanı 
Necmeddin Erişen yapmıştır. Bütün millet kat
merleşen millet kininin sembolü sağ yumrukla 
rım sıkarak Necmeddin E rişen  V tezahüratla
bulunmuştur.

Erişen konuşmasında, «Peygamberimizin İs
tanbul’u fetheden kumandan ne büyük kuman
dan, onu fetheden ordu ne büyük ordudur» ha
disine muhatab olan büyük atamız Fatih’in to- 
runlan olarak onun emanetini kanımızın son 
damlasına kadar koruyacağız. Onun vasiyetini 
mutlaka yerine getireceğiz. Alpaslanîann, Fatih 
lerin, Yavuzların, Nene Hatunlann yürüttüğü 
millî mücadele durmayacaktır. Hiçbir şer kuvver 
milletimizin kurtuluş mücadelesini durauramaya 
çaktır. Fatihi şehid edenlerden milleti yok et 
mek isteyenlerdn çok ağır hesap sorulacaktır 
Millet hep bir ağızdan «İntikam, İntikam, înti 
kam» diyerek haykırmıştır. Miting sağ yumruk 
lar havada yapılan bir yeminle son bulmuştur.

«Bizler Fatihin evlâtlan olarak, intikam di 
ye inleyen şehidlerin, fatihlerin, yavuzların mu 
kaddes hâtıralan önünde ve acizlerin Isnadgahı, 
çaresizlerin çaresazı, yüce Allah’ın huzurunda. 
Fatih’in emaneti olan vatan, millet, devlet ve 
imanımızı kim ve nereden gelirse gelsin bütiir 
ihanetleri kanımızla yok etmeğe yemin cdiyo 
ruz.»

Bu yeminden sonra millet fetih şehidlerin- 
bir fatiha okuyarak dağılmıştır.

MÜCADELE 2 HAZİRAN 1970 JSAYFA: 7



F A T İH ’İ KİM
Yahudi Hristîvı

29 Mayıs 1453 Salı sabahı İstanbul’un 
fethiyle birlikte baştan başa bütün İslâm 
âlemi şükür secdesine kapanırken dünya 
haçlılara zindan olmaktaydı. Avrupa’da 
topyekün yas ilân edilmişti. Başta Papa 
olmak üzere bütün dinî ve siyasî liderler 
kederlerini gizleyemediler. Alman İmpara 
toru Papa’ya, Müslüman Türk’lerin yakın
da Macaristan’ı ve sonra da Almanya’yı 
işgâl edeceklerini feryad edercesine anla
tırken Papa da Türkler’e karşı silâha sarı 
lacak olanlara cenneti vadediyordu. Hıris
tiyan liderlerin her biri diğerlerine; «im
kânlarımızı mutlaka imanımızın düşman
larına karşı çevirmeliyiz» demekteydiler. 
Üç yaşındaki çocuktan yetmiş yaşındaki 
papaza kadar bütün hıristiyanlan kahre
dici bir matem bürümüştü. Hattâ üzüntü 
siinden ölenler bile olmaktaydı.

Asırlar boyu devam eden haçlı sefer
leri Türkleri Anadolu’dan atmak, Kudüs 
ve bütün Filistin’e hakim olmak için ter- 
tip edildiler. Böylece ruhban sultası bü
tün dünyayı kaplayacaktı. Hıristiyanlık bu 
hayalle avunurken Müslüman Türklerin 
Avrupa’yı şiddetle sarsmaya baslaması pa 
niğin sebebi oldu. Kudüs’ü hayal ederken 
Avrupa’nın elden çıkmaya başlaması el- 
betteki Avrupalılan üzecekti. 1453 yılın
dan sonra hıristiyan devletler aralarındaki 
kıyamete kadar devam edecek olan kin ve 
husumeti terkedip OsmanlIlara karşı mü
essir tedbirler almaya karar verdiler. Fa
kat bilindiği gibi bu kararlar akıncı ced- 
lerimizin Almanya’da ve diğer Avrupa top 
paklarında at oynatmalarına mani olama
mıştı.

Almanlar, Macarlar, İtalyanlar, Türk
lerin, İstanbul’un fethinden sonra Avru
pa’ya yöneleceklerini bilmekteydiler. Pa
paz ve haham saltanatı haklı bir imanın 
karşısında tutunamayacaktı. Artık Avrupa’ 
nın toprağı bile hakkın saltanatına kavuş
mak için üstündekilerini yere çarpmağa 
hazırdı. AvrupalI artık ürkek adımlarla
yere basmaktaydı. Hahamlar ve papazlar 
ayak bastıkları yerlerden emin değillerdi 
artık.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesi görülüyor. Türbede millî mimarimizin bütün 
hususiyetleri görülüyor. (Foto Müeadele)

FATİH İTALYA’DA
20 devlet ve iki imparatorluğu fethe

den Fatih Sultan Mehmet zamanında, he
men her gün bir parça Balkan toprağı pis 
ayakların eziyetinden kurtularak imanlı 
ayakların hakimiyetine kavuştu. Balkan
larda papaz ve haham zulmünden bîzâr 
olan insanlar kitle halinde İslâm’a girme 
ye başladılar. Boşnaklann ve Arnavutla
rın kitle halinde müslümanlaşması, papaz 
diktasının can çekiştirdiğini gösteriyordu.

İstanbul’un fethiyle Fatih; çizmiş ol
duğu muhteşem plânın ancak bir parçası 
nı gerçekleştirmişti. Fetihten sonra di
ğer merhaleler aşılacaktı. Balkanlar Ege 
Denizi ve kıyılar fethedildikten sonra İta! 
ya fethedilecek, Endülüs’e geçilip Avrupa 
tamamen zulmün ve batıl zihniyetin elin-

30 yıla sığan büyük işler
1453 Silivri, İmroz, Midilli, Taşoz’un 

Fethi
1453 İstanbul’un Fethi
1456 Enez Ceneviz Dukalığının ilha

kı Belgrad muhasarası
1458 Atina İtalyan Dukalığının İl

hakı, Mora seferi, Sırbistan 
fütûhatınm başlaması

1459 Belgrad Kalesi hariç bütün Sır- 
bistan’ın ilhakı

1461 Mora’nın fethi, Karadeniz ya
lısında Amasra, Giresun, Sam
sun ve Trabzon’un fethi

1462 Sinoo’un fethi, Candaroğlu 
Beyliğinin ilhakı, Eflâk’ın tâ- 
biyet altına alınması

1463 Bosna’nın feth,i Hersek’in tâbi- 
yet altına alınması

1466 Karaman Bevliği’nin ilhakı

1467 Arnavutluğun fethine başlan 
ması
Eğriboz’un ve İçel’in fethi 
Akkoyunlu Devleti’nin ilhakı 
Kınmda Kefe Kalesi’nin Ce
nevizlilerden alınması, Kırım 
Hanlığının Osmanlı himayesi 
altına girmesi
Arnavutluk fethinin tamamlan
ması
İşkodra’nm fethi, Kuban ve
Anapa’nm fethi, Ayamavri,
Kefalonya ve Zante adalarının 
fethi
Hersek Dukalığının ilhakı, Ge
dik Ahmet Paşa’nm İtalya’da 
Otranto’yu fethi 

3 Mayıs 1481 Büyük padişahın ölümü

1469
1473
1475

1477

1479

1480

muştu. Bizanstaki zulüm, ahlâksızlık, İtal
ya’yı da kasıp kavurmaktaydı. Yerli halk 
huzura kavuşmak, rahat nefes almak isti 
yordu. Fatih bütün bunları en ince nokta
larına kadar bilmekteydi.

1459 da Semendire’nin 1460 da Mora 
ve Sırbistan’da birçok kalenin fethi düşü 
nülen büyük İtalya seferinin ilk hazırlık
larıydı. 1466 da Arnavutlukta Elbasan Ka 
leşinin yapılışı da İtalya seferinin hazır- 
lıklanndandır. Bundan sonraki yıllarda 
1480’e kadar bu mühim seferin hazırlık
ları devam etti. Balkanlarda ve Ege deni
zi kıyılarında İtalya seferine mani olacak 
ne kadar kale varsa hepsi teker teker fet
hedildi. Nihayet 1480 yılında muazzam bir 
Osmanlı ordusu Gedik Ahmet Paşa’mn 
kumandasında yola çıkarıldı. İtalya’nın 
önemli bir kalesi olan Otrantoya başarılı 
bir çıkarma yapıldı. Otranto Osmanlı Or
dusuna ancak 14 gün dayanabildi. Bu gün 
lerde Fatih İtalya seferi için daha büyük 
bir ordu hazırlamaktaydı. Fethedilen Ot- 
ranto kalesi tahkim edildi üs haline geti
rildi. Burada üslenen ordu rahatlıkla Ro- 
ma’yı fethedebilecekti. İmanlı neferler 
keskin bakışlarını Roma’ya çevirmeye baş 
ladılar. Roma korkunç rüyalar görüyordu. 
Bu sırada Fatih Sultan Mehmed de İtalya 
fethi için ordusuyla İstanbul’dan hareket 
etmekteydi. Belki de 1480 yılında Avrupa 
yı saran matem 1453 vılındakinden daha 
büyüktü. Fatih’in gelmekte olduğunu ha
ber alan papa, bir taraftan Roma’vı terke
dip Fransa’ya kaçmaya hazırlanırken di
ğer taraftan da Müslüman Türkleri durdu 
rabilmenin yollarını anvordu. Bunun için 
«Türkleri İtalya’nın fethinde muvaffaki* 
yetsizliğe uğratmaya çalışacak hıristiyamn 
günahlarının tanrı katında affedileceğini 
den kurtarılacaktı. İtalya’nın bazı kesim
lerinde Osmanlı hakimiyeti arzulanır ol-



OLDURDU?
yan Komplosu

ilân eyledi.» . . .
BİR YAHUDİ FATİH’İ ZEHİRLİYOR

Sol düşünce tek cephedir. Hıristiyan
lık ve Yahudilik asırlar boyu hakkın kar
şısına tek cephe olarak çıkmıştır. 1481 de 
papaz - ruhban ittifakı Fatih’in karşısına 
dikildi. Papanın feryadına kulak verenler 
Fatih’i zehirleyebilecek birisini aradılar. 
Padişahın, Yakup Hamo adını alan Maest
ro Jacop adında biı doktoru vardı. Vene
dikli bir Yahudi dönmesi olan bu doktor 
aranan adam oldu. Bu Yahudi dönmesi 
milletimize ihanet eden dönmelerin kaçın 
cısıdır bilinmez?

Yakup Hamo 250 milyon üra karşılı
ğında Fatih’i zehirleyebileceğini söyledi. 
Böylece Yahudilerin iğrenç suikastlerine 
bir yenisi eklenmekteydi.

3 Mart 1432 de Edirne’de doğan Fa
tih, 3 Mayıs 1481 de Gebze’de Sultançayı- 
n denen verde ordusunun başında iken 
zehir verilerek öldürüldü. Yakup Hamo 
önce az bir miktar zehir vererek padişa

hın hastalanmasını temin etti. Sonra da 
tedavi bahanesiyle zehirin dozajını artırıp 
bir anda zehirledi. Yahudi - Hıristiyan iş
birliği, İtalya seferine çıkan orduyu daha 
Gebze’de iken durdurmaya muvaffak ol
muştu. Fatih ölmüştü. Cephede bükülüp 
bağlanamayan eller bir anda hareketsiz kal 
misti.

Fatih’in ölüm sebebi daha o zaman 
gizlenmek istendi. Ama buna imkân yok
tu. Ordu ve millet hemen kanlı elleri tanı 
dı ve Yahudinin yakasına sarıldı Fatih’in 
zehirlendiği hemen anlaşıldı.

öksüz kalan neferler gözyaşlarını tu
tamadılar. Büyük kumandanlarnın intika
mını almak için Yakup Hamo’yu buldu
lar. Bu alçak katili parça parça ettiler A- 
ma ne çıkar bir değil binlerce Yakup Ha- 
moların pis leşleri Fatih’in ölümü ile açı- 
an yarayı saramazdı ki.

İstanbul’da hadisevi duvan müslüman 
halk galeyana geldi. Yahudilerin ve hıris- 
tivarrlarm müesseselerini tahribe girişti

ler. Fatih’in ölümü ile; her imanlı kalbi 
acı bir yas bürüdü. Millet katilerden inti
kam alabilmenin yollarım aradı.

Fatih’in ölümünü vakından bilenler
den Aşık-paşa-zâde. zehirleme hadisesini 
manzum olarak anlatmıştır Bu manzumda 
geçen Şarâb zehir anlamınadır. Bu zehir 
Fatih’in Aşık-paşa-zade'nin olduğu kadar 
bizim de ciğerlerimizi kanatmaktadır. 

«Tabipler şerbeti kim virdi Hâne 
O Han içti şarâbı kaane kaane. 
Ciğerin doğradı şerbet o Hanun 
Hemin dem zâri itti vâne vane 
Didi nevçün bana kıydı tabibler 
Boyadılar ciğeri canı kaane 
İsabet itmedi tâbib şârâbı 
Timarlan kâmu vardı ziyane 
Tabibler Hâne çok taksirlik itti. 
Budur doğru kavil düşme gümâne.» 
Fatih’in zehirlendiğinden şüphe eden 

lerin çoğu bir ihaneti maskelemek, mil
letten gizlemek isteyenlerdir. Bugün bile 

fDevamı 14, Sahifedc)
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FATİH ve İLİM
Bugün 30 binden fazla talebesi olan ve sa

yıları 150 yi geçmiyen bir grup anarşistin işgal, 
boykot ve silâhlı saldırılarına sahne olan İstan
bul Üniversitesinin temelleri, bundan 500 sene 
önce Fatih zamanında atılmıştır.

Tankın, uçağın ve atom bombasının yapılma
sı için çeliğe, aliminyuma ve uranyuma ihtiyaç 
varsa, ilmin yapılmasında da kuvvetli bir devle
te ve onun sahip olduğu imkânlara ihtiyaç var
dır.

Devletsiz ilim olmayacağı gibi ilimsiz bir 
devletin de uzun müddet varlığını devam ettir
mesi düşünülemez. II. Cihan Harbinde PolonyalI 
atlı süvarilerin, havadan uçaklarla desteklenen 
Alman tanklarına karşı mızrak atmaları çok gü
lünçtür.

Düşmanın silâhından geri bir silâhla muka
belede bulunan milletlerin, feci akibetini çok iyi 
bilen Fatih, her sene en son yeniliklerle ordusu
nun silâhlarını değiştirmiştir. Şimdi ki devleti
mizin de aynı şeyleri yapması en normal hare* 
ket olacaktır.

Fatih devrinde kudretli Osmanlı Devletinin 
karşısında durabilecek hiç bir devlet olmadığı 
gibi, ilim ve teknikde de diğer devletlerin duru
mu yüneşle ay mesabesinde idi.

Fatih’in İtalyan coğrafyasını en ince tefer
ruatı ile bilmesi ve Avrupa’daki bütün hükümet
leri tanıması hiç bir zaman kültürlü olmak için 
değildi, timini inancının emrine vermişti. Gaye
si, kuzey Afrika ve Ispanya ile Fransa’ya dayan
mış olan ıslâmiyeti, Roma ve Fransa üzerinden 
doğuyla birleştirmek ve sahip olduğu ideolojinin 
dünya hâkimiyetini gerçekleştirmek içindir. 
FATİH’İN İLMİ

«Georgios Trapezuntios’a göre Fatih hemen 
bütün ilimlerde hayran olunmaya şayan bir âlim 
ve son 1000 senede en iy! yunanca bilenlerden 
biridir» Y. Öztuna Cilt 3 Shf. 226.

Fatih’in 8 lisan bildiği de herkesin mâlûmu- 
dur. Bunlar Çağatay lehçesi, Frasça, Arapça, La
tince, Yunanca, Sırpça, İtalyanca ve İbranicedir.

Rumelihisarı ve balistik topların planlarını 
bizzat kendisinin çizmesi ne derece büyük âlim 
olduğunun kesin delilleridir. Gemilerini karadan 
yüzdürmesi ve bir gecede Haliçte kurdurduğu 
köprü ile bütün dünyayı kendisine hayran bırak

mıştır.
«Fatih, felsefe ve matematikte devrinin en 

büyük otoritelerinden idi. Kritobulos’un hayran
lıkla anlattığı balistik sahasındaki keşifleri or
ta çağ surlannı yıkmıştır.» Yılmaz Öztuna Cilt
3 Shf. 227.

Fatih hükümdarlığı zamanında ilim cahsil 
etmiş ender insanlardan biridir. İstanbul’un fet
hinden hemen sonra Ayasofya’da ve Zeyrekte 
ilmî faaliyetlerin başlamasını emretmesi O’nu ne 
derece büyük bir alim ve iJmin ilerlemesinde ön* 
cü bir insan olduğunu ortaya kor 
FATİH KÜLLİYESİ

Başlı başına bir üniversite sitesi olarak yap* 
tırılmıştır. Yatakhaneleri, dershaneleri yemek
haneleri ve kütüphaneleri ile her türlü ihtiyacı 
karşılayacak imkânları vardır. Merkezde cami si
metrik olarak yapılmış, iki tarafta 8 medrese yer 
alır. Her medrese 19 odalı olup büyük bir ders
haneden ibarettir. Bu medreseler devrin en bü
yük müderrislerine teslim olunmuş ve Şeyhiye, 
Sinobiye, Salihüddin, Muslihüddin, Kasım Çelebi 
ve Ali Tûsî medreseleri diye müderrislerinin ad- 
lariyle anılmıştır. Hemen medreselerin yanına 
yanma tetimmeler (Hazırlık medreseleri) yapıl
mış olup, buradan geçemiyenler yüksek kısma ka
bul edilmiyordu.

Bugün bulunan her kilise taşı ve kilise, devle 
tin parasiyle ihya edilir ve hristiyan haç yolları 
yapılırken, ecdadımızın bize miras bırakmış ol
duğu ilmî müesseselerin «yol geçiyor» bahanesiy
le yıktırılması ne acıdır. Fatih Camiinin güney 
tarafında ilk uygulamalı 70 yataklı bir tıp fa
kültesi ve sağında toprak altında, kervan sarayı 
olan misafirhane ve imaret aşhanesi yapılmıştır 
Zengin fakir denmez buraya gelen misafirler en 
iyi şekilde ağırlanırdı. Ayrıca bütün masrafların 
karşılanması için bir de çarşı yaptırılmıştır. Bu 
çarşıdan da bugün maalesef hiç bir yer kalmamış
tır. Yalnız Saraçhanebaşı ismi kalmıştır.

Eski saray ve yeni saray ile Eyüp Sultan, Aya 
sofya, Zeyrek ve Mahmut Paşa medreselerinde ve 
Fatih külliyesindeki 8 kitaplık ile daha o zaman 
İstanbuldaki kütüphane sayısı 16 yı geçiyordu.

Onbinlerce lise mezununun üniversiteye gir
memesi bir yana, girenlerin de pek çoğunun yurt 
suz, Mitüphanesiz ve kitap alacak parasının ol

madığım auşuneceü. oıursafc. durumumuzun eski* 
ye nispetle hiçte iyi olmadığı ortaya çıkar.

Küllıyeden bugün’e kadar kalabilen sadece 
sahn medreseleridir. Altısında 800 kadar üniver
site talebesi ikâmet etmektedir. Diğer ikisi ise 
halkevi ve depo olarak kullanılmaktadır. Yurt 
olarak kullanılan bu medreselerdeki bir kısım 
talebelerin Fatih’e ve ideolojisine düşman kimse
ler olması da üzüntü vericidir. Hele bir sosyalist 
maskeli komünistin Fatihin heykeli üzerine şa
rap döküp «sağlığında içmedin şimdi iç» demesi 
son derece tiksndiricidir. Köpek bile ekmeğini 
yediği efendisine ihanet etmezken, yahudi uşağı 
komünistler akşam yemeğine ve yurda ücret öde
meden kaldığı halde Fatihe hakaret etmelerinin 
cezasını bizzat Fatih’in torunları verecektir.

Pratiksiz ilmin olamıyacağmı bilen ecdadı 
mız ilmi öğretimi, bilhassa uygulamalı yapmış
tır.

«Ayasofya’da molla Hüsrevin ders verme ö> 
zelliğini şöyle anlatırlar: Daha güneş doğmadan 
hoca, öğrencilerini evden alırmış, hocanın bindi 
ği atın arkasından tazimle yürüyen genç mollalar 
Ayasofyaya gelirler, sabah namazı kılınır, hemen 
derse başlanırmış, sonra hoca yine atma biner, 
aynı grupla evine gelir ve hatta öğrencilerini 
kuşluk yemeğine alıkoyarmış. Büyük bilginlerin 
sabah namazını beraber kılıp ders vermeleri ve 
sonra herkesin içine dönmesi geleneği, ikinci 
meşrutiyet devrinde medreselerin kısmen ıslahı
na kadar devam etmiştir. T Ansiklopedisi Shf. 
146.

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi uygu
lamalı öğretim kısmen ikinci meşrutiyete kadar 
devam etmiştir. 15 sene tahsilden sonra hiçbir 
ameli bilgiye sahip olmayan binlerce genç tale
be, senelerini boş yere geçirmektedir.

Toplam olarak 32 medresede yapılan amelî 
ve nazarî eğitimle İstanbul, dünyanın en büyük 
ilim merkezi haline gelmiştir. Fatihin yaşadığı 
asırda Avrupadaki kral kütüphanelerinde birkaç 
yüz cilt kitap bulunurken Osmanlı kütüphanele
rinde bu adet yüzbinleri aşıyordu.

Yeniden, İstanbul’un ve bütün Türkiyenin, 
dünyanın ilim merkezi olmasını istiyorsak her 
şeyden evvel Fatihe ve onun ideolojisine bağlı 
olmamız gerekir.
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BİR ROYADA 
GÖRDÜĞÜMÜZ EYÜB

EyuD, iuiKienn oıum şehri Eyüb Av 
rupa toprağının bittiği sahilde İslâm cen
netinin bir bahçesi gibi yeşil duruyor. Bu 
ölüm şehrine bir defa girenler kendileri* 
ni bir çini rüyası içinde kaybolmuş gibi 
hissettikleri zaman bilivorlar mı ki haki
katen bir rüyada bulunuyorlar’ Çünkü 
Eyüb İstanbul’u fethetmeye gelen Türk 
ordu’arı mn hicretinin 857 nci senesi baha 
nnda surlara karşı, gördükleri bir rüya 
idi. İşte o rüya. Haliç’in kenarında şimdi 
gördüğümü? veşil şehir oldu.

Epeı seneler evvel İstanbul’u görme
ye gelen şâir Henri de Regnier, Evüb me 
zarlıklannın bir yokuşunda durmuş. Türk 
ölümünün derin bir vecdivle Türk ırkın
dan doğup bizimle beraber yaşayıp öl
dükten sonra, mezarına sanklı bir taşın 
dikilmeyeceğine acımış ve «İstanbul! mü’ 
minlerinin o kadar sevdiği Eyüb servile
rinin altında kendimi senin ölülerinle kar 
deş hissettim.» demişti. Bir Katolik şairi
ni böyle söyleten Eyüb bizi de içine aldı 
ğı zaman fazla düşündürmüyor, orada âhi- 
ret havasını teneffüs ederken müsterih

oluyoruz; zihnimizi yormuyoruz.
Fakat Eyüb’ün bu servi ve çini rüya

sından uyanan bir şair diyebilir ki: «Ne
redeyim!. Bulunduğum yer İslâm cenneti
nin yeşil bir bahçesini andırıyor. Maama* 
fih ne Kadar garip ki Rum kayserlerinin 
«Vlaherna» dedikleri meşhur saraylarının 
harabesi burada!. Upuzun giden bu surlar
o kayserlerin müdafaa siperleriydi... Bu 
toprakta Medine’de doğmuş Muhammed 
«S.A.S.» le görüşmüş ve konuşmuş olan 
bir sahabe yatıvor ki ismi Ebâ Eyyüb Hâ- 
lid «R.A.»!. Medine nerede? Bizans sara
yının burçları nerede? Bunların arasında 
ne münasebet var? Bu toprağa İslâm’ın y? 
şil nuru niçin bövle bol yağmış?»

Ben de bu sualleri kendi kendime soı 
dum. Düşünmeğe başladığım zaman Eyüb’ 
ün mâverâsı gözlerime bir kat daha nurlu 
göründü. 857 senesinin baharında Edirne’ 
den Kostantaniyye surlarına doğru boşa
nan Türk ordusu anlı şanlı ve kuvvetli 
idi. Başında yeni tahta çıkmış virmi iki 
yaşında bir padişah vardı onun devrini aç 
mağa geliyordu. Fakat birkaç sene evvel

Fatih’ten önce de İstanbul’u tslâm Alemine hediye etmek için çalışılmıştır Bir İs* 
™bul muhasarasında sehid düşen Hz. Ebu Eyyüb Ensarî’ (R.A.) nin mezarı fetih 
«n sor ra Akşemseddin tarafından bolunda. Hz. Eyüb (R.A.) un adısa dikilen Eyub 

camiini bir Cuma günü görüyorsunuz.

o padişahın babası Murâd-ı Sânî ile Var
na’da ve Kosova’da iki defa Ehl-i Sâlîb’in 
ordularını yenmiş, dağıtmış, kaçırmış ve 
galebenin en sarp zevkiyle mest olmuştu.

Her zaferden daha kuvvetli çıkan bu 
ordu, o zamana kadar taşlanna dayanan 
bütün barbar sellerini kırmış olan o müt
hiş surları sararken kendi azametini, kendi 
şan ve şerefini, kendi kudretini görmüyor 
du; yalnız 857 sene evvel Hicaz çöllerinde 
geçmiş bir gazveyi Bedir gazâsını düşünü
yordu, çünkü o gazvede Peygamber «S.A. 
S.» in yeşil sancağını taşımış olan sahâbi 
Halid Ebâ Eyyûb «R A », seksen vaşmda 
bir pîr iken, İslâm ordularıyla Konstanta 
nivye’ye gelmiş bu surları sarmış, sonra 
Eğri Kapu burçları vanınds şehit düşmüş 
tü; rivayete göre mezarı oradaydı.

Ah!. İman devirlerinin hâli. O zaman
ki yeniçeri ortaları kendi büyük ve müt
hiş maceralarından zevk almazdılar, kış
lalarda kendilerine hikâve edilen Bedir, 
Uhud. Hunevn gazvelerini. İmam Alî «R. 
A.» mn vararlıklarmı, kamaşmış gözlerle 
dinlerlerdi. İstanbul’un fethi için sürerin 
önüne geldikleri zaman da gözlerini Pey
gamberim Bedir gazâsmda yeşil sancağı
nı taşıyan Halid «R A.» kamaştırıyor.

Peygamber’in Mekke’den Medine’ye 
hicret ettiği o hazin senenin hikâvesi fe
tih askerlerinin kalbindevdi. Peygamber 
muhacirinle Medine’ve girerken çocuklar 
sokaklarda: «Resulullah geldi» nidâsiyle 
çığırısıvorlarmıs Medine rHi§ün havram 
edercesine şenlik edivormuş. halk Resu- 
lullah’ın devesinin yularına sanlıvormuş. 
fakat Resûlullah. onları «Ona dokunmayı
nız. Allah tarafından me’mur olduğu ma
halle gidivor durunuz bakahm, nereye gi
decek?» dive men edivormuş. devenin vu- 
larını bırakmış o nerede durursa orava 
ineceğini sövlüvormuş; o mübarek havvan 
gitmiş, önce hîî bir arsada çökmüş, lâkin 
çok durmamış, kalkmış, tavus gibi süzüle
rek Hâlid «R A.» yâni F*>â Fvvûb Ensârî’ 
nin evi önünde çökmüş ve sonra boynunu 
uzatmış. bâ ırmı«?. F,kr°m de* «İn
şallah konağımız burasıdır» demiş. Halid 
«R.A.» ın evine girmiş O gün Medine hal
kı Hâlid’in evi önünde Resulullah’! eör- 
mek fcfn avakta beklivormus: Mü’min’erle 
beraber Yahudi ulemâsından Abdullah 
bin Selâm da gelmiş Pevgamber’in yüzü
ne bakmış «Bu vüz yalancı vüz delildir* 
'emiş. O da müsliiman olmuş

Sonra Resulullah. devenin çöktüğü o 
yerde bir mescid binâ edilmesini arzu et
miş, bu mê cı'd bina edilirken eshâbivle be 
raber çalışmış, kendi mübarek ellerimle 
keroiç tasımı«. Simdi Mescid-i Nebevi de
diğimiz ver Halid «R.A.» m veri imis: Al
lah’ın insanlara gön êrdi&i som nevgan-,v,er 
orada vatıvormuş. Kendi evi Ravza-i Mıı- 
tahhara olduktan sonra Kostantanivve’de 
bir burcun garin bir «¡Phid olarak vüen^u- 
nu bırakan Hâlîd «R.A.» yenlerinin Ru
meli ve Anadolu ocaklarının pirlerinde tü 
tüvordu. Bahusus ki Hâlid «R A.» R<seul- 
ullâh’m Bedir parasında sancağını tası, 
mış; Muhammed’in asker kavmi olan T "iri? 
ler, bunun için millî bir temavülle wâild 
«R.A.»ı daha ziyade seviyorlardı: çölde o 
mübarek Bedir gazası... O vesil sancak.

SAYFA: 10 MÜCADELE 2 HAZİRAN 1970



Bizans’ın küfründen ve çirkefliğinden kur 
tulan İstanbul, Fetihten sonra zarîf mina
relerle donatılmıştır.

Müşriklerin o hezimeti. İslâm’ın ilk gale
besi...

İşte o ruhâîıî gazada yeşil sancağı ta 
şıyan Hâlid «R.A.» seksen yaşına girdik
ten sonra Arap ordularıyla Kostantiniyye’ 
yi muhasaraya gelmişti. Kostantiniyye’nin 
nrislümanlar tarafından ikinci muhasara 
sı diye anılan o sefer nc hazindir: Uzun 
bir muhasaradan sonra şiddetli bir kış 
olur, güneş çocukları olan araplar, Ayas 
tefanos’tan Halic’e kadar kesif bir kar al
tında kalırlar, kırılırlar ölürler. Şimdi 
Türk ölülerinin sur boyunca yattığı o me
zarlıklara o zaman Pevffâmber’i görmüş 
yahut da Peygamberi görenleri sŞrmf*? 
olanların kemikler5 CTÖmülmüş+ii

Kostantiniyye’nin son muhasarası 
surların aşılmaz, kırılmaz, vıkılmaz, geçi! 
mez metaneti önünde bir müddet gevşer 
gibi oldu Sadrâzam Halil Paşa’yla birço;' 
ulemâ bu muhasaranın ref’ine taraftardı 
lar Akşemseddin ve Zeğanos Paşa şiddet
le harbe devam etmeyi istiyorlardı. Mu 
hasaranm ref’ine temayül arttığı günler
de Akşemseddin fecî bir sıkıntı geçirivor 
muş; bir zaman mürakabeye varmış, Re- 
sulullah’m alemdarı Hâlid Ebâ Evyûb’un 
mezarını keşfetmek için ter döküvormuş. 
Aksemseddin’i bu murakabede görenler: 
«Efendi kabr-i Eyyub’u bulamadığı içiıı 
hicâbmdan lıâba vardı» diye taciz etmiş
ler. Bir saat sonra Akşemseddin basım 
secdeden kaldırmış mübarek gözleri kan 
çanağım andırır bir halde basında bekle 
yen genç Fâtih’e: «Beğim, hikmet-i Hudâ 
seccademizi tâ kabr-i Evyûb üzre döşemiş
ler. Hemen şu mahalli kazsunlar.» demiş. 
Toprak üç zürrâ’ derinliğinde kazıldıktan 
sonra, üzerinde kûfî hatla «Hâzâ kabrü 
Ebî Eyyûb» kitâhesi olan bir sanduka çık
mış.

Halid’in (R.A.) kabri zâhir olduktan 
sonra muhasaranın ref’ini tavsiye edenlerin 
dili tutulmuş, surlara son hücum hazırlığ? 
kan ter içinde başlamış.

Ah o saatte sûrun bir ucundan biı 
ucuna sirayet eden sevinç, müide haberle 
ri. Galeyan. Fetih askerleri Hâlid’i yeşil 
sancakla tecellî etmiş kadar bâriz hisset
miş.

Fetih gecesi, sabaha karşı, Akşemsed
din bir tepe üzerinden, kanatlarını açan 
kocamış bir kartal gibi, kollarını açarak: 
«Yâ müfettihii’l-ebvâb!» nidasiyle bağırır 
ken, genç Fatih, sağ kolunun yumruğuna 
toplanmış yıldırımlar gibi sıra ile büyük 
topları, Anadolu, Rumeli ocaklarının as
kerlerini azapları, seymenleri, sipahileri 
ve son darbe olan veniçeri’yi surların üze
rine boşaltıyordu. Kurûn-ı Vustâ’nın o son 
gecesi geçip, şafak sökerken, asırlardan be 
ri yüzlerce Barbar orduları karşısında çö
zülmeyen surlar birden bire çözüldüler. 
Genç ve dinç yeniçeriler, Tookapı ve Edir 
nekapı arasındaki Lykos vâdisinin ortasın 

(Devamı 14. Salıifede)

Darbe Teşebbüsü 
Hakkındaki 

görüşlerimiz
Siyasî hayatımızın iyiden iyiye çıkmaza gir

diği şu günlerde, talebe hareketleri, işçi hare
ketleri devam ederken, bir de «darbe teşebbü
sü» ortaya çıkarılmış bulunuyor. Gariptir, hare
ketleriyle adetâ Amerikancı bir ihtilali teşvik 
edenler, darbe teşebbüsünden sonra ihtilâl kor* 
kuşuyla yaygarayı basmaktadırlar.

Daha evvelki sayılarımızda silahlı mücade 
lenin komünistler tarafından başlattırıldığmı ve 
büyük ihtimalle devam ettirileceğini belirtmiş
tik. Nitekim öyle oldu. İstanbul Üniversitesinde 
güpegündüz makinalı tüfekler ilgililerin gözleri 
önünde konuştu. Ankara’da terör bütün hızıyla 
devam etti ve eFan ediyor

Darbe teşebbüsü bu ortam içerisinde orta
ya çıkarılmış bulunuyor. Yunanistan’ın da bir 
zamanlar tıpkı Türkiye’nin bugünkü durumuna 
düçar olduğu gözönüne getirilirse, darbenin 
ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çıkar. Hatır« 
lanacağı üzere, komünist çetelerin silahlı terör 
hareketleri Yunanistan’da tahmin edilen netice 
yi vermemiş ve Amerikancı bir cunta duruma 
hakim olmuştu. Türkiye komünistlerini uzun 
uzun düşündürer* bu konu, el’an ehemmiyetini 
sürdürmektedir

Silahlı çatışmaJar böyle devam ederse hükü 
metin duruma hakim olması imkânsız görün 
inektedir. Bu haJ, tabii olarak ordunun müda
halesi zaruriyetine bütün dikkatleri teksif ettir
mektedir. Siyasî iktidarın mesuliyet rizki ve 
korkusu, hadiselere seyirci kalmak şeklinde te 
zahür etmektedir.

şüphesiz orduyu bir ihtilâle teşvik hiç bir 
zaman vatanseverlikle bağdaştırılamaz. Ancak 
yakın tarihimiz, memleketleri uçuruma götür
me istidadını gösteren silahlı mücadelelere or
dunun daima ağırlığını koyduğunu göstermekte
dir.

Endonezya, Pakistan ve Yunanistan dikkat 
çekici misallerdir.

Türkiye’nin karışan siyasî ortamı, bir «Yah 
ya Han Formülü» ile durgunlaştırılabilir mi? 
Ne olursa olsun millet hayatının idamesi, millî 
mücadelenin zaferi, en az şu günkü siyasî de
mokrasinin devamı ile sağlanabilecektir. Lâkin 
«Yahya Han Formülü»nün ortaya atılmasından 
korku izhar edenler, formülün tatbiki için her 
türlü malzemeyi tedarik etmekten de geri kal
mıyorlar. Ve Türkiye sonu meçhule açılan bir 
diktatörlük kapısından yavaş yavaş geçiriliyor

Türkiye’de komünizan faaliyetlerin bir «Ce 
illiyetler Kanunu» ile durdurulabileceğine inan
mak gülünçtür. Zira memleketimizde sol ,propa 
ganda safhasını çoktan aşmış, ihtilâl metodlan 
nm münakaşasına dayanmıştır.

Türkiye’de Sol’un silahlı saldırılarının esas 
gayesi, memlekete kat’î olarak Vietnam akibed 
hazırlamaktan ibarettir. Ancak komünizm bu 
esas gaye itibariyle, Asya ve Avrupa’da sürpriz 
sonuçlar doğurmuştur. Her ne kadar Kamboçya 
ve Vietnam’da komünizm, memleketi ikiye böl
me başarısını göstermişse de Endonezya’da ordu

ya kökünü kazıtmış, Yunanistan’da ordu müda 
halesini davet etmiştir. Türkiye’nin bugünkü 
durumu Kamboçya ve Vietnam’a yakınlıktan zi
yade, Endonezya ve Yunanistan’a benzerlik gös
termektedir. Sol cephenin de esas endişesi bu
radan doğmaktadır.

Genelkurmay’ın yaptığı açıklama, tutukla 
nan Albaylardan «Yaşar Başaran»m 21 Mayıs 
olaylarına da karışmış olduğunu, önceleri idama 
mahkum olmasına rağmen, aftan faydalanarak 
tahliye edildiğini belirtmektedir. Bu hadise gös 
teriyor ki, Sol’un tecavüzleri bir ordu ihtilâline 
her zaman yol açabilir. Darbe yapıldıktan sonra 
ki durum tartışma konusu olmaktadır. Görünen 
en yakın ihtimal dikta olmaktadır. Şüphesiz or 
duyu günlük politikanın çirkef denizinden uzak 
tutmak iyi niyetin ifadesidir. Fakat vakıalar bu
nun mümkün olmadığını göstermektedir. Sol’un 
yapmış olduğu tecavüzler Ordu’yu tiksindirdiği 
kadar, düşündürmektedir de... İki Albayın dar
be teşebbüsü bu düşüncelerin mahsulü olsa ge- 

*rek.

Darbe teşebbüsü bir yana, öğrenci Mustafa 
Kuseyri’nin öldürülmesindeki esrar perdesi hâ
lâ aralanamamıştır. Kuseyri’nin Elbistan alevi 
ve Kürtçülerinden olması, ortaya yeni bir ihti
malin çıktığını gösteriyor. Bir zamanlar Komü
nistlerle müşterek cephede bulunan siyasî kürt 
çülerin, bu cepheden sıyrılmak emel ve gayret 
leri su yüzüne çıkmış bulunuyor. Acaba Kusey* 
ri komünistlere bir ihanette bulunduğu için mı 
öldürüldü, yoksa komünistlerin bazı sırlarını mı 
biliyordu? Öyle ya!. Sol’un hakimiyeti altında 
bulunan Basın - Yayın Yüksek Okulunda bir ta 
lebenin öldürülmesi kimin işi olabilir? Hem de 
Talebe Cemiyeti odasında. Olay komünist - siya 
sî kürtçü çatışması yönünden dikkate değer. 
Kuseyri’nin ölümüyle komünizm yeni oyunlaı 
peşindedir. Komünizmin alışılagelen stratejisi 
dır bu...

Sağ, memleketin bir Vietnam haline gelme 
mesi için silahlı mücadeleden bugünkü şartla* 
dahilinde kaçınmaktadır. Yoksa korktuğundan 
değil. Türkiye’yi muhtemelen uzun vadeli bit 
kardeş kavgasına götürmek için azamî gayret 
gösterilmektedir. Bunun şartı silahlı mücadele 
dir. Ve sol, bunu başlatmakla kardeş kavgasının 
silah tutan eli haline gelmiştir. Perde arkası 
beyin ise, Sionizm’dir. Şayet sağ, bugün siyasî 
demokrasinin kanunlarına bağlılığını gösteri
yor, silahlı mücadeleden kaçmıyorsa, sırf kar 
deş kavgasını önlemek içindir. Ancak bu, silah
lı mücadelenin sağ tarafından kabullenilmeyen 
ği manasına gelmez

27 Mayıs ihtilâlinden sonra Orduyu günlük 
politika çirkefinin üstünde tutmak, vatansever 
liktir. Bugün bu darbe teşebbüsü önlenmiştir 
Ancak bundan sonrakilerinin önlenip, önleneme 
yeceği meçhul bulunmaktadır. Eğer millet haya 
tının idamesi isteniyorsa, ihtilâl maceraların 
dan vazgeçmek gereklidir. Zira vuku bulacak 
bir ihtilal denemesinin milletin sert tepkisiyle 
karşılaşması, kanlı bir şekle dönüşmesi ihtimal 
dahilindedir.
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TÜRKİYE'DE VATAN
BÖLME FAALİYETLERİ

• Osmanlı imparatorluğunun sistematik ihanet
lerle hızla uçuruma sürüklendiği devirlerde, Ma
son locaları harıl harıl çalışıyordu. Yahudiliğin 
maske teşkilâtı masonluk, aldığı talimat gereğia- 
ce 1850 yıllarından beri Doğu meselesi üzerinde 
incelemeler yapıyordu. Bu inceleme ve hazırlık 
safhasından sonra hedef seçilmişti. Kürdlerin 
mason localarına gelip gitmeleri sağlanacaktı.

Bundan sonra Beyrut’ta toplanan cemiyet, 
reis olarak Ermeni PAPAZYAN’ı seçince kıya • 
met koptu. Kürdler ikiye ayrıldı. Şeyh Ali Rıza 
ve adamları aynlıp, başka bir cemiyet kurdular. 
Ve bir beyanname ile oynanan oyunun mahiyeti
ni açıkladılar.» (Ermeniler - S. Koçaş - Shf. 265'.

Hoybun ve Taşnaklar hakkında geniş bir in
celememizi gelecek sayılarımızda vereceğimiz 
için, Ermeni * Kürd münasebetleri hakkında şim
dilik bu kadar bilgiyi vermekle iktifa ediyoruz. 
Ancak şunu bilhassa belirtelim ki, Ermenilerin 
şehid ettikleri 600 bin Kürd’ün intikamı alınaca
ğı yerde, Kürdistanda bir Hoybun partisinin ku
rulması ve Papazyanın başa getirilmesi maskeleri 
düşürmüş, hıyaneti ortaya sermiştir.

«Ermeni, Arap, Arnavut, Kürd, Rum, Bulgar 
aydınlan bu yıllarda * 1900 yıllan - mason locala- 
nm doldurmağa başladılar.» (Mason Saltanatına 
paydos - Cilt 1 - Shf. 47).

Osmanlı imparatorluğunun bünyesinde bulu
nan Arap, Arnavut ve Kürd beylerinin mason lc- 
calanna devamı sağlanmıştı. Böylelikle müslüman 
aşiret beylerinin beyinlerine sion fikri yavaş ya
vaş naksedilecekti.

Kürd seperatizmi için İngiltere’nin Türkiye- 
de temas kurabildiği ilk şef Bedirhanoğullann • 
dan Abdurrahman bevdir. Bu zat «Kürdistan» ad 
lı oreranını ilk defa Londra’da neşretmişti.

Bu Abdurrahman bey masondu. Ve mason 
emnervalizmîne o derece taassubla ba&lıvdı ki, 
Ermeni patırtılan esnasında Sultan Abdülhamid’- 
in emirlerini canla başla çalışarak ve şiddetle ye
rine getirmiş olan öz o£lu Osman Paşa’vt evlât • 
lıktan reddetmişti. İttihatçı Dr Abdullah Cevdet 
ve vî»km arkadaş» İshale Sükuti de Abdurrahman 
Bedirhan beyin Kürdefl grubuna mensup bulu - 
miyoplardı.» (a.g.e. Cilt 1 Shf. 49).

Osmanlı imparatorlusunu yıkan Sırp, Make
donya Ermeni komitacılan ve Rum çeteleri ma
son locafannm şeref misafiri idiler. Yahudilerin 
başkanlık etti§i mason toplantılarından sonra, 
imparatorluğumuz ne felâketler görmüştür, anla
tılamaz. Do£u meselesinin hazırlanısında maske 
teşkilât masonlumun. büyük rolü olmuştur. Os • 
manii İmparatorluğunun ölüm plânına, imzalann 
konduŞu mason localarında, o günlerin en mühim 
mevzmı «Dogu Meselesi» idi.

«rMakednnva komltacılannm, Bulvarlar! n, 
Sırpların, Yımanlann. Rumlann, Kürdlerin, Ar
navutların, d««melerin. Rumelili ve Anadolulu 
TiírirWlii kendi kurdııkîan localarda da, kabul 
edildikleri localarda da, mntlaka Yahudi birader
lere ra9*iaTiwtalrfadır.» (a.g.e. Shf. 56).

O devrin ilericisi (!) olarak lanse ettirilen 
Doktor Abdullah Cevdet’in, mason locasında Kürd 
eülfîîHl savunması aynca dikkati çeken bir husu- 
sivettir.
Bmvhm % vt/TLAR TARİHE KARŞI
MES’m nftR :

Milletimize gayr-i müsîrmlerte birlikte Doğu* 
da en büvük darbevi Bedirhanlılar vurmuştur. 
İndliz bînbasısı Kürrtoloç Noel. B edirh an lılar  ile 
tanıştıktan sonra, parçalanan Osmanlı toprakla - 
rinda hak iddia etmelerini Ö£ütlemistİ. Vilson 
prensiplerini sebep olarak gösterivordu. Yahudi 
lerin de fosiliz başbakanı Llovd George’ye telg
raf çekerek, Osmanlı topraklan üzerinde parsel 
ayrılmasını talep edivorlardı tleri sürdükleri se
bep vine V ilson  prensipleri idi.

Basta Yahtıdiler olmak üzere, bütün gavr-ı 
mîîslim tebaanın adetâ yarış edercesine sürdür • 
dükleri ihanetlerine katılan önemli Bedirhanlılar 
şunlardır:

Abdülkadir Bedirhan. Binbaşı Noel’in kıla
vuz olan bu zat, Kürt Teali Cemiyetinin başkan-

m

lığını yaptıktan başka, Damad Ferid Paşa kabi
nesinde yer almıştır. Bu İngiliz ajanı Diyarbakır 
da asılarak, ihanetinin cezasını ödemiştir.

Karşımıza başka bir Bedirhan çıkıyor. Ma
son Abdurrahman Bedirhan. Ne gariptir ki bu 
adam, Ermeni hıyanetlerine göz yummadığı için, 
öz oğlu Osman Paşa’yı evlâtlıktan reddetmiştir.

Ve şimdi de yaşıyan bir Bedirhan ^ar Pro - 
fesör Kâmuran Bedirhan. Bunun karısı bir Po
lonyalI. Polonya yahudilerinden olan bu kadınla 
şimdiye kadar yalnız bir gazeteci konuşabilmiş- 
tir O da Yahudidir.

Madam Bedirhan’m PolonyalI olduğunu an
ladım... Bedirhan Şeyh Ubeydullah’a akıl hoca
lığı yapmıştır. Şeyh Ubeydullah Türk - İran sim- 
nnda bir Kürd cemiyeti kurmuş, içişlerinde ser
best bir devletten bahsetmiştir. 1878 de bir İn
giliz konsül yardımcısına yazdığı yazıda şunlan 
söylemiştir: «Mutlaka birşey yapılmalı ve böyle
likle meseleyi anlıyan Avrupa hükümetleri bizim 
devletimize baskı yapacaklardır.» (The Kurdısh 
War - David Adamson - 1964 Sahife 13).

Tarih bu ihanetleri, Yahudiliğin menfaati 
uğruna akıtılmış veya akıtılacak kardeş kanının 
mes’ulerini elbet birgün yazacaktır, İslâmm dire
ği dev Osmanlı çöküyor. Doğu’su, Batı’sı, Hin - 
distan’ı bile hüngür hüngür ağlarken, Bedirhan« 
lılar toprak istiyor. Peki kimin adına? Doğunun 
değil, beynelmilel Yahudiliğin âleti İngiliz poli
tikası adına...

ŞEYH AHMET BARZANİ
CAMİLERİ KAPATIYOR
Şeyh Ahmet, Molla’nın ağebeyidir. Kardeşi 

ile aralarının açık olduğu söylenmesine rağmen,

Şeyh Ahmet Barzanî’nin Barzan’da Pey- 
gamberliğini ilân etmesi üzerine mukave
met eden ve Türkiye’ye iltica eden ünlü 
din alimi Molla Yahya vefat etmiştir.

Barzan mıntıkası genel valisidir. Bu Ahmet 
Efendi bir müddet sonra peygamberliğini ilân 
edecek kadar ileri gitmiştir. Halk büyük bir ız- 
dırap içindedir. Namaz yasaklanmıştır. Gizii giz
li ibadet yapılmaktadır. İbadet halinde yakala
nanlar ağır cezalara çarptırılırlar. Müslüman hal
kın gidecek bir yeri vardır. O da Türkiye...

«Kuzey Irakta ki Kürdlerin lideri Molla 
Mustafanm ağabeyi Şeyh Ahmet Barzani’nin Bar
zan bölgesinde peygamberliğini ilân edip, ibade
ti yasaklaması üzerine başlannda ünlü din adamı 
Molla Yahya olmak özere 20 Iraklı Kürd, sının 
aşarak Şemdinliye iltica etmiştir. Barzan bölgesi 
genel valisi Şeyh Ahmet’in camileri kapatıp, na
maz kılmağı yasaklaması olayı bölgede bomba 
tesiri yapmış, bu durumdan tedirgin olan Kürd
ler gizlice kaçmağa başlamışlardır.» (Hulusi Tur
gut • 17 Ağustos 1967 - Akşam Gazetesi)

Daha önceleri de Kürdlerin dini lideri Şeyh 
Raşit Lolan, Barzaniye karşı harekâta geçmişti. 
Barzani ve adamlarının komünist olduğunu hal
ka anlatıyordu. Böylelikle Molla ve kardeşi ilk 
defa din adamlarından esaslı bir tepki görüyor
du. Fakat Raşit Lolan’m erken vefatı, yürütülen 
mücadelenin akim kalmasına sebeb olmuştur.

«Kürdlerin dini lideri Barzaniye karşı hare
kâta nezaret ediyor. Kürdlerin dini lideri Şeyh 
Raşit Lolan, Sovyetler Birliğinin Bağdatta ki bü
yükelçisine gönderdiği bir mektubu açıklamış
tır. Lolan mektubunda Sovyetlerin Barzani’ye 
yardımını kınamakta ve tannya inanan bütün 
Kürdleri, Molla Mustafa Barzani ve onun komü
nist müttefiklerinin hareketini ezmek arzusunu 
belirtmektedir. (Milliyet Gazetesi • 3 Ağustos 
1963)

İDRİS-İ BİTLİSİ VE YAVUZ SELİM
MÜNASEBETLERİ :
Doğu’nun büyük bir kısmı Yavuz zamanında 

Osmanlı kumandasını kabul etmiştir. Hatta bazı 
vilayetler şehri teslim ettikten 1-2 gün sonra, 
Mısır seferine katılmışlardır. Çaldıran zaferinin 
hemen akabinde Adana, Gaziantep. Hatay, Urfa, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, 
Tunceli vilayetleri hep birlikte Osmanlı kuman
dasına girmişlerdir Büyük bilgin ve tarihçi İd- 
ris-i Bitlisi. Doğu Anadolunun Osmanlı idaresine 
geçmesi için çok çalışmıştır Aslen Kürd olan ve 
Kürdler arasında büyük nüfuzu bulunan bu müm
taz alim, Yavuz’a büyük Osmanlı birlikleri yol
lanırsa, Halkın Osmanlı askerinin kudret, disip
lin ve adaletini gördükten sonra, Safevilere te
mayül etmesinin imkânı olmıyacağını bildirdi. 
İdris-i Bitlisi Osmanlı adaletini daha evvel bili
yordu. Nitekim bu yerinde fikir hemen tatbik 
edilmiştir Doğu Anadolu beylerinin hemen he
men hepsi. Osmanlı adaleti karşısında şehirlerini 
savaşmadan teslim etmişlerdir Bunun üzerine 
Yavuz Sultan Selim şehirleri kendilerine bırak
mış, beylikler halinde sancaklara bağlamıştır.

Ne insafsızlıktır ki bugün komünistler, Do
ğu’nun ızdırap çeken evlâtlarına Yavuz’u büyük 
bir emperyalist hakan, İdris-i Bitlisi’yi işbirlik
çisi olarak anlatıyorlar. Emperyalist diye tanıttı- 
nlan hakan, kendine iltihak eden şehirleri ken
dilerinde bırakıyor. Hangi emperyalist ülke ta
rih sahnesinde 600 yıl durabilmiştir? Henüz tat
biki 50 yılı zor bulan Komünizm, hayatiyetini 
Sibiryanın meçhul bozkırlarında asılan insan ce
setlerine borçlu. Gün yok ki Türkistan’da bir is
yan olmasın.

4 Mayıs 1516 da Urfa ve Siirt’te OsmanlIla
ra geçmiştir. Siirt ve Urfa OsmanlIlara savaşsız 
geçmişlerdir Bu arada Mardin ile Siirt arasında 
Hasankeyf Eyyubi Melikliği de Osmanlı toprağı 
olmuştur Yavuz Sultan Selim Salahaddin-i Eyyü- 
bi’nin büyük hatırasına saygı göstererek, bu mi
nik krallığı ilga etmemiş, Eyyubi hanedanım 
saltanattan mahrum etmemiştir Bıyıklı Mehmed 
Paşa (Diyarbakır Beylerbeyi) zamanında, Gü
neydoğu Anadolu tamamiyle harbetmeden Os
manlI kumandasını kabullenmişlerdir.

(Devamı var)
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Milletten Gizlenen İhanet

İsyanı tertibeden Ermem piskoposu 
Muşeg idi. Bu da Ermeni kiliselerinin birer 
fesat yuvası olageldiğinin delillerindendir. 
Ermeni, Kum. Yahudi siyasetinin böyle 
mabedlerden idare edilişi ibret alınacak 
hadisedir. Fakat hadiseleri ideolojilerin ça 
üş ması olarak göstermek istemeyenler bu 
hassas noktaya parmak basmazlar.

Ermeni isyana bastırıldı. Millet Erme- 
nilere acı bir ders verdi ama bu sefer de 
Avrupa basım feryada başladı. Ermenile- 
re Türkiye’de zulmediliyor. Türkler gene 
barbarlaştı. Emeninin intikamını almak 
gerek diye nâralar duyuldu. Hain ve gafil 
olan ittihatçıların Avrupamn bu feryadı
nı ideolojik bir çatışma olarak düşünmele
rine imkân yoktu. Üstelik efendilerinin go 
nüllerini hoşnut etmek için malım namu
sunu ve canm müdafaa etmekten başka 
bir suçu olmayan millet evlâtlarım idam 
etmeye başladılar. O zamanki Adana vali
si İttihatçı Cemal Paşa idamları hatırala
rında utanmadan şöyle anlatır: «Yalnız
Adana şehrinde 30 müsîümanı idam ettir
diğim gibi, Erzin kasabasında 17. müslüma 
m idam ettirdim. Yalnız bir ermeni idam 
olunmuştur. îdam olunan müslümanlar 
arasında Adana’nın en eski zengin ailele
rine mensup gençler olduğu gibi. Bağce Ka 
zası müftüsü de vardı. O havali Türkleri 
nezdinde pek büyük bir nüfuza malik bu
lunuyordu.»

Ne gariptir M; bu çirkin hareket bile 
Adalet adına İttihatçılar tarafından alkış
lanmıştır. Talat Paşa hatıralarında «Bu 
idam kararının nazırlar hevetince tasdiki
ni temin eden yine ben oldum» diverek 
ihanetivle iftihar etmiş birisidir Milleti
mizin bu derece karaktersiz insanlar elin
de kalmış olması ne kadar acıdır ve bu 
açık hakikatlerin bugün bile milletimiz
den saklanması ne kadar garip ve çirkin
dir.

n. ABDÜLHAMİD HAN'IN HALİ ’
(27 Nisan 1909)
Hareket Ordusu İstanbul’a girmeye 

başladıktan sonra Abdülhamid taraftan gö
rünen bazı kimseler, padişahın tahttan in
dirileceğini. idarenin İttihatçılara geçeceği
ni anladıkları için koyu birer ittihatçı ke
sildiler. Hal kararımn alınmasında bu gibi 
hainlerin büyük rolü olduğu gibi Mason 
Talat Beyin tehdit edip zor kullanmasının 
da büvük rolü vardır.

25 Nisanda İstanbul’da örfi idare ilân 
edilmiş, binlerce masum vatansever insan 
kesilmiş idam edilmiştir. Gavn millî ideo
lojilerin temsilcileri olarak îstanbula gelen 
balkan çetecileri milletin değerlerine bağlı 
olan herkesi, en vahşi bir şekilde öldürüp 
ortadan kaldırdılar. Hazine. Yıldız Sarayı 
ve sltanbulun diğer zenginlikleri tamamen 
yağma edildi Binlerce kitao vakıldı. Ecdat 
yadigârı eserler tahribedîldi Osmanlı impa
ratorlu Şuna ait vesikalar evraklar, plânlar 
ve programlar ateşe verildi.

27 Nisan 1909 da hal için formalite 
olan fetvayı Fejva Emini Haci Nuri Efen
di imzalamadı. İstifa etti. Abdülhamid’e if
tira ile isnat edilen suçların altına imza 
atabilecek hain ve münafık birisini bul
mak zor olmadı.

AbdiiThnmid’in hal edilmesi için göste
rilen sebepler şunlardı.

1 — 31 Martı tertip ettiği  ̂■

2 — Dini kitapları yaktırdığı
3 — Devlet hazînesini israf ettiği
4 — Zalim olduğu

Bu isnadların tamamen yalan olduğu bu
gün açıkça bilinmektedir. Bir insanın hiç 
ilgisi olmadığı sebeblerie suçlandınlması- 
na misal göstermek isteyenler Abdülhamid 
Han’ı hatırlasınlar Ama Abdülhamid’in ni
çin iftiraya uğradığım, niçin haksız olarak 
suçlandırıldığmı ve neticede niçin tahttan 
indirildiğini öğrenmek istevenler de. önce 
tarih boyunca Hıristiyanlığın Sark Politi
kasını. ‘diğer şer kuvvetlerin faalivet ve 
propogandalannı öğrensinler. Beşeri hadi
selerin kanuniyetine sırt çeviren zavallı in
sanlardan beşeri hadiselerin gerçek izahım 
bekleyemeyiz. Halbuki. Tanzimat, meşruti
yet. celâli isyanları ve uzak-vakın tarihimiz
deki büvük hadiselerin tam izahı yapılma
dıkça ne Osmanlının vıkılış sebeplerini an
larız nede şu an içinde bulunduğumuz bit
mez tükenmez buhranın?.

Meselâ H. Meşrutiyetin gerçek mahi
yetini anlamak için. Abdülhamid Han’a 
Hal kararını bildirmeye giden heveti teş
kil eden fertlerin ideolojilerini bilmek bi
le kâfidir. Millet tarihîmizin en garip en 
acı en açık ve en çok ibret alınması gere
ken hadiselerinden biri olduğu halde Ab- 
dülbamid,in hal’ı ve hal’ın tebliğ tarzı ger
çek vüzüvle anlatılmamaktadır. Anlatanla
ra da katillere hırsızlara, vol kesenlere ve= 
rilmesi gereken cezalar uvğun Görülmekte
dir. Bu hadiselere sahne olan 20. Asır Tür- 
Myesi ne gario bir memlekettir?

HAL’l  TEBLİĞE MEMUR HEYET
1—.) Selanik milletvekili Yahudi Ema- 

nuel Karaso
2—) Senatör Ermeni Aram
3—•) Arnavut Esat Toptanı Paşa
4—) Gürcü Arif Hikmet Paşa
E. Karaso: İtalyan parası ile beslenen, 

Libvamn İtalya tarafından yutulmasında 
büyük rolü olan millet düşmanı bir yahu- 
didir Sonradan Italvaya kaçmıştır

E. Karasso. beynelmilel Yahudiliğin 
İttihat ve Terakki Cemiyetini çok ucuza 
satmaldığını ve bu satmalmada kendisinin 
büyük rolü olduğunu defalarca söylemiş
tir.

Karasso; «Abdülhamid’e 20 milyona 
yaptıramadığımızı İttihat ve Terakki Cemi
yetine 400 bine yaptırdık» derken hiçte 
T. Herzeli küçümsemek istememiştir. O bu 
sözlerivle Abdülhamid’in nasıl satmalın- 
maz, ittihatçıların ise eşvadan daha ucuz 
insanlar olduklarım belirtmiştir.

Esad Tontani: Meşrutiyetin ilânından 
sonra Arnavut istiklâli isteyerek isyan et
miş ve binlerce vatan evlâdının kanına gir
miş birisidir.

Aram Efendi: Ermeni ihtilâl komite
leri ve cemiyetleri ile vakm ilgisi tesbit 
edilen birisidir Abdülhamîd’den Ermemle- 
rin intikamım almak için hevete girmiştir.

Arif Hikmet ise: Gürcü olun, sahte
kârlığı ve naTrnîssnzln&ıt île tanınmıştır.^

Sîmdive kadar belirtken garip badese
ler, felâketler. ibŞr».“t>er H Meşrutiyetin 
acı meyvelerinden bir kısmıdır. 1913 te 
Kâmil Pasa Hüküm etmi kanlı bir şekilde 
deviren ittîhatmTar îdarevi tamamen el 6 
aldılar. Artık Talat, Enver ve Cemal Paşa

ların yolu iyice açılmıştı. Milleti yıkmak 
için yarış ediyorlardı sanki. 1913 te Balkan 
Harbinin kaybı, 1914 te hazırlığı olmayan 
bir ordunun ve bir milletin Dünva Harbi
ne girmesi Orduların Alman genelkurmayı 
nin eline —emrine— verilip 500 bin vatan 
evlâdının Canakkalede şehit düşmesi. 70 
bin vatan evlâdının AHahuekber dağların
da vatan haini Enver Paşa kumandasında 
aç susuz kar ve buz yığınlarının arasında 
Ruslara karşı perişan olun öldürülmesi ve 
nihayet Dünyanın en şerefli en büvük ve 
en uzun ömürlü İmparatorluğunun vıkılma- 
sı hep II Meşrutiyetin acı mevvelerinden- 
dir. Milletimize bu derece acı meyveleri 
tattıranlar: asırlar boyu Osmanlı tmoara- 
torluğunun yıkılması ıcin çalışan ve bu yı
kılışı bekleyen fesat şebeklerinin kuklalığı
nı yapmış olan hain-gafil İttihat ve Terak
ki çilerdir.

Artık olan olmuş, ölen ölmüş giden 
gitmiştir. Fakat bizi asıl hayrete düşüren: 
bu acı gerçeklerin, bu hayatî meselelerin 
İsrarla perdelenmek istenmesidir.

Başımıza gelen bütün felâketler, mil
let düşmanı ihanet ocaklarının istaha-sını 
doyurmadı. 10 milyon kilometrekareden 
elimizde kala kala 760 bin kilometrekarelik 
küçük bîr vatan parçası kalmıştır. Bize bu- 
nu’da çok görenler var Şerefli bir ideolo
jinin tekrar canlanacağından endişe eden
ler var. Milletimizin tamamen vokedilmek 
istenmesi bunun İçindir. Hadiselerin per
delenmesi bundandır. Ecdadımıza hakaret 
bundandır. Zalimi alkışlayıp mazlumu tek
melemek bundandır. Milletin düşmanlarını 
ve düşmanlara olan asırlık kinini unuttur
ma isteği bundandır. Bunları vapan sadece 
beynelmilel güder değil. İttihat ve Terak
kinin durumunda olan hain-gâfi! gruplar 
zümreler ve ferilerdir

İN^LElvrFlsrtN HASIRLANMASINDA 
FAYDALANILAN KİTAPLAR :

1 — î. Osmanlı Tarihî Kronolojisi, İsma
il Hami Danismend

2 _  Türkive Tarihi 12. Cilt, Yılmaz Oz-
tüna

3 — îlân-ı Hürriyet ve Sultan II. AMül-
hamit Han: Nizamettin Nazif Tepe- 
deienlioğln
Ordu ve Politika, Nizamettin Nazif 
Tepedelenlioğlu
Siyonizm ve Türkiye, Doç. Dr. Ya
sar Kuthıay __
İngiliz Gizli Belcelerinde Türkiye, 
İnceleme. E. Uhıbelen

7 __Taskıslada 31 Mart Faciası. Musta
fa Turan 1964 İstanbul

8 — 31 Mart İsyanı, Ecvet Güreşin 1969
İstanbul

9 — AWiihaamd Anlatıyor. Serdengeçti
Nesrivatı - Ankara

10 — Gerçek Emnervaifan Necmeddin
Erisen 1969 İstanbul

11 — Bnlu Tarihi. Zekâi Konrapa 1964
Bolu

12 — 31 Mart Faciası, C. R. Atfflıan 1969
İstanbul

13  — 31 M^rt’ta Yabancı Parmağı. Doğan
Avcıoğlu 1969 Ankara 
Sultan II Abdüibam?d ve Osmanlı 
îmnsritorİH&ıında Komitacılar N. 
N. Teoe^o’eniiA^in 1064 İstanbul 
Safahat M Âktf Ersov 

16 — İhtilâllerin Kanunu, Andre Joussa- 
in. Prof. A. Atademir.

4 —

6

14

15
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FATİH’İ KİM ÖLDÜRDÜ BİR RÜYADA

tirilen harpler en korkunç cinayetlerden
dir.

Türkiye’de ter ve'göz nuru döken mil 
iet evlâtlarının hakkı olan her lokmadan 
en az yarısının Yahudiler tarafından yurt 
dışına kaçırılması milletlere yöneltilen su
ikastın bir başka şeklidir.

Bugün herbirimiz Kıbrıs, Kudüs, 
Türkistan dedikçe Yakup Hamolan hatır
lamaktayız. Bugün Beyoğluna, Kapalıçar- 
şıya, Fener’e uğradıkça gözlerimizin önü
ne Yakup Hamolann kanlı elleri ve pis 
çehreleri gelmektedir. Etrafımızdan, bas
mahanelerimizden, hapisanelerimizden yük
selen çığlık ve iniltiden millet hayatına 
yönelen darbeleri işitiyoruz. Mahzun Aya- 
sofya’nm minareleri, Yakup Hamolann ci 
ğerlerimize soktuklan büyük, kara-kara 
hançerler gibi görünmektedir.

Daha nice öldürücü darbelere muha- 
tab olmuş bu millet, uyanmaya etrafında 
ki karanlıklan görmeye, şehitlerin ve ga
zilerin kutsal emanetlerine bağlı olmaya 
başlamıştır. Millet Fatih’e lâyık oduğunu 
ve onun intikamına bağlı olduğunu ispat
layacaktır.

(Baştarafı 11. Sahifede)
dan Kostantaniyye’nin içine girdiler.

Fetihten sonra, sahâbî Hâlid’in kasrı 
etrafına ilk şehitler gömüldüler. Akşem- 
seddin’le fetih askerlerinin, muhasara gün 
lerinde gözlerinde görünen sahâbî Hâlid 
«R.A.», bir timsâl iken toprakta bir ma
kam oldu, o makam bir şehitlik oldu, o 
şehitlik bir ölüm şehri oldu, ölüm şehri 
oldu, ölüm şehri Avrupa toprağında, İs
lâm cennetinin yeşil ve rûhânî bir bahçe
si oldu. Fetihten beri, yumuşak bir Türk 
söyleyişiyle «Eyüb» dediğimiz bu cennet 
bahçesine, en büyük sadrâzamlardan en 
fakir mü’mînlere kadar kaafile kaafile 
rûhlar girdiler.

Bütün o kabirlerin aralanndan geçti
ği bir gün sahâbî Hâlid’in yamnda fetih 
askerlerinden birinin burma kavuklu tası
na vecidle uzun uzun baktım; tirvaki bir 
ocak ihtiyannm vücudunu haber veren o 
metin taş, ölümün ortasında kavuğu yık
mış, hâlâ fetih rü’yâsım görüyor <*’bi dal
gın duruyordu.

Zaten Eyüp, o rüyanın toprakta müces
sem bir devamı değil mi?

PATRİKHANE 
YURT DIŞINA

(Baştarafı S». Sahifeâe)
gafil-hain birçok kimse Asık-paşa-zâde’nin 
feryadını gizlemek nazarlardan uzak tut
mak istemektedir. Halbuki bu hadise bey
nelmilel siyonizmin ve hıristiyanlığm baş
vurduğu ne ilk ne de son cinayettir. Bu
gün en iğrenç biçimiyle devam etirilen bu 
cinayetler zinciri çok eski yıllara uzanır. 
Ta Peygamberimizi (S.A.V.) zehirlemeye 
kalkmalanndan Fatih’i zehirledikleri ana 
kadar Yahudilik binlerce adi cinayetin fa
ili olmuştur. Tarih’in sahifelerini çevire
lim. Hz. Ömer’i kim şehit etti? Hz. Os
man’ı ve diğerlerini kim şehit etti? Yavuz 
Sultan Selim Han’ı kim zehirledi? Abdül- 
hamid Han’ı kim tahttan indirdi? Osmân- 
lı imparatorluğunu kimler yok oluşa sü
rüklediler? Bu sorulara cevap ararken an
cak Yakup Hamolan ve onlardan mutlaka 
alınacak olan intikamı düşünebiliriz.

Fatih’in ölümünü duyan hıristiyanlık
3 gün 3 gece bayram yaptı. Bu habere en 
çok papa sevindi. Bütün dinî ve siyasî li- 

. derler kiliselere koşup ayinlere katıldı
lar. Canlar dinmeden 3 gün 3 gece çaldı. 
Otranto’nun fethiyle yaslar giyen Roma 
şimdi çılgınca eğleniyordu. Her hıristivan 
diğerini «büyük kartal- öldü» diye selâm- 
lıyordu.

Cağ açıp çağ kapayan Anadoiuyu ve 
Rumelirri katî olarak müslüman Türk’ün 
vatanı yapan bir insanın ölümü mühim 
bir hadisedir. Bu hadiseyi, bugün bile en 
iğrenç şekilde devam eden Yahudi-hristi- 
yan işbirliğinin tezgâhlaması da mühim
dir. Fakat bunlardan daha mühimi bu iha 
netin milletten gizlenmek istenmesidir. 
BUGÜNKÜ YAKUP HAMOLAR

Fatih devrinde bile saraya girebilme 
nin vollannı bulan ajanlar, ondan sonra
ki devirlerde bu iste daha çok muvaffak 
oldular. Saraya doktor, muhasip, müter
cim. cariye kılığında sızan yahudiler yıkı
lışımızı hazırladılar. Bir milletin yıkılma
sı, imanından, kültüründen, töresinden ko 
parılması elbetteki Fatih’in öldürülmesin
den daha mühimdir. îmam darbelenme- 
yen ve iyi hasletlerini kaybetmeven millet 
ler nice Fatihler çıkarırlar. Ajanlann kül
türümüze, imanımıza karşı hazırladıklar; 
suikastîerle yıkıMık. Bövlece belli bir de
virden sonra Fatihleri yetiştiremez olduk. 
Fatihlerin yerini düşmanım bilmeyen mil
letin ideolojisinden tiksinen zalimlerin da 
ma taşı olabilen ehlivetsiz kimseler alma
ya basadı. Fatih’in ölümünden ibret alın
ması gerekirken daha sonraki yıllarda dev
let müesseselerinin kapılan ajanlara ve 
hainleri ardına kadar açıldı.

Beynelmilel hıristiyanlığm ve yahudi- 
liğin günümüzde bile rahatça ittifak ettik
lerini görmek mümkündür. Günümüzde 
de papaz-haham işbirliği milletin hayatını 
yoketmeye yönelmiştir. Bütün milletler 
üzerinde bir emperyalizm tesis eden sivo- 
nizm, günümüzde de en adi komplolar ter 
tip etmekte ve en iğrenç cinayetler işle
mektedir

Sık sık duyduğumuz ve hayret ettiği
miz siyasî cinayetlerin failleri umumiyet
le bulunamamaktadır. Amerika’da, Avru
pa’da, Afrika ve Asya’da islenen bunca 
sivasî cinayetleri kimler idare etmekte
dir?

Bugün yeryüzünde birçok lider sırf 
antisemit-yahudi düşmanı olduklan için 
yok edilmek istenir. Haham sultasına bas 
eğmeyen insanlara hayat hakkı tammak 
istemeyen bir zihnivet halen dünvada kuv 
vetli durumdadır. Bir avuç İsrail’in dfinva 
ya kafa tutusu. Amerikan ve Rus oolitika- 
sına vahudilerin hakim olusu, Fransa’da 
De Ool’ün verine bir Yahudi genel müdü
rünün gelişi. Dubcek’in azli heo Fatih’in 
zehirlenmesini andıran hadiselerdir. Vi
etnam’da ve dünvanm di§er yerlerinde Ya 
hudi silâh ağalanmn hesabına devam et*

Sayfa: 14

«Çağ açıp» çağ kapayan ve 2 
imparatorlukla yirmi devleti Os- 
manlı İmparatorluğuna katan yüce 
Fatih’in torunları ona lâyık olduk* 
lannı göstermek için FETİH HAF 
TASI tertio ettiler. Fatih’in yerle 
bir ettiği Bizans'ı kurmak hayaliy 
le yanıp tutuşan Fener Patrikhane
si önünde Mücadele Birliği yetkilile 
ri bir basın toplantısı yantılar. Aşa
ğıya bu vesile ile neşredilen basın 
bildiricini avnen alıyoruz.»

AZİZ MÎLLET •
Izdırabmın sebeblerini ve mes’ullerim 

bilmelisin. Misyoner ocaklarının, Yahova 
şahitlerinin, banş gönüllülerinin. Haham
hanenin, Heybeliada Papaz Mektebinin ve 
Patrikhanenin ihanet plânlarını bilmelisin. 
Kıbnsta kardeşlerin doğranıyorsa, Makari- 
os’u yetiştiren Ruhban Okulunun ihanetini 
düşünmelisin. İmparatorluğunu Darçaia- 
yan. Batı Trakya’da. Balkanlarda binlerce 
yavruyu yetim bırakan katliamlann baş 
mes’ulünün, Beynelmilel Hristiyanlık des
teğindeki Patrikhane olduğunu anlamalı
sın.

Patrikhane bu, miletin bağrına çörek
lenmiş bir yılandır. Milletin zavıf anlarım 
kollayan ve her fırsatta ihanetini tekrar 
layan bu müessesenin hikmet-i vücûdu 
nedir? düşünmen gerek. Bu mel’un mües- 
serenin gayesi nedir? İmparatorluğumuz 
nasıl yıkılmıştır? Üç kıta vedi denize ha
kim bir millet, Anadoluva nasıl hapsedil
miştir? Bütün bu suallerin arkasında. Pat
rikhanenin ve orada tüneven bavkuşlann 
iğrenç suratlarını görmemek mümkün de- 
değiîdır.

Haşmetli imparatorluğumuzun en par
lak devirlerinde bile, fenerli Rum bevleri 
vasıtasıvla devletin bütün kilit noktalarını 
ele geçirmeye çalışan Fener Patrikhanesi 
ajanlan. bir papazlar ordusu, asırlar bovu 
çalıştı, durdu. Osmanlı imnarator’n Şunun 
zavıf anlan kollandı. İngiltere. Fransa ve 
Rusva gibi zalim devletlerinde aleni var- 
dımlanvla Yunan isvanian ve müsifiman 
katliamları DÎânlandr Bütün bunlar F^ner 
Patrikhanesi ve kurduğu gizli teşkilâtlarla 
icra edildi.

Fener Patrikhanesi tarafından kurulan 
ve bir ihtilal teşkilâtı olarak cinayetlerine 
devam eden, kurucularından birçoğu ma
son olan Etnik-i Eterya da işte bu asırlarda 
tarih sahnesinde görünür. Bu teşkilât, ta
mamen gizli ve cinai metodlarla çalışıp, 
1820 den 1922 lere kadar aralıksız Müs
lüman Türk katliamına devam etti.

Mora isyanında, Sırp, Hırvat ve Rum 
palikaryalarına eşkiya yetiştiren, Türkiye- 
deki Rum yardımlannm Makedonva ihti
lalcilerine ulaşmasında aracılık yapan, İs
tiklâl Harbimizde Yunan harekâtını destek
leyip. milleti arkadan hançerleyen, silâh, 
cephane, erzak yardımına merkezlik eden 
hep bu fesad ocağıdır. Batı Trakya’da ve 
Ege’de sakalından sürüklenen dedelerin, 
namusu payimal edilen bacılann ve nişan
gâh yapılan yavruların feryadlannda. Pat
rikhaneye ve Yunana karşı kin ve intika
mın çığlığı vardır.

Bugün de Patrikhane tarihi ihanet va
zifesini yapmaktadır. Hristiyan Hac yolla
nılın inşaasmda, Bizans kiliselerinin ihya
sında, banş gönüllülerinin ve ismi sonsuz 
misyoner ocaklan faaliyetinin arkasında 
Patrikhanenin hain elini görmemek imkân- 
Azdır. Hâlâ Fener’in başına geçen >nsanlar 
Orta Kapı önünde asılan Patrik Gregori- 
os’un intikam naralannı atıyorlar. Her pat
rik Orta Kapı önünde su yemini vapıvor:

«Vaktiyle bu Kapıdan patrikhaneye gi
rilirdi. Fakat 1821 de Patrik Gregorios, 
Sultan II. Mahmud’un emriyle bu Kapının 
önünde asıldı. Bu giriş veri, ancak Rabba
ni hikmetin taavün ettiği zamanda, o cina
yetin cezası verildiği gün açılacaktır.»

Hatta bugün Patrikhane mensupları, 
İstanbul’un fethinden 500 senesonra gele
cek bir Bizanslı şehzadenin. Avasofvanm 
üzerine çifte kartallı Bizans bayrağı ile 
Yunan bayrağını asaca§mı. Orta Kam önün
de büyük bir Türk devlet reisi ve din ulu
sunu katledeceğine inanırlar.

İhanetleri artık heskes tarafından bi
linen ve millet hayatına karsı giriştiği 
komplolar katmerleşen Patrikhanenin zul
mü, millet üzerinden kaldnlmabdır Mille
ti korumakla görevli mes’ul makamlardan 
bütün ihanet şebekelerini imha etmelerini 
bekliyoruz. Ve millet namına : 

PATRİKHANE YURT DIŞINA Diyoruz.
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i l m i
İslâm inkılâbcı hareketinde kitleleş- 

raenin tamamlandığı ve başarıyla bitirildi* 
ği yer olan Medine’de Ensar ve halk aynı 
iman ve aynı düşünce ile dolmuştur. Artık 
halk yığınları, hicretten itibaren, müslti 
man liderliği ile düşünce ve inanç birliği 
içerisinde bulunuyordu. Bu birleşme Mek
ke'nin fethi ve omı takip eden mücadeleler 
esnasında parçalanmaz bir birlik haline 
geldi.

Komünist hareketde de işçi ve asker 
yığınları yavaş yavaş ¿endi menfaatlerini 
düşünen partinin komünist partisi olduğu
na ve buhran! ortadan kaldıracak ideoloji
nin komünist ideolojisi olduğuna inanmış 
ve onu benimsemişlerdi

b. Aynı heyecanla elektriklenme kitle 
/eşmenin ikinci şartını teşkil eder. Teşki
lâtı ümit, şevk, gayret ve düşmanlara kar
şı kin ile dolduran heyecan kitleyi de ha- 
reketlendiriyorsa artık kitleleşme tamam
lanmıştır.

Bu hal inkılâbcı hareketlerde görülür.
Kitle, menfaatlerinin inkılâbcı li

derleri takip etmekte olduğunu tamamiyle 
idrak etmeğe başladığı zaman kitleleşmede 
yeni bir safha aşılmış olur. Kitle liderlerin 
otoritesine güvenir. Kendisinin mutlaka 
kurtuluşa götürüleceğine inanır. Teşkilâtın 
emir, karar ve hareketlerine heyecanla 
bağlanır. Menfaatinin o liderleri takip et- 
mekde olduğunu idrak eder, işte bu halde 
kitleleşme tamamlanmış, yeni bir cemiyet 
doğmuşdur. Bunun amelî sonucu; ideolo
jiye ve teşkilâtına karşı sağdan, soldan ve 
düşmanlardan gelecek saldırılara ve teca
vüzlere mukabil kitlenin, ideolojiyi ve teş
kilâtını müdafaaya heyecanla koşması kit- 
leleşmenin tamam olduğunu gösterir.

Medine’de Hz Muhammed (S.A.S.) e 
taarruz eden, onu tehdit eden, Medine’lile- 
rin Hz. Muhammed (S.A.S.) i serbest ve mü
dafaasız bırakmasını isteyen tehdit dolu 
mektuolara karşı. Medine’li mü’min kitle
nin liderliğini yapmakta bulunan Ensar’m 
cevabı «Hz. Muhammed (S.A.S.) den kati
yen ayrılmayacakları, onu her yerde ve her 
şekilde takib edecekleri» seklinde olmuş- 
dur.

Kitle, fikri temsil eden şahısların oto
ritesine, doğruluğuna, namusluluğuna, fi
kirlerinin gerçekliğine ve mutlaka muvaf
fak olacaklarına inandığı an kitleleşme doğ
muş demekdir.

Kitleler, teşkilâtlandırılmış bir şekil
de, liderliğe bağlı olup liderlerin fikrine, 
şahsına karşı gösterilen tepkiye mukabil 
reaksiyonun şidetlenmesiyle orantılı olarak 
kitleleşme de tamamlanmış demekdir. Mu
ayyen bir yerde bulunan liderin fikrivatı- 
na karşı orada taarruz ve tecavüze girişil- 
diği halde kitlenin bu taarruzlar karşısında 
herhangi bir ses çıkarmaması kitleleşme- 
nin tamam olmadığım gösterir. Fikri li
derliği yapmakta bulunan fertlerin şahıs
larına karşı mütecavizlerin tecavüzü vuku
unda kitlenin ses çıkarmavısı virt e kitleleş- 
menin tamam olmadığını gösterir.

Demek ki kitlelesmenin amel! ölçüsü; 
fikrî liderliğin temsil ettiği idoloiiye ve 
onlann şahıslarına karşı vuku bulan teca
vüzler karsısında kitlenin reaksiyonudur. 
Bu reaksiyon şiddetli ise kitleleşme tamam- 
lanmışdır. Reaksiyon zayıfsa kitleleşme za-

yıfdır. Reaksiyon yoksa kitleleşme olma
mış demekdir.

Su halde muayyen hareketlerin halk 
tarafından tutulması veya tutulmaması, o 
hareketlerin kitlelesmeye başlayıp başla
madığının amelî ölçüsünü vermektedir.

İNKILÂBCI HAREKETLERDE
İSTİNAD EDİLECEK KİTLELERİN
HAREKETE GETİRİCİ SAİRLERİ
«Her hareket, kendi doktrinine göre, 

istinad edeceği kitleyi seçer.» demişdik.
Komünist ve Nazi hareketleri işçi ve 

köylü zümresine dayanmak hususunda bir
leşmiş bulunmaktadırlar. Zira metodlan 
kitlelerin teşkilâtlandırılmasını emreder. 
Kitleleri teşkilâtlandırm®Bcsuretiyle iktida
ra gelmeyi düşünen teşkilâtlar mecburen 
memleketin ekseriyetini teşkil eden bir 
zümreye istinad ederler Fakat kitlelesme- 
yi metod olarak benimsemeyen teşkilâtlar 
için böyle bir durum bahis konusu değil
dir. Onlar kitlenin tamamım şuurlandır- 
mak ve teşkilâtlandırmak hususunda her
hangi bir karar sahibi değildirler.

İslâm İnkılâbcı Hareketleri müslüman- 
ların ekserivetine istinad ederler.

Su halde, İnkılâbcılar için .hareketle 
rine iştirak ettirmeği düşündükleri ve onu 
hareketlerinin davanağı yanmak istedikleri 
kitleler ve bu kitleleri inkılâp hareketine 
iştirak ettirmenin sâikleri problemi ehem
miyet arzeder.

Her hareket, kendi doktrini ile meşrû 
kıldığı, bir kudretden istifade edebilir.

Marxistler milliyetçi, vatanperver ve 
dindar olan köylülüleri kendi istikâmetle
rinde çalıştıramazlar. Aynı vasıflı işçileri 
de avnı şekilde çalıştıramazlar. Ama onla
rı Marxist doktrin ve doğma ile doldurduk
ları takdirde, ızdırablarm sebebi olan bir 
düşman gösterip onun ortadan kaldırılması 
konusunda Komünist partisine yardımcı 
olmalarını temin ederler. Muavyen zümre
leri bövlece inkılâba çekebilirler.

Her inkılâbcı hareket fesadın, kötülü
ğün ve hususiyle o zümrenin fena hayat 
şartlarının mesulü olarak devleti elinde 
bulunduran zümreyi gösterir. Bu kudret 
yokedildiği takdirde saadetin döneceğini 
ilân eder. Bu menfî kudreti yokedecek 
kuvvetin de kendisi olduğunu ilân ve iddia 
eder.

Komünist hareketler, ifade edilen şek
liyle, işçi ve köylünün sefaletinin sebebi
nin bir avuç istirmarcı zümrenin zulüm ve 
tahakkümünden ileri geldiğini iddia eder. 
Bu. cihanşümul bir tröst şeklinde, bütün 
milletlerin başına musallat olmuş bir em
peryalist zümresi ve sürüsüdür. Bu sürü 
ortadan kaldırıldığı ve bu sürünün, memle
ket dahilindeki işçi ve köylüyü istismar 
eden, ortakları ortadan kaldırıldığı zaman 
isçi, kövlü ve memleketin refaha kavuşaca
ğını ilân ederler. Böylece işçi ve köylü, 
kendi kötü havat şartlarının müsebbibi ola
rak kabul ettiği, mevcut düzeni ve bu dü
zenin idarecisi bulunan fertleri vok etmeği, 
o kuvveti ortadan kaldırmağı tasavvur 
eder, düşünür ve inkılâbcı bir heyecanla

çoşmaya başlar. İşçi ve köylü kitlesi, ken
disini istismar ettiğini kabul ettiği zümre
nin aleyhine, Komünist partisiyle ittifak 
halinde çalışmaya başlar. Komünist hare
ketleri için köylü, işçi, öğrenciler ve asker 
ler kendilerine zulmeden ve çok yakın bir 
surette tanıdıkları müşahhas düşmanlar 
aleyhine mücadeleye çağrılır. Köylüler 
zengin köylüler ve zengin köylülerin bağlı 
bulunduğu beynelmilel kapitalizm, beynel
milel kapitalizmin de idare ettiği memle
ketin o günkü idarecileri aleyhine mücade 
leye kıyam ettirilir. Askerler de, kendile
rine zulmeden daimî subay kadrosuna ve 
bu kadroyu ihdas etmek suretivle onları 
kendi adına kullanan mevcut hükümete ve 
O günkü hükümetin varlığından istifade 
eden beynelmilel emperyalizme karşı mü 
cadeleye çağrılır. Aynı sey di&er kuvvetler 
için de bahis konusudur. Öğrenciler ken 
dilerine kötü havat şartlarını hazırlayan hü 
kûmete ve o hükümetin bu tarzda iktisadi 
davranışlarını teşvik eden kapitalist ekono
miye karşı mücadeleye çağrılır. Bövlece 
memleketin muhtelif güçleri komünizmin 
yok etmek istediği gücün alevhine teski 
¡atlandırılmış olur. Bu mücadelevi yapabi
lecek kudret olarak tasavvur edilen isçiler, 
işçilerin liderliğini kabul ettiği, komünist 
partisinin önderliği altında yürümece baş 
lar. Dİ Şer kitlelerle de ittifak vaoıVr Bu 
bütün bir milletin muayyen bir düşman 
aleyhine tahriki, kışkırtılması ve teşkilât
landırılması demekdir

Nazi hareketi de aynı şekilde bir tab- 
ye kurmuşdur. Bu tabve, komünizme karşı 
milletin teşkilâtlandırılması gayesini Piit- 
müşdür. Nazi hareketinde müşterek düş
man; beynelmilel yahudi. onun mevdana 
getirdiği ifsad teşekküllerinden biri# olan 
komünizm ve diğer teşkilâtlardır. Bütün 
Alman milletinin ızdırabmdan sorumlu tu
tulan düşman beynelmilel vahudilik olmuş- 
dur. Bevnelmilel vahudilik ve ona bağlı 
olarak Alman siyası, ahlâkî ve İçtimaî ha
yatını yıkan ve vokeden teşekküller Na
zizm tarafından. Alman miPetinin düşmanı 
olarak kabul edilmiştir. Bövlece isçinin ha 
yat şartlarının kötüleşmesinden, beynel
milel yahudiliğin emrindeki, kapitalizm suç
lu tutulmuşdur. Köylüler için ise; köylüle
rin kötü hayat şartları içerisinde yasama 
mecburiyetinden, kapitalist ekonomiye ha
kim bulunan, yahudi sermayeciliği mesul 
tutulmuşdur. Öğrenciler için de aynı tab- 
yevi kullanmış ve milletini, beynelmilel 
yahudi aleyhinde bir müşterek cepheye da
vet etmiş ve müşterek cepheve ¿irmiş bu
lunan bu kudretleri. Nazi partisinin önder- 
li|i altında, mücadelece şevketmiş ve neti
cede, muayyen bir safhaya kadar, tabyesi 
muvaffakiyetle işlemişdir.

İslâm inkılâbcı hareketlerinde de ka
ide aynı olmuşdur. İslâm inkılâbcı hareket
lerinin herhangi bir zümreve istinad etme
diğini, liderliğinin muayWMbir İçtimaî sı
nıfa dayanmadığını bildirmemiz Jâzımdır. 
İslâm inkılâbcı hareketlerden farklı ola
rak, inanmış olan bir ashabın liderliğine 
ve müslüman kitlenin varlığına dayanır. 
Bu öncü gurubun zaman, mekan ye strateji 
safhasına göre teşkilâtlanış sekileri deği-

(Devamı var) _
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NLT.T.B. HAKKINDA 
BİR AÇIKLAMA

«Aşağıdaki y$m &üchkneûdm Kayıhan’m basın toplam 
tısından sonra yazıldı. Miting yaşamış daha önce yazılmıştı. 
Dikkat edilirse bu meseleye hiç temas etmemişizdir. Biz 
üç-beş şahıs hariç, bütün M.T.T.B. mensuplarını kardeş bi
liriz onları bu nevi çirkeflikten uzak tutarız. Bu yazı
yı. Bütün okuyucularımızdan özür dileyerek neşretmek 
mecburiyetinde kalıyoruz.»

Bugün Türkiye’de milletin varolma veya yokolma mü
cadelesini iyice tesbit edip, bu karanlık ve tehlikeli yoldan 
milletimizi kurtarmanın çarelerini düşünmek gerekir.

Türkiye’de sallardan beri mücadele ettiğini iddia edip 
de bir arpa boyu yol bile almayanlar son günlerde bazı şe
ni iftiralar icadına koyulmuşlardır.

Millet hayatını tehlikeler içinde görüp, buna sağlam çö
züm yollan arayanlar teker teker Mücadele Birliği etrafın
da teşkilâtlanmaya başlamışlardır. Mücadele Birîiği’nin se
viyeli mücadelesi hainlere korku vermiş, millete ise ümit 
ve itimat telkin etmiştir. Ve bu teşkilâtın gönüllüleri yüz 
binleri aşarak, Anadolumuzun her vilâyetinde teşkilâtlan* 
maya başlamışlardır.

Bu hal, kalplerinde münafıklık bulunanları iftira imal* 
ciliğine sevketmiştir. iftiracılar, birkaç yıldır yapageidikle- 
ri iftiralarını fısıltıdan, çığırtkanlığa döndürmüşlerdir. Hak
sız ve gayri ahlâki bir şeytanlıkta bulunan birisinin şirret
liğinden de âz olmamak üzere...

Bilindiğ gibi Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti 
Fetih Mitingi ve yürüyüşü yapmak için müracaat etmiştir. 
Yüksek Öğretmenin Cemiyet Başkanı Şefik Dursun M.T.T.B. 
nin eski bir mensubu olup, oradakilerin ne gibi bir mücade
le içinde bulunduklarını gayet iyi bilir. M.T.TB. nin şu an 
mücadeleden uzak, sadece dedikodu ile meşgul olan başın
daki, üç-beş hayatları şaibeli ve danslı - enstrümanîı, gece
ler tertiplemekten kaçınmayan idarecilerinin bu fecî halle
ri: Şefik Dursun’u olduğu gibi binlerce sağcı talebeyi M.T. 
T.B. den uzaklaştırmıştır. Ve o danslı toplantılar tertip edip, 
sonra da yalan söyleyen sahtekârların yanından uzaklaşıp 
gerçek mücadeleyi seçmeleri elbette en normal şeydir. Ta- 
vuksuz kümese dönen, Türkiye’nin en eski talebe teşkilâ
tında bu gün, talebenin hangi meselesi ile meşgul olunur? 
Talebe teşkilâtı olma vasıflarım kaybedip, sadece üç-beş fı- 
sıltıcı münafığın çay ve gazoz içmek için uğradıkları «yol 
geçen haımna dönen koca teşkilât bu gün hangi fonksiyo
na sahiptir?

Komünistlerle mücadeleyi bırakan bu şahıslar Müslü
man tüccarları hangi yolla kandıracaklarının plânlarıyla 
meşguldürler.

Birkaç yıllık mazisi olan Mücadele Birliğinin otuza ya
kın mahkemesi vardır. Mücadele Birliği mason ve komü
nistlerin gayretiyle uydurma bir sebeple kapatılmaya gidildi.

Peki. Müslümanların temsilcisi olduğunu yayıp müslü- 
manlan istismar edenlerin bu mücadelede hangi mahkeme* 
si vardır? Nerelerinden yara almışlardır? Komünizmle mü
cadelede Mücadele Birliği’nin alnı ak, yüzü paktır. Bu nane 
mollalar komünisti görünce şekil değiştirenlerdir. Binaları
nı koruyacak bir güce bile sahip olamadıkları için dostlan 
emniyet teşkilâtı, derhal kendilerine koruyucu polisler gön
derip MT.T.B. etrafında tertibat almaktadır. îşte komünist
lere karşı Mücadele Birliğinin, mücadele etmediğini söyle
yen salon süslerinin hali.

Esasında bu üç-beş kişi kendi aralarında da fikir birli
ğine sahip olmayıp sadece Mücadele Birliği’nin verdiği şeref 
ii mücadeleye «neden biz yapamıyoruz» gibi adi bir hased- 
den dolayı bir araya gelmektedirler.

Çünkü bu şahıslan çok yakından, hususî hayatlarına ka
dar tanırız. Bunları yaptıklan ahlâksız geceleriyle beraber 
fotoğraflarla neşredebiliriz. Hepsi elimizdedir.

Biz elimizdeki imkânlara rağmen şu mecmuada bu ifti
racılara muhatap olmamak için sabrettik. Bizim sabnmız 
esasen taşmadı. Çünkü bu mücadelenin istismarcılığında 
ileri gidip peygamberliğini de ilân edebiîenler çıkabilir. Fa* 
kat ne yapalım bardağı kendileri taşırdılar. Bize de müfte
rilerin, delilleriyle. adiliklerinin isbatı düşer.

Fetih Mitingi meselesine gelince...
Yaptıklan miting uydurma olup, şüpheli, makamların 

zorlamasıyla olmuştur. Zira miting yaptıkları yer Mücade
le Birîiği’nin yürüyüş güzergâhıdır ve haksız bir fiilde bu
lunmuşlardır. Şefik Dursun emniyete gittiğinde bunu emni
yet izah edememiştir. İzahtan kaçınmıştır.

Peki, bu uydurma mitinge neden müsaade edildi?
1 —- Mücadele Birliği’nin mitingleri iktidar tarafından 

birkaç defa sabote edildi. Bu miting de sabote edilmek is
tendi. Muvaffak olamayınca başka şeyler düşündüler.

2 — Masonlar yüzbinlerin Ayasofya önünde toplanma* 
şmı istemedi. Kitleyi parçalamak için M.T.T.B. ye gayrî ka 
nunî miting izni verildi. Bu açık bir mason oyunudur.

3 — İlân meselesine gelince fotoğraflanyla beraber 
kim, kimin ilânı üzerine yapıştırmıştır? Ortaya sereriz. Ya
lan söyleyen ve umumhane kadınları gibi şirretliğe, çirkef
liğe teşebbüs eden münafıklan Allah’ın adaletine havale 
ederiz.

Şimdilik bu kadar.

Mücadelecilerin 
duruşması 

i  Haziranda
1969’un Eylül ayında Işık 0- 

zel Mimar Mühendislik Okuluna 
solcular yaptığı bir baskında 
kendi içlerinden birini öldür
müşlerdi. Mahkemece yapılan 
tahkikat sırasında komünistle* 
rin iftiralan ile milliyetçi genç 
ler tevkif edildiler. Aradan se
kiz ay geçtikten sonra 23 Ma« 
yıs’ta ilk duruşmalan yapıldı, 
Mahkemede bazı şahitlerin din* 
lenememesi sebebi üe dâva al
tı Hazirana bırakıldı. Altı Ha
ziranda yapılacak duruşmada, 
tahliyeleri kuvvetle muhtemel
dir.

Sekiz aydır ahpdshanede bu
lunan Mücadeleciler, millî mü
cadeleyi hapishanede de yürüt 
tükierini bildirmektedirler.

Işık’taki gibi Yıldız Devlet 
Mimar Mühendislik okulunda 
cereyan eden bir hadiseye kur
ban giden Yavuz Aslan Argun 
da halen hapishanede bulun
maktadır. Yavuz Aslan Argun 
hapishanede bulunan binlerce 
mahkum adına, Mücadele Birli
ği’nin tertip ettiği Fetih yürü
yüş ve mitingine bir telgraf gön 
dermiştir. Mitingde okunan 
telgrafı aşağıya aynen alıyo
ruz:

«Büyük Fetih miting ve yü
rüyüşüne iştirak eden din, dil 
ve can kardeşlerim.

Hapishanelerde terk edilsek 
de kalbimiz, Fathi’in izindedir. 
Hapishanede değil, dualarınızda 
ve kalplerinizdeyiz.

Allah bizimledir.
Yaşasın millet, kahrolsun mil 

let düşmanlan!»
Telgraf okunduktan soma 

miilet coşkun tezahüratlarda bü 
lunmuş, göz yaşlan arasında 
«genel af» diye bağırmışlardır.

MÜCADELE BİRLİĞİ 
YETKİLİLERİ AÇIKLIYOR 
MÜSLÜMANLARA YEŞİL 

KOMÜNİST DİYEN DİLİ KO
PARIR, MİLLÎ CEPHEYİ PAR
ÇALAMAK İSTİYENLERİ KAH 
HEDERİZ.

İstanbul Fethinin 517. yıl dö
nümü münasebetiyle 1919 dan 
beri yapılan en manâlı ve en bü 
yük yürüyüş ve mitingi gölgele
mek gayesiyle mevzi bir çatış
mayı kozmopolit, komünist ba
sın ve TRT ile birlikte Allahın 
âyetlerini istismar ile geçinen 
bir kısım istismarcı basın hâ
diseleri utanmadan tahrif etmiş 
ierdir. Milletimizin en büyük 
millî bayramında çoşkun sevgi 

İle ve derin bir imanla, içleri 
öıpererek mitinge iştirak eden

yüzbine yakın müminin iman, 
heyecan ve mîllî karan, Fatihe 
ve onun yoluna olan bağlılık 
yemini komünist, kozmopolit ve 
bozguncu basının engellemeleri
ne rağmen bütün bir yurdu sar
mıştır.

Dün yapılan büyük Fetih 
Yürüyüş ve mitingi milletin ger 
çek imanm yanında ve safında 
olduğunu bir kere daha göster
miştir. Bütün bozgunculara mil
letin cevabı budur ve bu olacak 
tır.

Bilindiği gibi Fetih Yürüyü 
şünün hazırlıkları bir aydan be
ri yapılmakta ve bütün bir cep
he tarafından bu husus bilin - 
mekte idi. 29 Mayıs günü fetih 
yıldönümünü lâyık olduğu has
sasiyetle anmak için bir hafta

devam edecek faaliyetler düzen 
lenmişti. Ve bu da bütün müs- 
iümaıüann bildiği bir hakikat - 
ti.

Fatihin Edirne’de fetih ordu
sunun başında sefere çıktığı gü
nü hatırlayarak Edirne’de, mev- 
lid okunmasıyla başlayan hafta, 
binlerce müminin iştirakiyle de 
vam etti. Bu hususta bütün mü
minlerce bilinmekte idi. Neşre
dilen bildirilerde Topkapıdan 
başlayacak yürüyüşün Aksaray 
ve Fatih kavşaklanndan geçe • 
rek Sultanahmet’de büyük bir 
mitingle sona ereceği bildiril - 
mişti. Ve bu da bütün Türkiye’
nin mâlûmu idi. Bütün bun
lara rağmen milletimizin yürü • 
yüsü üç - beş muhteris ve millî 
cephe bozguncusu tarafından

br hafta boyunca sabote edilmek 
istendi. Ve bu husus milletimi
zin gözünden kaçmadı. Milleti
mizle kaynaşmamıza mâni olmak 
için yapılan iftiralan teker teker 
boğacak ve üç-beş bozguncuyu 
acımadan halkımızın ibret na
zarlarına sunacağız.

Şimdi büyük Sultan Yavuz 
Selim Han dedemizin şu cümle
sini, aleyhimizde tertipler ha
zırlamakla meşgul bulunan boz
gunculara suratına fırlatırız.

«Mani-i gaza ile cihad. eihad-ı 
ekber&te Yavuz Selim Han.

«Fitne katilden beterdir^ 
Ayet

Vaktiyle katmerli komünistle
re ve binbir iftira düzen ma
son uşaklarına yaptığımız ihta
rı yeniden haykınyoruz:

Biz boş vakitlerini değil bü
tün hayatlarını servet ve varlı
ğım milletin buhrandan kurtu
luşuna ve gözümüzün bebeği gi
bi korumaya çalıştığımız İslâmî* 
yetin yücelmesine lâfla değü ha 
yatla bağlıyız.

Bütün cihana haykınyoruz ki, 
İslâm hiç kimsenin inhisarında 
değil, hele danslı, şarkılı, kabe- 
reli geceler tertip ederek tivist 
edenlerin hiç değildir.

Daha önce yapılan bozguncu 
hareketleri açıklamayı zararlı 
buluyorduk. Ancak, yapılan ifti
raların adiliği ve çirkefliği ta
hammül sınırını aşmış, sabır 
hududunu geçmiştir.

Şimdilik ihtarımız şudur:
Ya iftiralarınızı kesersiniz, ya 

da defolur gidersiniz.


