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ideoloji, gagnrf İnsanî olunca, cemiyet 
ve ferdi değiştirme metodu da, zplim ve 
kan dökücü olur. Halbuki İslâm inkılâbı, 
en kansız bir mücadelenin örneğidir.

Sol ideolojiler, fert ve cemiyetin buh 
ranlar Kğnde yok olmasına karşılık, bir fert 
veya zümre diktatöryasım temin ederler 
Hristiyan dünyasında Papa sınıfı, Yahudi 
likte Haham sınıfı, Komünizmde Komünist 
partisi, Kapitalizmde patron sınıfının dik 
tatörlüğü doğar. Bu diktatörler, hayatla 
nnın devamını, buhranın devamında gö 
rürler. Cemiyet ve ferdin gözyaşı, kanı ve 
ızdırabı bu diktatörlerin zevkli ıdası olun 
Buhran gitikçe büyür.

Bu ifâdeleri müşahhaslaştıralım:
Hristiyan ideolojisi, insan yapısının 

¿arûretlerine uymamaktadır. Kâinatın sâ 
hibi Allah (C.C. ı, Hind ve Yunan felsefe
sinin anlayışına bulanmış olarak, îfâde et
mektedir. Teslim adını taşıyan ikide, gayr-ı 
ilmi ve realiteye aykırıdır. Bu inanç, za- 
rûrî olarak, kul olan Hz. İsayı da ilahlaş- 
tırmaktadır. Buradan, Hz. îsânın. insanlı
ğın günahları imn kefaret olarak kendini 
fedâ etiği tezine' varılmaktadır. Bu da, in 
sanın zarûrî günahkârlığı, yani Hz. Adem 
den beri genler vasıtasıvle tofcikâl eden gü
nah teorisine dayanmaktadır. Dünya, Hris- 
tiyanlığa göre, zindandır. Dünya hayatına 
hiç itibâr etmemeli, ruhun tasfiyesine gay 
ret etmelidir. Dünya kirlidir, zararlıdır- 
Dünyadan, vebâdan folçar gibi, kaçmalıdır. 
Bir lokma, bir hırka insan için kâfidir.

Bu zararlı tezler, İncilin ve Kilise tâli 
matlarının ifâdesi ile sâbitdir. Hiç bir iza
ha lüzum görülmeden ifâde edebiliriz ki, 
bu tezlere dayalı ideoloji, sakatdır ve gayr-i 
İnsanîdir.

Yahudilik ise, daha başka temellere da- 
yanmısdır. Allah inançları, iıîhisarcı bir 
Allah
telakkisine dayanır. «Yahova sadece Ya- 

. hudiliğin Allahıdır. Dünya Yahudiliğin 
efendiliğini kabul etmelidir. Yahudi, üs
tün milletdir. Diğer milletler insan sayıl
maz. «Yahudiliğin muhtelif doktrinlerinin 
birleştiği ana tezler bunlardır.

Bu da göstermektedir ki; Yahudi ide
olojisi gayri İnsanî bir ideolojidir.

Avrupa tarihinde Yunan felsefesinin 
her türlü kavgada bir mesnet olarak kul
lanıldığım görürüz. Yunan felsefesi de, 
ana hatları itibariyle kâinatı bir sebebe ir
ca’ eder. Kâinatın yaratılışım sebepleşti- 
rir ve şirke düşer. Bu vasfı, onu materya
list veya ruhcu istikametde bir kâinat-ha- 
yat izahına götürür.

Aklın zaaflarını aksettiren bu vehim
lerin sistemleşme denemeleri, tatbiikatda 
sefîh, dejenere, ahlâksız, hayâ duygusun
dan mahrum fert ve cemiyetleri yetiştirir. 
Yunanın altm-çağı dedikleri çağ, gerçek
te sefalet ve sefahatin şâhikaya ulaştığı 
çağdır. Bu hususta Eflatunun Şölen isimli 
kitabını okumak kifayet eder. Aynca, o

çağ Atina’sının İçtimaî yaşayışına dikkat 
etmek Yunan felsefesinin ne olduğunu 
gösterir.

Felsefe, cemiyet yaşayışında liberal 
veya halkçı demokrasiyi tatbikat alanına 
soktu. İlk komünist ve liberalist devletçik 
nümunelerine eski Yunanda rastlarız. Bun 
lar Atina ve İsparta’dır Bütün Avrupa ta 
rihi boyunca, hristiyan ve yahudi ideoloji
leri arasındaki savaşta Yunan felsefesi bir 
âlet olarak kullanılmıştır. Kilise bazen A- 
risto’ya, bazen Eflatun’a dayanmıştır. Ki
lise karşısındaki ihtilâl partileri ve Yahu
dilik ise, yine Yunanın değişik filozofları
na zaman zaman dayanmıştır Bütün Avru 
pa tarihi boyunca meydana gelen, zulüm 
ve vahşet bu iki ideoloiinin çarpışmasının 
neticesi olmuştur. Bu iki ideolojiden biri 
nerede zafer temin etmişse, orada huzur 
bitmiş; kin, nefret ve her türlü zulüm gö 
rülür olmuştur.

Yahudilik, kendi vatanında dahi; ihti
lâllerin. isyanların, en vahşi zulümlerin 
müsebbibi olmuştur-Tevrat’ın ifadeleriyle 
5âbittir ki; Hz. Sülevman mabedi kısa za
man içinde oğlancılık, fuhuş ve her türlü 
gayri ahlâkî faaliyetin yatağı olmuştur. A 
mos kitabı Yahudiler arasındaki adaletsiz 
liğe hücumlarla dolu dun Yahudilik kendi 
içinde, en alçakça zulümleri irtikâb et
mektedir. Nitekim Yahudilik, kısa bir za
man sonra ikive avrılıp. serefsiz bir esare 
te defaatle düşmüştür. Bâbil. İran. Roma 
esâret devirleri hep bu tarzda gerçekleş 
mistir. Yahudilik, eline iktidar-geçince, bu
nu tam bir zulüm makinası haline getirin 
Yemen’e bir vakit hâkim olan Yahudiler. 
Yemen’de taş tas üstünde bırakmadılar ve 
Korkunç bir zulüm yaptılar.

Hristiyan ideolojisi İse, îslâma yöne 
len kinini haçlı seferleri haline getirdi. 
Milyonlarca insanı taassubla hareket et
tirdi ve sayısız insanı şerefsizce katletdi. 
Hristiyan ideolojisinin ilk olmayan bir vah 
şetini hatırlatalım. Haçlı sürüleri Kudüs’ü 
zaptettiklerinde. Müslüman vücudu kızar
tıp yediler. Krallarının sofrasında en iti
barlı yemek tereyağında kızartılmış Müslü 
man başı idi. Dünya bundan daha alçakça 
işlenen zulümlere sahne olmamıştır. Do
kuz asır evvel meydana gelen zulüm, bu
gün daha başka şekiller altında yapılıyor. 
Bu şekilleri ileride tetkik edeceğiz.

Hristiyan ideolojisinin doğurduğu buh 
ran, sadece İslâm memleketlerinde tesir 
göstermedi. Bizzat Hristiyan camiasını kor
kunç faciaların içine attı.

Haçlı seferleri faciasından sonra, Pa 
palık reaksiyonlarla karşılaştı. Avrupa’da, 
Papa otoritesinden sıyrılmak isteyen mil
letlere karşı giriştiği zulüm Engizisyon adı 
m alır. İnsanlar en alçak işkencelere uğra
dılar. Milletler birbirini yediler. Bu, Pa

palık ile Kralların savaşını meydana getir 
di. Hristiyanhğa karşı reaksiyonlar, sağ 
ideolojiye dayanmadıklarından, yeni reak 
siyonları davet ettiler. Avrupa’da papalık 
ve onun safındaki kuvvetler ile düşman 
kuvvetleri arasında ilim, felsefe, siyaset 
iktisat ve askerlik alanlannda şiddetlenen 
savaş engizisyon İşkencelerinin, isyan te
şebbüslerinin, Avrupa milletleri arasında
ki iç savaşların tohumu oldu.

Hristiyan ve Yahudi ideolojilerinin hâ 
kimiyet savaşı, Avrupada milyonlarca in
sanın sefalet, izdirap ve ölüm çukuruna 
yuvarlanmasına vesile oldu.

Rönesans, Reform ve bir kaç asır son 
ra Fransız ihtilâli ideoloji savaşının deği
şik isimleri oldular. Fransız ihtilâli ve on
dan bir asır önce yapılan İngiliz ihtilâlleri, 
Papahğın hakimiyetini ehemmiyetli ölçüde 
sarstı. Hristiyanlığm fikrî ve manevî oto
ritesinin sarsılması, yeni bir ideolojinin 
gelişmesine imkân verdi. Bu, Materyalizm 
idi.

«İnsan, bir İktisadî hayvandır» pren
sibi birbirine zıt iki materyalizm şekline 
vücut verdi. Ferdin Materyalizmi: Libera
lizm. Cemiyetin Materyalizmi: Komünizm 
Bu iki cereyan da, insanın ekonomik bir 
hayvan olduğu noktasından hareket eder/ 
gayri İnsanî iki cereyandır.

Avrupa’da doğan teknik, Avrupa mil
letlerinin iştihalarımn tatmin vasıtası ol
du. Sakat ideolojilerin, en büyük insan im 
kânları ile canavarlaştığı Avrupa, bütün 
dünyanın istilâsına yöneldi. Dünyaya hâ 
kim olma ihtirası farklı ideolojilerin çar
pışmasını zarurî kıldığından, üç asırdan be 
ri dünyanın fethinde birleşen kuvvetler 
daha sonra birbirlerine hücum etmekte
dirler ve bu çatışma buhranı daha da ar
tırmaktadır.

Osmanlı imparatorluğuna karşı birle
şen sol ideolojiler, kazanılan toprağın ve 
ya imkânlann paylaşılmasında çok kere 
anlaşamamışlar ve kendi aralarında harb 
lere yönelmişlerdir.

1. Cihan Harbini bu yönden etüd ede 
biliriz. 1. Cihan harbinin evvelinde dünya. 
İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika arasın
da bölünmüş gibi idi. Fakat hazırlıklarım 
tamamlamış yeni bir sol kanat ortaya çı
kınca denge bozuldu. Bu kuvvet Almanya 
devleti idi. Dünya hâkimiyetinde kendisi 
de bir pay istiyordu. Gayesi; mukaddes Ro 
ma • Germen imparatorluğunu yeniden 
kurmaktı. Sol ideolojiler arasındaki kavga 
şiddetlendi ve nihayet harb haline geldi.

Beynelmilel Yahudilik, Filistinde bir 
vatan istiyor, bunlardan ayn olarak ve bey 
nelmilel plânına uyarak. Rus otokrasisi
nin ve Osmanlı imparatorluğunun yıkımını 
arzu ediyordu.

(Devamı var)
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MİLLİ CEPHE PHEN SİPLERİNDE
HATALARIMIZ

Türkiye’nin bugünkü şartlan içinde, elzem 
olan «millî cephe»dir. Türkiye’de millî kuvvet
lerin bütün gücü Türkiye’yi, yok oluşa giden 
yıkılıştan kurtarmağa yetmeyecek kadar zayıf 
ve cılızdır. Tümünün birleşmesi bile zaferi katî 
olarak getirmeyecektir. Çünkü bütün bir mille
ti teşkilâtlayan, köy ve mahalle odaları yıkılmış, 
loncalar ölmüş, fikrî ve ruhî eğitim yuvaları il
ga edilmiştir. Uzun zamandan beri de, bu mil
lî teşkilâtların yerine yenilerini koymak müm 
kün olmamıştır.

Türkiye’de teşkilâtlar henüz kitle ile sıkı 
bağlar kurup, disiplinli güçler haline getireme
miştir. Teşkilâtlar derinlemesine sığ olduğu gi 
bi, yatay olarak da parçalı bulunmaktadır.

Türkiye’de anti komünist, anti sîyonist ve 
aleyhine akla gelmedik bühtanları sıralayan
lık, çerçevesi içinde tarif edebileceğimiz bir ge 
nna ve bühtanlarına ve düşmanlıklarına sükut
rı itibariyle farklılık yoktur. Bu gruplar belli 
prensiplerde anlaşmış bulunmaktadır. Ancak ara 
larında metod, teşkilâtlanış ve mücadele tarzı 
itibariyle ayrılıklar vardır.

Bu ayrılıklar grupların hususiyetlerini teş
kil etmektedir. Bu hususiyetler islamm esasları* 
na muhalefet ifade etmediği müddetçe muhte
remdir. Hiç bir zümre sadece kendisinin haklı, 
başkalarının ise külliyen haksız olduğunu ilân
iddia edemez. Buna hakkı yoktur Aynı cephe
nin fertleri arasında düşmanlık değil; ihtilâf 
vardır. Ve bu da tabiidir Zira ihtilafta rahme 
tin var olduğu ifade buyurulmuştur.

Ancak ihtilâf, bu müsamaha hududunda rah 
met olarak tecelli eder. Gruplar arasında taas
subu tahrik ederek, düşmanlıklar ihdas etmek, 
sadece düşmanın oyununa gelmek demektir. Zi
ra parçalanmamızda ve dönüşmemizde düşmanın 
menfaati vardır. Beraberlikte ise milletimizin 
menfaati vardır. ^

Ne yazık ki faal gruplar arasına, fitne ko 
»parmak, kardeşi kardeşe vuruşturmak üzere ajan 
iar yerleştirilmiş bulunmaktadır. Her grubun 
nabzına göre şerbet vermeyi bilen bu adamlar, 
grup taassuplarını harekete geçirerek, ihtilâfla
rı düşmanlığa çevirmek için var güçleri ile ça
lışmaktadırlar.

Tarihe göz atıldığı zaman görülür ki, müslü 
manlar arasındaki kanlı kardeş kavgaları müna
fıkların ektiği zehirli tohumların yesermesi ile 
meydana gelmiştir Hz. Ali ve Hz. Talha. Hz. Zü- 
beyr arasındaki ihtilâfları bütün ihtilâflar gibi 
körükleyip düşmanlığa dönüştürenler, daima 
münafıklar olmuştur. Hz. Ali ve Hz. Talha ara
sında yapılan birleşme anlaşmasını da bozmak 
için, iki taraf ordusuna sızmış münafıklar, kav
gayı başlatmışlardı. Neticede müslümanlar par 
çalandılar ve kardeş kanı aktı.

Bu elim hadiselerden biz ders almalıyız. Sağ 
cephede mevcut gruplar için ilk yapılacak iş, 
otokritiktir. Başkasını ithamdan önce kendimizi 
muhasebe ve murakabe etmeliyiz. Hiç bir grup 
kendi kliğine mensuptur diye, bir ferdin başka
ları aleyhinde bühtanda, iftirada bulunmasına
fırsat vermemelidir. Eğer o günahkâr yalancı, 
ihanet ve iftirasına devam ediyorsa, ferdin men
sup olduğu grup ferdi, tecziye etmeli ve gere 
kiyorsa teşhir etmelidir ki fitnenin başlatıcısı ol
masın.

Ayrıca* bir grubun diğer grup aleyhine düş

manlığını doğuran, duydukları haberleri tahkik 
etmeden kabullenmeleridir. îslâmda ise hüsnü 
zan asildir. Zannın ardınca gitmekten men olun- 
muşuzdur. Zira duyulan haber bir fasığm habe
ri de olabilir. O haberi getiren kötü bir niyetle 
gelmiş ve haberi yaymış olabilir. Gerçek mü’mi- 
ne düşen başkası aleyhine söylenen ve tahrike 
yarayan haberlere ve haberciler inanmamak, 
kimden duyduğunu, kimin sözü olduğunu tahkik 
etmek vazifesidir. Bunu yapmıyorsa, vazifesini 
yapmamış, haksız yere kardeşinin günahını yük 
ienmiş ve önü alınmaz bir fitnenin başlamasına 
yol açmış olur.

Ancak bütün bunlar temenni sadedinde de 
kalabilir. Sağ cepheyi birleştirmek elbette mü
him vazifedir. Ancak aralarına, kendileri gibi 
düşünen kardeşlerinin aleyhine tahrikler yap 
maktan başka işi olmayan fertleri himayede de
vam ederlerse, kendi namlarına başka gruplar 
aleyhine akla gelmedik büktanları sıralayan 
adamlar tecziye edilmezse ve polis ajanlarının 
cirit atmasına imkân verilirse, millî cephe sade
ce hayalden ibaret kalır.

Millî cephenin kurulması ancak ihtilâfları 
düşmanlığa dönüştürmeğe mani kesin tedbirle
rin alınması ile mümkün olabilir. Millî cephenin 
kurulması ve kuvvetlendirilmesi şüphesiz ki, Tür 
kiye’nin kurtuluşu için vazgeçilmez şarttır. Şim
diye kadar aleyhimize söylenmedik lâf bırakıl’ 
masa bile, millî cepheyi toplamak ihmal edilme
yecek vazifedir. İyi bir fikir, iyi bir hareket her 
zaman kolaylıkla kabul edilmeyebilir. Bütün bü
yük peygamberler, veliler, alimler ve doğru fi
kir sahipleri, derece derece muhitlerinin tepki
si ile karşılaşmışlardır. Maddî ve manevî sıhhati 
tam olmuş bir cemiyette, iyi, doğru ve güzel fi
kir ve hareket, haset değil, gıpta uyandırır. Biz 
ise buhranın çukuruna batırılan cemiyetimizde 
herkesin alkış gürültüleri ve yaşa sadalan ara
sında ilerleyeceğimizi düşünmemeliyiz. Daima 
kıymetli fikirler, sonradan takdir edilmişlerdir

Hareketlerimizde meydana gelebilecek haklı 
uyarmalardan çok, yersiz, seviyesiz iftiraların fı
sıltısı; bunu düşündürmelidir. Millî cephe için
de kendilerine imkân arayan ajanların iftirala
rına ve büktanlanna ve düşmanlıklarına sükut 
ile mukabele etmemiz hizmetimizin cephemiz ta 
rafından anlaşılabileceği gibi bir hayale dalma
mız, büyük bir zaaftır. Tekrarlamamalıyız. Gere
ken cevabı vermeliyiz. Ve ilân edilen millî cep
he programına herkesin, heyecanla sarılacağını 
zannetmemeliyiz. Endülüs, Ispanyol atlılarının 
ayaklan altında çiğnenirken, kol gezen fitne İs
panya müslümanlarmı, parçaladıkça parçalıyor 
du,

Yıkılan Selçuklu İmparatorluğunun bakiyesi 
üzerinde, parçalanan Anadolu topraklan üzerin
de beylikler türedi. Ancak bu beylikler arasın
da en imanlı, en cesur, en liyakatli olan, fakat 
en küçük görünen Osmanlı beyliği Anadoluda 
birliği kurdu ve koruyabildi. Bu beylik birleşme 
için bütün diplomatik imkânlan kullandı ama, 
ihanete düşenlerin ihanetini ortadan kaldıracak 
mücadele yolunu seçti. Hiyanet hançerlerini bi 
leyenleri affetti. Bizans’ın küfrünü ve zulmünü 
yok etmek için gayretini artırdı. Bizans’la yaptı 
ğı kavgada, arkadan hançer vuran, gözü ihtiras 
la dönmüş gafilleri de defaatle affetti.

Bu volu takip edeceğiz

YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE
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ORDU VE MİLLİ 
HARP SANAYİMİZ

Bandan evvelki sayılanınızda jeopoli
tiğimiz ve nükleer sanayiimizin gelişebil
mesi için NATO’da kalma meselesine te
mas etmiştik. Bugün dünya milletleri fii
len iki paktın uhdesinde bulunmaktadır
lar. Komünist ülkelerin birleştiği Varşova 
Paktı ile, Batılı ülkelerin ve memleketimi
zin de içinde bulunduğu NATO Paktı.
KOMÜNİSTLER NATO’YA 
NEDEN KARŞI?

Komünist hareketler Nato’dan ayrıl
mamızı devamlı tahrik etmektedirler. Na
to’dan çıkmamız halinde durum ne olacak 
tır? Elimizdeki son derece mahdud imkân
larla ve M-! piyade tüfekleriyle Nükleer 
harbi« uzun menzilli roketlerine cevap ve 
rebilir miyiz? Açıklanması gereken husus
lar, cevap verilmesi gereken sualler bun
lardır.

Nitekim Hava Kuvvetleri Komutanı 
sayın Orgeneral Muhsin Batur, hava kuv
vetlerimizin 59. kuruluş yıldönümü müna
sebetiyle düzenlediği basın toplantısında 
bu sorulara dikkat çekmiştir.

Bilindiği gibi komünist hareketlerle 
bir memleket, evvelâ anti-fcomünist bütün 
ittifaklardan çözülür.

Bütün ittifaklardan çözülmüş olan 
bu ülkeler, süratle demirperde ittifakına 
alınır. Orgeneral Batur bu hususa temas 
ederek aynen şöyle demiştir:

«Dünyadaki milletler, kollektif ya da 
iarafsız olmak üzere M  bölüme ayrılmış
lardır. Kollektif Sböümdeki milletler de 
Doğu ve Batı bîoku olmak üzere İM bölü
me aynlmışferdır. Biz bugün kendi gücü
müzle bulunduğumuz bölgede yasayabile
ceğimiz kanısında değilim. Bu nedenle, bu 
<?«« i'*in NATO’da®. ayrılmamız mümkün 
değildir.»

İkili anlaşmalar ile ilgili yazımızda 
V ato çerçevesi dahilinde verilen silahlanıl 
modellerinin çok esM olduğunu belirtmiş- 
’Tk. Gerçekten de Batur’un demeci söyle
diklerimizi doğrulamakta «Vietnam'da kul 
s»«n!nr*5 uçakların bize satıldığını» açıkla- 
m aktadır.
MİLLÎ SANAYİ ZARURİDİR

En eski bir uçak modelinin dahi {me
selâ C 54) 4 milyon lira değerinde olması 
ideolojimizin emrindeki millî harb sanayii
mizin hiç vaMt kaybetmeden teşkiline gi
rm esi ve girişilmesi için bütün imkânla

rın seferber edilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

Dünya toprakları üzerinde mühim bir 
stratejik mevkiye sahip oluştunuz nükle
er harp sanayiine gereken ehemmiyetin 
verilmesini kendiliğinden ortaya sermekte 
dir. Dünya güçlerinin 111. bir dünya har
binde ağırlıklarını teksif ettirecekleri mer
kezlerin başında şüphesiz boğazlar gelmek
tedir» Uçaksavarlar ve diğer nükleer silah
larla teçhiz edilmiş ve hava kuvvetleri ile 
desteklenen Çanakkale ve İstanbul Boğazı 
nı geçmek imkânsızdır. Ne var ki, uzun 
menzilli ve atom başlıklı jüpiter 23 füzele 
rinin Rusya’nın tehdidi ile topraklanmız- 
dan sökülüp götürülmesi, boğazlarımızı 
esaslı bir destekten mahrum etmiştir. Şu 
an elimizde bulunan kısa menzilli roketle 
rin de herhangi bir tehdit karşısında rahat 
lıkla sökülebileceği göz önüne alınırsa ne 
Amerika'nın, ne de asırlık düşmanımız Sov 
yet Rusya’nın dostumuz olmadığı görülür.

Bu noktada sayın Deniz Kuvvetleri 
Komutanımız Oramiral Celal Eyicioğlu’ 
nun cidden çok mühim demeçlerini aşağı 
ya almakta büyük fayda mülâhaza ediyo
ruz. Sayın Eyicioğlu demecinde «İttifak
lar ne kadar sağlam yapdirsa yapılsın ken
di öz benliğini müdafaanın tek yolu yine 
milletlerin kendi gücü olacaktır.. Dostlar 
bir gün düşman olabilir ..»

NEDEN NATO’DA KALMALIYIZ?
Bu gün Nato ittifakı dahilinde kalma

mız zarurîdir. Zira ağır harb sanayiimiz ve 
tezgâhlanınız hemen hemen yoktur. Nük
leer bir harbin yaratacağı felâket büyük
tür. Ve böyle bir felakete ancak nükleer 
silahlara malik olmakla mani olunabilir. 
Gerçekte Amerika bizim dostumuz değil 
sadece müttefikimizdir. Hem öyle bir müt 
tefik ki, son Kıbrıs buhranı sebebiyle vu
ku bulan kritik ortamda açıkça Yunanis
tan’ı desteklemekte bir beis görmemiştir. 
Rusya’ya gelince, Çar Petro’nun emeli bo- 
ğazlann, Ermeniler için istenilen toprakla
rın hayalleri şimdi de Kosigin’in hafızasın
da tütmektedir. Ve el’an tazeliğini kaybet
memiştir. Sadece ideolojik yapımız bile, 
Rusya’yı asırlık düşmanlanmızm başında 
getirmektedir. Kaldı ki Rusya ile aramız
daki asırlık ihtilâf ideoloiiktir ve çarpış
malardan çok zayiat verdiğimiz de vakıa
dır. Demek ki ideolojisi bir olmayan millet
i erin kardeş olması, imkân sınınnı aşmak 
tadır.

Sayın Batur ve Eyicioğlu’nun mütale 
alannı bu açıdan görmek icab eder. Mille
timizin ve vatanımızın selametini ve bu* 
günkü durumunu anlatmak bakımımdan 
bu demeçler ehemmiyet kesbetmektedir.

Eskişehir üssünden havalanan jet u- 
çaklarımıza, Diyarbakır’dan semalara yük 
selen tayyarelerimize, yüksek oktanlı ben
zinin bir gün Amerika tarafından verilme- 
yebileceği daima hatırda tutulmalıdır.

Komutanlanmızm millî ızdırabımızı 
belirten demeçleri bütün inanan, milleti
ni seven insanlan bu meselede düşünıneve 
sevketmiştir. Ve kendi millî ızdırablannı 
komutanlanmn ağzından işitmeleri sevin
dirici olmuştur.

Milletçe felâketlerle karşı karşıya kal
dığımız zamanlarda, ordunun yiyecek ve 
cephane' sıkıntısı çektiği anlarda Anadolu 
kadmlannm sırtlannda mermi koçanlan- 
nı ve yiyecek çuvallarını cepheye taşıdıkla 
rı kolay kolay unutulmayacaktır. Hava kuv 
vetlerimizin maddî gücü milletimiz tara
fından eibetteki desteklenecektir. Bu mil
lî bir vazifedir. Zira millet iyi bilmektedir 
ki, hayatının idamesini kesinlikle darbele- 
mek isteyen komünizme ve mason kozmo- 
polittzmine karşı durabileceği tek gücü or 
duşudur.

Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümün 
de komünistlere çatan Orgeneral Muhsin 
Batur.
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ORHAN KEMÂL 

SOFYA’DA ÖLDÜ
timizin roman, hikâye ve tiyatro gi
bi sahalarına yerleştirdikleri güdüm 
lülerin, bizzat kendileri tarafından 
yapılan şişirme propagandaları, bun
ların lıatk nazarında edebiyatçı (l) j 
olarak lanselerini sağlamıştır. Ilalbu \ 
ki bıı şahısların gayesi edebiyat, ro
man, hikâye olmayıp bu vasıtalarda 
Türkiye’de sosyalizmi nasıl anlatabi 
liriz meselesidir.

Orhan Kemal, Nazım Hikmet’in 
en yakın dostlarından birisidir. Bur i 
sa cezaevinde 1940 yılından sonra i 
beraberce yatan bu malum şahısla- j 
rın düşüncesinden millete ne hayır 
gelir. Nazım Hikmet Rusya’yı gör*1 
miiş, yabancı dil bilen bir komünist 
olarak Orhan Kemal'in dalıa iyi ye- j 
üşmesini sağlamıştır. Orhar Kemal 
o yıllarfdaki hatıralarını eski yön 
mecmuasının sayfalarına aktarmış
tır.

1914 yılında Adananla dünyaya 
gelen Orhan Kemal eski Adalet Ba
kanlarından Avukat Abdülkadir Ke 
malî’nin oğluur. Bu şahıs birinci j 
Türkiye Biiryük Millet Meclisinde 
Kastamonu mebusluğa yapmıştır. 
Aynca eski malum partilerden Aha 
lı Fırkasının Kurucusudur.

Sofya’da ölen Orhan Kemal, 
Bulgaristan Yazarlar Birliği tarafın 
dan Edirne’ye getirilmiştir. Getiren 
ler arasında Bulgar Yazarlar Birliği 
mensupları vardır. Edirne’den Or
han Kemal’in cenazesini almaya Ne 
eati Cumalı, Türkiye Sanatçılar Bir 
liği Başkam Orhan Anburnu ile sek 
reter Hayati Asılyazıcı gitmişlerdir.

Kendisi inançsız olduğu halde 
Şişli camiinde namazı kılınmış ve 
ZincirKkuyu mezarlığına defnedil- 
tnıştir.

Eserlerinde şehirlerin kenar 
mahallelerini ve işçi muhitlerini ko 
nu etmiştir. Hikâyeciliği üzerine 
Moskova’da bir doktora tezi hazır
lanmış olup, Türkiye’de sosyalizm 
uğruna verdiği mücadele bol bol ö- 
ğülmüştür. Baba Evi, Avare Yıllar, 
Vukuat Var, Yetmiş İkinci Koğuş, 
Gurbet Kuşlan eserleri arasındadır.

TURKÇENİN DEVLET 
DİLİ OLUŞU VE

YUNUS EMRE
6 Haziran 1970 günü Karaman 

da Türkçe’nin devlet dili oluşunun 
693. yılı, törenlerle kutlanmıştır. Bu 
törenler on yıldır yapılıp gelmekte
dir. Türkler Anadolu’ya geldikten 
sonra İslâmiyeti Urumellerine yaya 
bilmek aşkıyla dolup taşıyorlardı 
Onlar İstanbul’un fethini ta o yıl
lardan düşünmeye başlamışlardı.

Fakat Ortadoğu’da İran’ın kül* 
türel hakimiyeti, bazı gayri İslâmî 
cereyanların türemesine sebep ol
duğu gibi Anadolu Selçuklu devleti 
üzerinde dil ve edebiyat sahaların
da menfî tesirler meydana getirdi 
Karamanoğlu Mehmet XIII. yüzyıl
da İran’ın bu tesirini ortadan kal
dırdı. Bundan sonra Anadolu Beylik 
leri çevresinde İslâmî - Türk Edebi
yatı yavaş yavaş teşekkül etmeye 
başladı.

Karaman’a her yıl Türk Dilbil- 
ginleri ve tarihçileri gelip kutlama 
törenleri yaparlar. Türk Dil Kurumu 
ise bu yıldönümünü istismar edip 
Türkçeyi özleştireceğim diye aslî hü
viyetinden uzaklaştırmaya çalışır. 
Bu günde, millî kültüre düşman o- 
lan solcular da aşın şekilde Türkçe 
ye bağlılık gösterilerine kalkarlar.

Türkçe’nin devlet dili oluşu
nun 693. yıldönümünde mesut bir 
tesadüf olarak Yunus Emre törenle
ri de yapılacaktır. Geçtiğimiz gün
lerde Eskişehir'de yeni kabrine nak
ledilen Yunus Emre’yi bu yönleriy
le değil de onun Allah’a olan sevgi
si, İslâm’a bağlılığı ve müttaMliği 
ile tanımak lâzımdır.

Zira Yunus Emre asırlar geç
mesine rağmen İlâhileriyle hâlâ mil 
letimizin kalbinde yaşar.

Solcu yazarlardan Orhan Kemal 
geçtiğimiz hafta (2 Haziran 1970) 
Bulgaristan’da ölmüştür. Romancı 
ve hikâyeci Orhan Kemal üç yıldan 
beri çeşitli hastalıklardan rahatsız 
dı. Geçen yıl, sol bir ideolojiye sa
hip olduğundan dolayı «Sovyet Ya 
zarlar Birliği»nin davetlisi olarak 
Moskova’ya gitmiştir. Son yıllarda 
Türkiye’deki solcu yazarların eser
leri, Rusçaya çevrilmeye başlanmış
tır. Bunların eserleri edebî bir de
ğere sahip olmaktan ziyade sosyaliz 
min propaganda broşürlerini hatır 
latmaktadır. Zaten sosyalizm kültü 
rel bütün değerleri yanlış bir izah
la iktisada dayandırır.

Orhan Kemal Rusya'da komü
nist yazarlar birliği toplantılarına iş 
tirak etmiş sonra da Moskova’daki 
Kremlin Hastahanesine yatmıştır.

Sanki Türkiye’de ve Avrupa'da 
doktor yokmuş gibi Kremlin Hasta
hanesine yatan Orhan Kemal, bu fır 
şatla eserlerinin Rusçaya tercümesi 
ni ve neşrini sağlamıştır

Bu sene ise Bulgaristan ve Ro* 
manya «Komünist Yazarlar Birliği» 
nin davetlerine mazhar olmuştur (!) 
Böylece Orhan Kemal Türkiye’deki 
sosyalist yazarlara, demirperdeden 
talimatlar getirip, götüren turist gö 
rüntülü habere* durumuna gelmiş 
tir. Solcu romancının hür dünyaya 
düşmanlığı o derece fazladır kİ o, 
Bulgaristan-a «on gidişinde Sofya 
hastahanesine yatmış ve komünist 
ülkelerde şifa aramıştır. Orhan Ke 
mal’de ruhî deprasyonlar meydana 
getiren sosyalizm, onu kalp rahat- 
sızlıklanna itmiş ve komünist bir 
ülkede can vermesine sebep olmuş 
tur. Sosyalizm insanın tabiatına zıt 
bir ideoloji olduğundandır ki nicc 
Orhan Kemalleri yere sermiştir.

Yıllardan beri edebiyat saha
sında çeşitli eserler veren Orhan 
Kemal taşıdığı gayri milli düşünce 
den dolayı defalarca hapishanelere 
düşmüştür. Sosyalizmi Türkiye’ye 
hücre çalışmalarıyla sokmaya çalı* 
şan gizli komünist partisi aynca ede 
bî çalışmalara el atmıştır Edebiya-

Türkiye nereye 

götürülüyor 7
m

Şu anda herkes bu sorunun ce
vabını istiyor. Son yıllarda büyük 
şehirlerimizde meydana getirilen
üniversite hadiseleri esnafın ve her 
türlü meslek sahibinin huzurunu ka 
çırmıştır. Milletin kendi oylarıyla
iktidara getirdiği hükümet acaba ne
den bu hadiseleri önlemek için sağ
lam bir mücadeleye girmiyor

Bu noktada iki ihtimal belirmek 
tedir.

Ya hükümet son derece acizdiı 
veya bu tip anarşist gösteriler Av 
rupa ülkelerinde de yapıldığına gö
re bizde de yapılsın ve millet bu tip 
gösterilerin demokratik rejim icabı 
oldugımıı ağır ağır idrak etsin.

Her şeyden evvel hükümet, ba
şındaki reis hariç ne yapacağını bi
lir bir gruba değildir. İktidar Sü 
îeyman DemirePin tekelindedir. Hal 
böyle iken Türkiye’deki anarşiden 
mesul olarak kimi aramak gereke
cek?

Anarşi hareketlerinden millet ol 
duğu kadar Cumhurbaşkanı ve kuv
vet komutanları da artık huzursuz 
olmaya başlamışlardır. Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay’ın geçen hafta 
yaptığı temaslar doğrudan doğruya 
bu meseleye dayanmaktadır

Herkesin kafasında ne oluyor 
nereye gidiyoruz sorulan sağlam 
bir cevap beklerken Başbakan her 
zamanki haliyle «hiç bir şey yok, me 
rak etmeyin» deyip savuşturmaya 
kalkıyor. Son günlerdeki siyasî te 
maşlar, haklı olarak bütün milletin 
kafasında çeşitli ihtimalleri doğur 
ân.

Cevdet Sunay’ın Ankara Üniveı 
sitesi rektörü, Türkeş, İnönü, Turan 
Feyzioğlu ve Genelkurmayda kuvvet 
komutanları ile mutad olmayan gö
rüşmeleri , Türkiye’nin kaderi ile il
gili meselelerin enine boyuna tartı
şıldığına kâfi sebep teşkil etmez 
mİ?

Süleyman Demirel üstünü Ört 
meye çalışsa da, Türkiye’de solun 
meydana getirdiği silâhlı terör ha 
reketlerinin nasıl önleneceği husu
su askerî çevreleri de meşgul et
mektedir

Bunun nasıl Önleneceği ise çeşit 
ti ihtimallere bağlanıyor

Sol çevreler «Yahya Kan For
mülü» olarak bilinen «Siyasî iktida 
rın güçsüzlüğünü kabul edip, idare
yi orduya isteyerek devri» görüşü 
ne ihtimal veriyorlar. Millî Güven 
lik Kurulu’nun üniversite hadisele 

rini sert bir dille tenkid eden bildi
rileri ve Kara Kuvvetleri Mahkeme
lerinin komünist anarşistler ve Do
ğan Avcıoğhı hakkında çeşitli dava
lar açması bu ihtimali kuvvetlendi
riyor.

Komünistler bu hadiselerden 
sonra orduyu ve Millî Güvenlik Ku 
rulunu açıkça tenkit ederek karşı
larına almışlardır. Zaten komünist
ler millî ordulann tasfiyesi ile boşa*

lan yere, komünist eşkiyalardan ku
rulu «Halk ordusu» tesisi gayretin- 
dedirler. Solcuların orduyu ortak 
cepheye alma gayretleri Endonezya, 2  
Pakistan, Kamboçya, Vietnam ve Yu
nanistan gibi memleketlerde iflâs et 
miş vaziyettedirler.

Fakat Türkiye’de komünistlerin 
silâhlı tecavüzlerinin nasıl durduru 
lacağı hakkında Heri sürülen fikir
lerin ne derece isabet kesbettiği
meçhuldür |

Süleyman Demirel, huzurun te 
sisi için cemiyetler kanununun deği? 
tirilmesini kâfi görür gibidir. Unu
tulmasın ki bugünkü cemiyetler ka 
nununda da siyasetle iştigal yasak 
tır. İleri sürülen palyatif tedbirler 
le bu anarşi önlenemez. Her şeyden 
önde anarşinin, millete düşman olan 
gayri millî ideolojilerin tahakküm 
arzusundan doğduğunu kabul et 
mek gerekir. Milleti yok etmek iste 
yen sol bir ideoloji ve onun militan 
lan ile yapılacak mücadeleyi sağ 
lam temellere dayandırmak icabe 
der. Rus kızıiordusu ile yapılacak 
mücadele, onun Türkiye’deki ajanla 
rıyla da aynen yapılacak demektir 
Yoksa düşmanın dıştan yardımlarla 
beslenmesine, onun demokrasi kılıfı 
altında gizlenip palazlanmasına göz 
yumulmuş olur Öyleyse siyasî ikti 
darlar solla ve onun militanlarıyla 
ideolojik bîr mücadeleyi esas alma
lıdır. Mücadeleyi bu şekliyle kabul 
etmeyen her iktidar komünistlerin 
bilerek veya bilmeyerek ağma dü 
şer.

Sol tecavüzlerin önlenmesinde * 
kinci bir husus parlamentonun baz* 
yetkilerinin Millî Güvenlik Kurulu 
na devri görüşüdür. Bu ise küçük 
çapta da olsa bir anayasa değişikliği 
ni icab ettiriyor. Özerk müessesele 
rin (radyo, danıştay, yargıtay, üni 
versite gibi) vazifelerini lâyıkıyla 
yapmamaları Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’ı epeyce düşündürmüş olsa 
gerek. Bu müesseseler milletin, si 
yasî iktidarların ve ordunun mura 
kabesinden tamamen uzak, devlet i- 
çinde devlet gibi hareket etmekte 
dirler. Masonluk bu müesseselere 
sızmış olduğundan, siyasî icraatini 
özerk müesseselerde serbestçe yiirüf 
mektedir

Vazifesini iâyıkıyic yapmaya! 
ve anarşiye bile bile fırsat veren bı̂  
kurumlara siyasî iktidarların müda 
hale yetkisi olmadığına göre bu gö 
rev MİM Güvenlik Kurulu’nun sırt? 
na yüklenecek demektir Bu esasn 
da gizli bir darbedir

Komünistlerin anarşist tutunu 
bu tip emir ve yasaklara bağlana 
rak Önlenebilir mi? Yukarıda ifade 
ettiğimiz gibi mücadeleyi solun ide 
olojisine karşı esas almalıdır. Müca 
delenin kaynağının bu milletin ideo 
lojisi olduğunu, dayanağın bizza* 
millet olduğunu bir an dahi akıldar 
çıkarmamak icabeder. Mücadele Mi 
lı Güvenlik Kurulu ile Komünist eş 
kiyalar arasına sıkışıp kalmayıp, bh 
zat milletin düşmanına karşı, psiko 
lojik harp esaslanna göre hazırlan 
masmı gerektirir.

«
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KOMÜNİST ALEMİNDE 
ESEN FIRTINA

Bütün komünist dünyası olduğu gibi 
Rusya, tam bir keşmekeşin içine yuvarlan
mıştır ve bu keşmekeş, korkunç bir hızla 
artarak Rusya ile beraber komünizmin yok 
oluşunu hazırlıyor.

Tamamen ideolojik olan yıkım, kendi
sini siyasî, İktisadî, kültürel ve askerî sa
halarda bir arada hissettirmektedir. İçinde 
bulunduğu kötü durumdan kurtulma çaba 
lan neticesiz kalmaktadır ve bu tabiidir-. 
Çünkü derdi kökten halletme yoluna gidü 
memektedir. Rusya’nın bugün içinde bu 
lunduğu kötü durumu göstermesi bakımın 
dan U.S. NEWS AND WORLD REPORT 
dergisinin 20 Nisan 1970 tarihli nüshasın 
dan bazı pasajlar nakletmek uygun olacak
tır:

«Rusya’nm yaşama şartlan endüstri
leşmiş ülkeler arasında en düşüklerinden 
biridir. Kollektivizasyon tipi bir tanın, dra 
m atik bir şekilde son bulmuştur. Geçen 
kış gıda maddeleri sıkıntısı son haddine 
varmıştır.

Proleterya diktatörlüğü yerine Komü
nist Partisi şeflerinden müteşekkil küçük 
bir grup ülkede hüküm sürmektedir. Rus
ya’da bugün bu cemiyet ile Lenin’in söz 
verdiği sınıfsız cemiyet arasında korkunç 
tezat vardır.

Rus çarlığı devrinde olduğu gibi bu 
gün de etnik Ruslar hakimdir. Etnik Rus- 
İar ülkenin Avrupa bölümünde çoğunluğu 
teşkil etmezler. 14 Rus olmayan cumhuri
yetin halklan azınlıktır (!)... Ya da onlara 
azınlık muamelesi yapılmaktadır. Bu grup 
iar Ruslara baskın gelmektedir ve bir so
nuç olarak NASYONALİZM (Milliyetçilik) 
belirtileri görülmektedir. Bunlardan birisi 
Ruslaştırmağa karşı gösterdikleri tepki
dir ve direniştir. Ukrayna’da Rus hakimi
yetine karşı isyan edenler, yavaş yavaş su 
yüzüne çıkmaktadır. Meselâ Lvov Üniver
sitesinde sınıflarda Rus dilini kullanmayı 
reddetmişlerdir.»

Görüldüğü gibi Rusya’daki buhran 
açıktır. Bunlar gözlemcilerin sadece göre
bildikleri şeylerdir. Ve neşredilen belceler 
den sadece birisidir. Çeşitli zamanlarda va 
ymlanan vesikalan göz önünde tutarak 
Rusya’nın bugünkü durumunu tahlil eder 
sek Rusya için vahim, Moskof empervaliz- 
mi altında inleyen milletler için ise kur
tuluş ışığı olacak bir neticeyle karşılaşı
rız.

Rusya’daki buhranı birkaç madde al
tında toplayabiliriz.

1— İktisadî buhran,
2 — Sivasî buhran,
3 — Kültürel buhran.
Bu buhranlar karsısında meydana ge

len neticeleri de madde halinde tesbit et
mek istersek:
1 — Rusların Orta-Doğu meselesinde ta 
kındıklan tavır.
2 _  NASYONALİZM hareketleri.
3 — Nato Bakanlar Konseyinin «Kademe 
li kuvvet indirimi» teklifi ve Rusya’daki 
ayrılmaların artışı.

Simdi bu meseleleri biraz daha vuzu
ha kavuşturmak üzere konuyu derinleşti
relim.
RUSYA’DA İKTİSADİ BUHRAN

Malumdur ki komünizmin babası Ya
hudi Marx, insanın ekonomik bir varlık 
olduğu fikrinden hareket ederek felsefe
sini geliştirmişti. Ona göre iktisat, cemi
yetleri şekillendirir. Midesi, insanın düşün 
ee mekanizmasını kontrol eder. Bunun için 
ilk hedefi cemiyetin İktisadî havatını tan
zim etmekti. Ve bu ise Kapitalizmi tenkit 
etmekten başladı. Fakat Kanitalizmi dokt
rin açısından değil, yine midesi açısından 
tenkit ediyordu. Kapitalizmle temelde be

raber olduklarını gizlemek için de, kurtu
luş yolu olarak takdim ettiği şeyi allayıp 
pullamanın kâfi olduğunu zannediyordu. 
Komünizm adıyla - kendi ifadeleriyle bilim 
sel sosyalizm - Marx’m ve Engels’in sistem 
leştirdiği bu felsefe, Lenin’in gayretleriy
le iktidarı ele geçirdi. Eşitlik teklif edili
yordu. Hürriyet, sınıfsız cemiyet ve refah 
vadediliyordu. Gel gör ki ihtilâlin üzenn- 
den 50 küsur yıl geçtiği şu zamanda Le- 
nm’in hayalleri serap olmuş, Marx’m ke
hanetleri, aslı çıkmayan vaadleri olarak 
kalmıştır. Geride kalan sadece Kapitalizm 
hakkmdaki tenkitleridir. O da bir derece
ye kadar yeterli. Ama «Kurtuluş» diye 
«cennet» diye ve «işçiye ümit» diye getir
diği, takdim ettiği nesne, bugün insanoğ
lunun baş belası olmuştur. Marx ve ona 
yön verenler (Yahudi kafalan) bunu bili
yorlardı. Bilmevenler, zavallıca, gafilce 
ona bağlananlardı.

Bugün^ İktisadî hayatı tanzim için ge
len komünizm. İktisadî krizlerin baş mesu 
lü olmuştur. Rusva İktisadî krizler içinde 
kıvranmaktadır. Milyonlarca mazlum mille 
tin gözyaşı ve ızdırabı, komünist partisine 
hakim bir avuç Yahudinin göbeğini şişir
mekte ve korkunç bir devlet kapitalizmi, 
insanları inim inim inletmekledir. Sadece 
dışan sızdmlabilen haberler Rusya’daki ik 
tisadî krizi açıklamak için veter ve artar, 
istatistiklerde gösterilen rakam büyüklü
ğü, milyonlarca nüfusla kıyaslanırsa, Rus 
ya’nm yansının aç kalacağı bellidir. Ka- 
nada’dan şuradan-buradan yapılan buğday 
ithalatları ihtivacı kapamava kâfi ee’me- 
mektedir. Ve halen Rusya’da bir dilim ek 
mek için sıralanan kuyruklar yüzlerce met 
reyi bulmaktadır.

Rusya’nın bugünkü İktisadî yapısında 
en önemli rolü. Komünizmin esareti altın
da inletilen mazlum milletler oynamakta
dır. Batı Türkistan, Kırım, Kafkasya ve 
Azerbevcan, Rus komünist partisinin ya- 
hudi şeflerinin midesini şişirmek için kan 
ter ve gözyaşı dökmektedir. E&er yalnız 
basına kalmış olsa, Rusya’nın dünya sah
nesinde yaşama imkânı kalmayacaktır. 
RUSVA DA SİYASİ BUHRAN

Emperyalist bir devletin sivasî buh
ranlardan uzak kalmasına imkân yoktur. 
Rusya gibi zalim bir devletin siyasî buhra
nı ise tarih bovunca katmerleşmiş ve bu
gün can çekiştirme safhasına gelmiştir. 
Kendisine peyk olarak bağladığı devletler
le olan münasebeti onu içinden çıkamaya
cağı problemlerle karşı karşıya getirmiş
tir. Bir Macar ihtilâli ve Rusya’nın buna 
karşı tutumu, bir Çekoslovak ayaklanması 
ve Rus tanklarının Çek sokaklarındaki yü 
rek ürperten palet gıcırtıları... Bu hadi
seler Rus Komünist Partisinin, dış ülkeler 
deki komünist partileriyle olsun, peykler 
le olsun münasebetlerinde zarurî aksama
lar mevdana getirmiştir.

Türkiye Gizli Komünist Partisinde ve 
onun su yüzüne çıkan yan kolu TİP’te de 
bunun tesirlerini görmüştük. Mehmet Ali 
Aybar’m «güler yüzlü sosyalizm» diye bir 
şey ortaya atması üzerine meydana gelen 
kanşıklıklar hepimizin malumudur.

Çek hadiseleri Rusya’da da aynı ka
rışıklığı meydana çıkarmıştı. Ve bu karı
şıklık henüz durmuş değildir. Komünist 
Partisinin çeşitli kademelerinde meydana 
gelen tasfiyeler, tenkiller bunun açık ör
neğidir. Sık sık komünist partisinde mey
dana gelen grip salgınları» bir üyenin ve 
ya sekreterin veya Başbakanın başım ye
mektedir. Kruşçef bir grip salgınından 
sonra sayfiveye çekilmişti. Alexandre Sele 
pin’i Komünist Partisinden (işçi sendika-

V

Rusya’da komünist idarecilerden Brejnev 
görülüyor.
lan başkanlığından) ayırıp, bir sayfiyeye 
gitmesine sebep olan da yine o meşhur 
«grib salgını»dır.

General Piotr Grigorenko bir akıl has 
tahanesine terkedilmişti Sebebi, Çek hadi 
selerini tenkit ettiğinden dolayı. 30 Mayıs 
1970 Cumartesi günü, Obninsk’te tevkif 
edilen Jaurès Medvedev’de yine Orta Rus
ya’da Kaluga şehrinde bir akıl hastahane- 
sine sevkedilmiştir. Bunun karşısında ba
zı bilginler Kremlin’e çağnda bulunarak, 
bunların serbest bırakılmasını istemişler
dir. Bunlar arasında tanınmış kimseler de 
vardır. Meselâ: Nükleer fizik uzmanlan: 
Andrei Sakharov, Mihail Leonoviç ve Va
lentin Turçin gibi kimseler. Sakharov, 
«Rus atom bombasının babası» diye bilin
mektedir.

Bu arada Komünist sisteme karşı hoş
nutsuzluklarını belirten bir takım subay
lar da tevkif edilmiştir. Bunlann Sovyet 
Baltık filosunda görevli oldukları söylen
mektedir. Bunlardan birinin kurşuna di
zildiği de tesbit edilenler arasındadır. Tev
kif edilen subayların adlan şövle zikredil
mektedir: Kosiref. Gavrilof, Paromonov. 
Bunlann «Siyasî özgürlük savaşçıları bir
liği» adıyla bir dernek kurdukları da bilin 
mekttdir.

Ordu mensuplan arasında yapılan bu 
tevkifler, Leonid Breînev’in generallerin 
himayesine dayanan iktidannda, bazı teh
likeler mevdana getirecektir. Kosigin ve 
Podgorny ile Brejnev’in arasındaki ihtilâf, 
Mikail Suslov’un meselesi henüz bitmemiş 
tir. Generallerin Kremlin üzerindeki açık 
tesiri, bazı komünist çevrelerce de hoş kar 
şılanmamaktadır.

Yani Rusya’da tam bir anarşi vardır, 
iç siyaseti bu derece karışık olan Rusya’ 
nm dış politikası da ondan daha ivi değil
dir. Bunu daha sonra tahlil edeceğiz. 
RUSYA’DA KÜLTÜREL BUHRAN

Uzun zamandan beri yapılan materya 
list eğitim Rusya’da tam bir fikir keşme- 
keşliğim, kültür buhranını doğurmuştur. 
Bir yanda robot adamlar yetişirken diğer 
yanda da, bu zulme isyan eden, hürriyet 
isteyen insanlar çıkmıştır. Bunlar bir nok
taya kadar köleleşen fakat fazla tazyik 
karşısında isvan etmek mecburiyetinde ka 
lan insanlardır.

Bunlara «Aydınlar» tabiri kullanıl
maktadır. Alexandre Soljenitsin’den sonra 
şimdi de Andrei Amalric tevkif olmuştur. 
Andrei Amalric «Rusya 1984’e kadar ya
şayabilecek mİ» (Will Russia Survive un
til 1984) isimli eserinden dolavı tevkif edil 
mektedir. Bugün ismi zikredilmeyen pek- 

(Devamı 14. Sayfada)
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Afrika'daki Vietnam:
ÇAO

Geçtiğimiz günlerde Çad Büyükelçisi 
Maroin Haimar Ankara’ya gelip Cumhur
başkanı ile konuşmuştur. Haimari’nin Tür 
kiye’ye geldiği şu günlerde milletimiz Çad 
daki müslümanlann durumundan haber
sizdir. Bir orta Afrika ülkesi olan bu 
memleketin halkının %90’ı müslümandır. 
Fakat senelerden beri buradaki bir avuç 
azınlığın beynelmilel Yahudilik ve hristi- 
yanlığm yardımı ile icra ettiği zulmü an
latmayı faydalı bulduk. Bütün dünya müs- 
lümanlannda olduğu gibi Çad’daki müslü
manlann da uyanış hareketleri günden gü 
ne gelişmekte ve şuurlanmaktadır. Dünya 
kuvvetler dengesini bozacak vasıftaki bu 
haklı ve şuurlu mücadele dünya yahudiîi- 
ğini ve hristiyanlığını tedirgin etmekte
dir.

Kendi yaşayışlarının ve soygunlarının 
devamını İslâm âlemini imha etmekte bu
lan zalim kuvvetler; Çad’da müslüman- 
ların uyanışına paralel olarak zulümlerini 
artırmakta ve geniş çapta katliamlara gi
rişmektedirler. Bu gerçeği Avrupa bası
nında da görebiliriz.

«76 Çad’lı isyancı kurşuna dizildi. Fran
sız askerî kaynaklarının bildirdiğine göre, 
son iki hareket sırasında, 76 Çadlı isyan
cı öldürülmüş ve bir tanesi yaralanmıştır 
Çad’m merkezî bir yeri olan Badha’da de 
vam eden 15 günlük bir hareket esnasın
da Fransız ve Çadlı kuvvetler 80 kişilik 
gruptan 30 isyancıyı öldürmüşlerdir. Di 
ğer bir isyancı grup, 25 Nisanda Fransız 
ve MeksikalI avcılara hücum etmiş ve iki 
Afrikalı öldürülmüştür. MeksikalI bir av 
cı ağır yaralanmıştır. Fakat isyancı grup 
askerî kuvvetler tarafından iki kere ku
şatılmış ve şefleri de dahil olmak üzere 46 
adamını kaybetmiştir.» Herald Tribüne 18 
Mayıs 1970 Shf. 4 (Yukarıda asi diye isim
lendirilenler aslında Çad ülkesinin gerçek 
sahibi olan müslümanlardır.)

Çad’m nüfusunun %90’ı müslüman o] 
duğu halde başta, Hristiyan François Tom 
bal Baye’nin bulunuşu oradaki zulmü da 
ha da arttırmıştır. Çad’daki müslümanla 
rın Fransız emperyalizmine karşı sürdür 
dükleri şerefli mücadeleye yardımcı olan 
Libya Kralı Sünusî’nin devrilmesinden 
sonra, şimdi Libya’nın başında bulunan 
sosyalizmin uşağı Kaddafi Çadlı müslü- 
manlara yardımı kesmiş, hristiy ani arla iş
birliğine girişmiştir. Bu gerçeği Fransa’ 
nm Yahudi Savunma Bakanı Michael Deb- 
re’nin afrnndan dinleyelim:

«Verdiğimiz 100 Mirage’a karşı Lib
ya Çad’lı rakiplerini desteklemeyeceğine 
söz vermiştir.»

Asırlar boyu Çad’da ve diğer Afrika 
memleketlerinde hristiyanlığm adice pro
pagandası yapılmakla beraber, İslâmî ha
reket onu çoktan geçmiş ve İnsanî olduŞu 
için bütün Afrika’ya yayılmıştı. Bundan 
endişe duyan Katolik papazların çalışma
sıyla Çad’da %5 civarında bin hristiyan

* azınlık teşkil edildi,

İşte bu azınlık, beynelmilel Yahudilik 
ve hristiyanlığm desteği ile Çad’daki haki 
miyetini genişletti. Bu arada ihanetlerle 
yıkılan Osmanlı imparatorluğunun ve dev 
let adamlarımızın yardımından mahrum ka 
lan Çad’lı müslümanlar, çaresizlikler içe
risinde kıvranmaya başladılar. Cezayirli 
müslümanlann yine Fransız zulmüne kar
şı giriştiği harekette, Fransa’yı destekle
yenlerden bu hususlardan ne beklenebilir
di? Fakat ne olursa olsun, Çad’dakl müs- 
lümanların mücadelesi, bütün hızıyla de
vam etmekte ve zafer günleri yaklaşmak
tadır.

Sudan ve 
Sosyalizm

Mecmuamızın bundan önceki sayıların 
da Sudan’da Beynelmilel Yahudilikle, hrs 
tiyanlığm nasıl elele vererek Müslümanla 
rı imha etmeye çalıştığını anlatmıştık. Ko 
münizmin Sudan’da nasıl tezgâhlandığını 
belirtmiştik. Beynelmilel Yahudiliğin mil 
lî uyanışlan, yolundan saptırma hareketi 
olan sosyalizm bütün İslâm ülkelerinde ol 
duğu gibi Sudan’da da geçen sene Mayıs 
ayında darbe yoluyla iktidarı ele geçir 
mişti. Darbenin yıldönümünde bazı yeni 
hareketlerle sosyalizmi kökleştirme yoluna 
gidilmiştir.

Darbenin yıldönümünde Rusya’nın ar 
zusuna uygun hadiseler cereyan etmiştir 
Silâhlı gösterilerde dikkati çeken husus, 
Rus silâhlannin kullanılmış olmasıydı. 
Cafer Numeyrî konuşmalannda Rusya’ya 
olan bağlılığını ilân ediyor. Rusya ile mü
nasebete girmekten çekinmeyeceğini söy
lüyordu. Cafer Numeyrî bağımsızlığı bu şe 
kilde anlıyordu. İslâm ülkeleri bir badire 
den diğerine haince sevkediliyordu.

Bu arada Nasır, teşebbüse geçerek Su 
dan devlet başkanı Cafer Numeyrî ve Lib 
ya devlet başkanı Muammer el Kaddafî' 
nin  ̂katılacağı üçlü bir toplantı tertipleme 
yi teklif ediyor. Toplantı 4 gün devarr 
edecektir. Bu hareket Afrika’da bazı yeni 
plânların tatbik edileceğinin ifadesidir 
Rusya’nın plânlannı tatbik etmek üzer o 
bu üç kukla devlet adamı bir araya ge> 
çekler ve kararlar alacaklardır.

Rusya Afrika’da elde etiği Sudan, M 
sır, Libya gibi üslerle Afrika’daki sosy^ 
list harekete yön vermek istiyor. Kaddafi 
Numeyrî ve Nasır gibi kuklalar da vata- 
kurtaran kahraman rolünde kararlar alı 
yorlar. Bugün Afrika’daki sosyalist faah 
yetlerin üssü Mısır, Libya, Sudan olmuş 
tur. İsrail’in de çeşitli vesilelerle destek 
lediği sosyalizm hareketi Afrika milletle 
rini korkunç bir yok oluşa sürüklemekte
dir. Millî Kurtuluş hareketlerine Rusya’ 
nm vermek istediği bu veçhenin Nasır ta
rafından hâlâ anlaşılmaması kendisinin 
de yok oluşunu hazırlayacaktır. Zira kom i 
nizm, onu bir harp vasıtası olarak kullan 
m ak isteyen Beynelmilel Yahudilik ve kuk 
lası Rusya kullandığı hiçbir aletine min
nettarlıkta bulunmamıştır.

Bugün Nasır’ı, Numeyrî’yi veya Ka*' 
dafî’yi kullanan Rusya, bunlar eskidiği
zaman bir köşeye atmaktan çekinmeyecek 
tir. İmra Nagylerin, Beneş’lerin, Sultan 
Galiyef’lerin acı hatıraları unutulmama?» 
icap eden ibret derslerdir.

Bugün Afrika’daki Müslüman millet
leri ve diğer mazlum milletleri komüniz
min kucağına atan hainler, aynı ateşin içia 
de kendilerini de yok edeceklerdir. Nasır9 
ın teklifiyle yapılacak olan toplantı Afrika 
daki sosyalizan hareketlere hız verme ma
hiyetini taşıyacaktır. Bu üç ayaklı sehpa 
belki İslâm milletlerini emperyalizmin al
tına itecektir. Ama bu harektlerin artık 
sonu gelmek üzeredir. Bütün beynelmilel 

Çad’da Hristiyan Tombalbaye’nin emperyalizmini yıkabil şer kuvvetlerin elele vererek örmeye ça 
mek için yıllardır mücadele eden Cadb müslüman asker hştıklan ihanet şebekeleri uyanan millet
ler. Libya’nın güneyindeki Tibesti dağlan, yorgun askerle îer tarafından parçalanacaktır. Zaten Su 
rin dinlenme yeridir. dan’da meydana gelen millî kurtuluş ha

reketi Numeyrî’yi epeyce düşündürmekte 
dir.
| Mehdî hareketi her geçen gün geliş
mektedir. Nasır’m teşebbüsünde kendini 
ve sosyalist hareketi tehlikede gören insan 
lann piskolojisini görmemek kabil değil 
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PERSONEL

/  bilhassa mail hükümleri tatbik mevkiine
£  konamamıştır.

Adından bahsedilen yeni personel ka 
nunu da eskiden farklı olmayacaktır. Bir 
kere milletin bünyesine uyup uymayacağı 
şüphelidir. Amerikan personel sisteminin 
basit bir taklididir. Memur maaşlarının tes 
bitinde aynen Amerika’da olduğu gibi E- 
ŞEL MOBÎL sistemi uygulanacaktır. Yani 
kesin bir ücret değil, değişen iktisadi şart 
lara ve fiat ayarlamalarına göre icabmda 
her yıl değişebilecek bir ücret sistemi tat 
bik edilecektir. îktisaden gelişmiş, az çok 
istikrarlı bir ekonomik bünyede tatbik 
edilecek bir sistem İktisadî düzeni itibariy 
le son derece keşmekeş, fiat ayarlamasını 
devletin değil de %3’lük bir azınlığın tan 
zim ettiği bir cemiyette ESEL MOBÎL tak 
lidi bir sistem geçerli olamaz. Günkü Tür
kiye’de İktisadî şartlar bir şehirden diğer 
bir şehre, bir bölgeden diğer bir bölgeye 
hattâ bir mahalleden diğer bir mahalleye 
göre değişmektedir. Üstelik bu değişmeler 

Çıkacağı beklenen Personel Kanunu mevsimlik değişmeler olmayıp yahudi pat
iie ancak belirli bir memur zümresinin ha ronlann arzularına göre günden güne de-
yat seviyelerinin yükseltilmesi düşünülür- ğisen bir karakter arzetmektedir.
ken, daha kanun çıkmadan fiyatlarda mey Diğer taraftan bu kanun çıkmış olsa
dana gelen artış, bütün bir millet üzerinde 
tesirini hissettirmiştir. Ve gayrı meşru ka 
zançlara vesile olmuştur. Temin ettiği hak 
sız kazançların yanında İçtimaî bünyede hu 
zursuzluklara da sebep olmuştur. Hiç bir 
kamu görevlisi durumdan memnun olma
mıştır. Her gün gazete manşetlerine çıkan 
protestolar ortalığı velveleye vermiştir.
Astsubay eslerinin protestosu, toplum po- 
1 islerinin gösterileri, teknik personelin, 
doktorların, adliye görevlilerinin feveranı 
sosyal havattaki lüzumlu istikran biraz da 
ha tehlikeye sokmuştur. Protestolar dolayı 
sıyla kamu görevlerinde aksamalar, gecik
meler meydana gelmiştir. Hiç bir sey olma 
sa bile, milletin bir grubunun ızdırab ve 
sıkıntısı siyasî istismara ve polemiklere 
imkân hazırlamıştır.
PERSONEL KANUNUNUN MAHİYETİ 

Personel kanunu tarih itibariyle mec
lis komisyonlarında eskiyenlerden birisi
dir. Ne zaman devlet hizmetinde bir aksak- .
lık mevdana gelse, bir siyasî istismarcı çı- 
kar «Bir personel reformuna ihtiyaç var- 
dır. îyi hizmet için kaliteli personel çalış- 
tırnak lâzımdır. Bunun için acilen bir ka- 
nun çıkarılması şarttır» diyerek, eskimiş 
bir meseleyi aktüaliteye çıkarır. Günlerce 
gazetelerde, meclis kulislerinde dedikodu 
su yanılır, memura ümit verilir; fakat değ, 
şen hiç bir şey olmaz. Bu yönüyle ta 1950 
lerden evvel üzerinde durulan bir mesele- 
dir.

O günden bugüne kadar çok konuşu 
lan bir mesele bir türlü çözüme bağlanma 
mıştır. ballanamaz da.

1950lerden sonra bu mesele üzerinde 
yeniden durulmuş, uzun bekleyişlerden I l f i p i l l i ^ | l l l 8
sonra 14 Temmuz 1965 tarihinde 657 sayı- M M b M İ l l i l l
lı bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla es- 
kiden tatbikatta aksaklıkları görülen me- 
murin kanunu değiştirilmiş, yenisiyle bazı ^  A ^  ■
düzenlemelere gidilmiştir. Aradan daha 5 Milletin malı ile yapılan fabrikalarımızın kân tamamen Beynelmilel yahudiliğm ka
sene gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına sasına akmaktadır. Ne zamanki millet Yahudi, Ermeni ve Rum patronlan kovarak
rağmen bu konuda metrukiyete uğramış, fabrikalarına sahip çıkaeak fabrikalanmııgerçek hüviyetini © zaman kazanae&ktır.

bile eskilerinden farklı olmayacaktır. Bir 
taraftan verilen diğer taraftan alınacak
tır. Çünkü devletin İktisadî hayatta bir te
sir gücü yoktur. Türkiye'de tatbik edilen 
gayn millî kapitalist sistem, devletin mü- 
essiriyetini engellemektedir. İktisadî şart
lar devlete değil, devlet ayarlaması yahudi 
patronlara bağlı İktisadî şartlara tabidir.

Yahudi programında aynen şöyle de
nilmektedir. «Ücretleri de artıracağız Fa
kat ücretlerin artışı ile birlikte birinci 
derecede ihtiyaç maddeleri fiyatlannı da 
pahalandıracağımızdan, işçilerin ücret ar 
tışından hiçbir istifadeleri olmayacaktır. 
«Yahudi Protokolleri 6. Fasıl.»

Geçmişteki bir tecrübe, sözlerimizin 
haklılığını teyid eder. Bundan yaklaşık ola 
rak 3 sene evvel, memur maaşlanna zam 
için bütçeden 480 milyon lira aynlmıştı. 
Bu naranın tahsisi ile birlikte basta siga
ralar olmak üzere bütün tüketim malları
na, yatırım malzemelerine millet için lü
zumlu ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar 
her şeyi silip süpürmüştü. Yapılan tahsi
sattan yalnız memur faydalanmış, yükle-

Zam sonucu
Son günlerde amme efkârım.bir hay

li meşgul eden ve büyük curcunalara se
bep olan bir konu vardır: personel kanu
nu ve onun beraberinde getirdiği yeni zam 
lar.

800 bin devlet memurunun ve bir o 
kadar da kamu işletmeleri personelinin 
statüsünde değişiklikler yapan, maaş ve 
ücret tanziminde yeni uslleri öngören bu 
kanun tasarısı geçici ümitlenmelere sebep 
olmuştur. Bir buçuk milyon devlet görev 
lisine zahiren geniş imkânlar sağlayan, ha 
yat seviyelerini yükselteceği vaad edilen 
bu tasan, arkasından getirdiği zam furya
sı ile bütün ümitleri kursaklarda bırakmış 
tır.
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nen zamlarla ise memurla birlikte bütün 
bir millet soyulmuştu.

Bu bakımdan yeni kanun bir orijinal
lik arzetmemektedir. Bu kanun çıksa bile, 
Türkiye’de millet lehine bir değişiklik mey 
dana gelmeyecektir. îsbatı ortadadır. Da
ha kanun meclis komisyonlarında çekişme 
mevzuu olurken, fiat artışları milleti inim 
inim inletmekte, yaşama şartlan zorlaş
maktadır
FİAT ARTIŞLARINDAN KİMLER 
FAYDALANIYOR?

Türkiye’de gayri millî bir sistemin hü 
küm sürmesi ve güdümlü bir ekonominin 
mevcudiveti fiat istikrarına imkân verme
mektedir Türk parasının satmalma gücü 
hergân değişmektedir. Piyasada devlet iti 
barım zedeleyici, güveni azaltıcı dedikodu
lar dolaşmakta, devalüasyondan bahsedil
mektedir Fiat istikran bozulmuştur. Yıl 
lık ortalama fiat artışı asgarî %5 dir. Bu 
Demirel’in açıklamasıdır. Toptan eşya fı 
atlarında ise en azından %8’lik bir yükse 
liş mevcuttur.

Millet için lüzumlu ihtiyaç maddeler, 
ne yeni zamlar vapılmıstır. Samur kiirklc 
re. losyonlara, lüks tuvalet eşyalanna bin- 
dirilmeyen mükellefiyetler, miletin kul- 
andığı kaput bezine, patiskaya v.s. yüklen
miştir. Düne kadar metresi 230 kuruş olan 
kaput bezini bneün o fiata alabilmek müm 
kün değildir. Patiskanın metresi 360 ku
ruştan 420 kuruşa cıkanlmıştır.

Zamdan önce 6’lık inşaat demirini» 
piyasa fiatı 230 kuruştur. Fakat Yahudi 
tüccarlar 230 kuruştan fatura veriyor, 430 
kuruştan satıyorlardı. Böylece büyük nis- 
bette vergi kaçırıyorlardı.

Türkive’de zam ilk defa demir fiatla- 
rina vaoılmıştır. Bu durum elbette tesa
düf! değildir Millî sanavimizin can da
man Ereğli Demir-Celik’te başlatılan grev 
demir nivasasını alt üst etmişti. Fabrika
nın çalısması engellenerek, piyasadan de
mir talehi artırılmış, bu talebi karşılamak 
üzere ihtivaç sahihleri vahudi snekülâtör- 
lerin insafına terkedilmişti. Böylece daha 
evvelden demirleri fabrikadan çekerek 
stok eden vahudi tüccarlar milyonlan vur
muştu. O çünkü grevin tesirleri hâlâ izale 
edilememiştir. Demir sıkıntısı elan devam 
etmektedir. Mevcut demir stoklan ihtiya
cı karşılamaktan uzaktır. Demir arzının az 
lığı veni vurgunlara ve karaborsaya imkân 
hazırlamıştır.

Demire %40 (Ton başına 740 TL.) zam
mın yapılması ekonomimizin ne kadar gü 
dümlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
zamdan doğan vurgunun baliğ olduğu ra
kam sudr: İstanbul Mimarlar Odası ve İn
şaat Mühendisleri Odasından toplam 4,5 
milyon metre karelik özel sektör inşaat 
proiesi geçmişi*’ Bir metrekarelik inşaat 
için 20 kg. demire ihtivaç vardır. Kilog
ram başına 2 TL. (230 kuruşluk demir 430 
kuruşa satılmaktadır.) Kazanıldığı düşünü 
lürse, sadece özel sektör inşaatından ve 
yalnız İstanbul’a mahsus olmak üzere ya- 
hudi spekülâtörlerin ve yerli mankenleri
nin vurgunu 180 milyon liradır. Bu ra
kama İstanbul dışındaki özel sektör inşa
atı ve devlet inşaattan dahil değildir. Bu

gün memleket yatmmlannın asgarî %50 
sinin inşaat kesimine yatmldığı düşünülür 
se son ekonomik dalgalanmalardan kimle
rin yararlandığı ortaya çıkmış olur.

Yahudi tüccarlannın ve yerli aracıla
rın menfaatine demire yapılan zam. çoğun 
luğu gecekondularda oturan ve savılan 
üç milyona varan millet evlâtlannın duru 
munu da ağırlaştırmıştır. Kat fiatlan ve 
kira ücretleri %25 ile 30 civannda bir ar
tış kaydetmiştir. Kontrattan bitenlere pn> 
testolar gelmeye başlamıştır

İthal ve ihraç kotalarını ellerinde bu 
lunduran ve İstanbul sanayiinde %60, ti
carette %70 lik bir hakimiyet tesis eden 
yüzde 3 lük azınlık grupları (yahudi. rum 
ve ermeni tüccarlar ve onlann yerli man
kenleri) kotaları geciktirmek suretiyle fi
at yükselişlerini körükleyen bir başka fak 
tör olmaktadır

Bilindiği üzere bugün memleketimiz 
de 3.900 civanndaki ithalat ve ihracat flr- 
malanndan asgarî 3.500’ü azınlıkların e- 
lindedir. Onlar ellerindeki kotalan gecik
tirerek millet ihtivaçlannın karşılanması 
bakımından zarurî ithal mallarını yurda 
getirmemekte veya getirip pivasaya arzet- 
memektedir’ Talebin fazla oluşu bu nevi 
mallarda zarurî fiat yükselişine müncer 
olmaktadır. Hattâ yahudi kota sahipleri, el 
lerindeki kotaları bir yıl geciktirmekte bu 
senenin kotasını gelecek yıl kullanmakta
dır. Böylece memlekette karaborsa meyda 
na getirmektedir. Bu durum yahudinin 
menfaati icabıdır. Çünkü yahudi progra
mında «spekülâsyonu (karaborsayı) sanayi 
in temeli haline getirmek gerektir. Bu su
retle sanayinin tonraktan istihsal edeceği 
servetlerin hiç birisi sanayicilerin elinde 
kalmayarak hensi snekülâsyon kanalından 
geçecek, yani kasalarımıza akacaktır.» de
mek suretiyle Türkiye’de kör düğüm ol
muş, birçok meselenin neden öyle değil 
de böyle olduğu izah edilmiş oluyor. Dün 
yada ve Türkiye’de olan hiçbir hadise te
sadüfi değildir. Failleri vardır. Faillerin 
güttükleri politikalar vardır. Bunlar bilin 
meden hastalığımızı tedavi etmek mümkün 
değildir.

Azınlıkların kontrolünde olan ticaret 
mallarında bunca fiyat artışlan gözükür
ken, millet varlığının temeli köylümüzün 
istihsal ettiği ürünlerde bir fiat yükselme
si yoktur. Veya mal köylünün elinden çı
kıp vurguncuya, tefeciye karaborsacıya in
tikâl ettikten sonra bir artış görülmekte
dir.. Aşağıdaki iki misal bunu teyid ede
cektir.
KÖYLÜMÜZE YÜKLENEN YÜK

a— Bir kısım köylümüzün geçim kay
nağı seker pancanmn kilosu sekiz sene ev 
vel 16 kuruş iken bugün 14 knnışa inmiş
tir. Buna karşılık giibre fiatlan, ziraat 
âlet ve malzemelerinin fiatlan devamlı ola
rak artmaktadır. Cünkii Türkiye’de giibre 
ticareti ve ziraat a'etleri ith^toin 
yahudilerin elindedir. Yahudi Bnrla B*ra- 
derler bu iste milyonlar vurmaktadır.^ Ve 
bu vurffnnlarla tsrail’de silah fabrikası 
yapmaktadır.

Masonluk «zam» kusuyor.

u— buğday Hatlarına ve uoıayısiyle 
ekmeğe yapılan zam. Buğdayı köylümüz 
İstihsal etmekle beraber zamlann yapıldı
ğı şu günlerde hiçbir köylünün ambarında 
buğday kalmamıştır. Ta Eylül ayında müb 
rem ihtiyaçlarını karşılamak, banka fail
lerinin ve kredilerinin taksidini ödeyebil* 
mek için mahsulünü elinden çıkarmıştır. 
Aracının tefecinin eline geçmiştir. Dolayı- 
siyle bu zamdan kövlünün eline geçen bir 
şey yoktur. Aksine kaput bezine zam gel
miştir. Gübrenin fiatlan daha da yüksel
miştir. Köylünün durumu biraz daha ağır
laşmıştır.

Bütün bunlar Personel Kanunu ile be
raber memleket ufuklannda görünen hu
zursuzluk belirtileridir. Hükümet bunlar 
karsısında ne vapmıstır Aldığı ve alacağı 
müessir tedbirler nelerdir? Bu meselede 
tatmin edici bir açıklama bulmak mümkün 
değildir.

Personel kanununun bütçeye getirdiği 
yeni yükü karşılamak üzere vergiler kon
muştur. Ve bunun miktan 3 milvar 500 
milyon liradır. Bu vergi kimden alınacak
tır? Bu vergi yükü kimin sırtına yüklene
cektir? Burla Biraderlerden mi? İmkân mı 
var. Demirin kilosunu 430 kuruşa satıp, 
230 kuruştan fatura kesen vurguncu yahu- 
diden mi? Zeytinyağına parafin katarak 
millî ekonomiye sabotai yapan hain Go- 
mel şirketinden mi? Hayır. Bunlann hiç 
birisi vergi gücüne göre vergi yüküne iş
tirak etmeyeiektir. Üçbuçuk milyarlık ver 
gi yükü dar gelirli, günlük ihtiyaçlannı bi
le zor kazanan milletten, küçük sermave sa 
hibi esnaftan alınacaktır. Büyük şirketler, 
rotariyenler, büvük sermaye sahibi mason 
biraderler bu vükten btıvük ölçüde muaf 
tutulacaktır. Hazırlanan vergi kanunu bu 
durumu açıkça aksettirmektedir. Vergi 
mükellefleri tesbit edilirken sosyal adalet 
ve fertlerin ekonomiye, tesir gücü nazan 
itibara alınmamıştır. Millî bir vergi politi
kası bu esasa dayanmalıdır. Eğer ekonomi 
ye tesir gücü sermave olarak %60 ise ver 
gi yüküne iştiraki de %60 olmalıdır. Uy
gulanan vergi politikasında ise durum ter
sinedir. Dar gelirli fertlerin vergi yükü
ne iştirakleri büvük sermayedarlara naza
ran daha fazladır.
MİLLETTEKİ ENDİŞE

Ekonomide istikran temin edemeyen, 
düzenli bir fiat politikasından yoksun, ko
münist tecavüzleri karsısında hiçbir tedbir 
almayarak sanki millet şikâvet mercivımış 
gibi millete şikâvette vetmen beceriksiz 
iktidarlar karsısında millet haklı bir endi
şeye düşmüştür. Acaba ^ d u r u m ^ l a
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Türkiye bir tarım memleketidir. Eli 
iş tutan nüfusun %72 si geçimini tarım
dan kazanmaktadır. Ekilen arazinin ise ya 
ndan fazlası (8;2 milyon hektarı) yalnız 
buğday ekimine ayrılmıştır. Buna rağmen 
memleketimiz tahıl ihraç etmek şöyle dur 
sun. dışarıdan tahıl ithal etmek mecburi
yetinde kalmaktadır.

Vatanımız, topraklan itibariyle 70 
milyon insanı rahatça doyuracak kapasite 

-dedir. O halde neden ekmeklik buğdayı
mızı dışarıdan almak zorundayız? Milletin 
ızdırabının, köylünün sefaletinin sebebi 
nedir? Köylümüz niçin sefaletin kucağına 
itilmek isteniyor? İşçinin rızkı, köylünün 
almteri hangi hain eller tarafından çalın
maktadır?

Milletin hayatı pahasına kazandığı 
toprakta yaşayan ve çeşitli imkânlara sa
hip olan her fert bu sorulan cevaplandır
mak, milletin ızdirabmı ve sebeplerini bil
mek mecburiyetindedir.
NEDEN İTHALAT?

Millî ekonomide hububatın ye bilhas
sa buğdayın yerini belirttik. İşlenebilir 
arazinin yansı buğday ekimine aynlmakta 
dır ki, bu miktar, dünyanın başlıca buğ
day ihracatçılarından Fransa’nın ekim sa
hasının iki katıdır. Buna karşılık Türkiye’ 
nin üretimi 9-10 milvon ton, ~ Fransa’mnki 
ise ortalama olarak 13 milyon tonu bul
maktadır. Fransa tanma elverişli arazisi
nin sadece %20 sini buğday ekimine ayır 
dığı halde hem kendi nüfusunu beklemek
te, hem de ihracat yapmaktadır. Türkiye 
ise her yıl ihtivacını karşılamak için dışa
rıdan buğday ithaline mecbur kalmakta
dır. Tüketim fazlalığı yanında bunun esas 
sebebi memleketimizde hektar basına ve
rimin Fransa’va nisbetle %200 düşük ol
masıdır. Türkiye’de hektardan elde edilen 
verim 1951 de 1169 kg. dır. 1969 da ise, 
1154 kg. dır. Görülmektedir ki, 17 yıl için 
de memleketimizde istihsal artmamış, bi
lakis azalmıştır. Halbuki son on yıl içeri
sinde avnı iklim sartlanndaki Yunanistan 
da verîm %1G0 artış kaydetmiştir. Yıllar
dır kalkınma nutukları çekildiği halde, mil 
letin ekserivetinin geçim kaynağı olan ta
hıl ekonomisinde hiç bir tekamül görül
memektedir.

Memleketimizde verimin sabit kalma
sı, -ziraat aletleri kullanma, ilâçlama. £füb- 
releme, muntazam sulama gibi- tekno’oiik 
imkânların k^ve kadar ulasamamasmdan- 
dır. Türkive’de bu imkânlar kullanılsa, va 
ni makinalı ziraat uygulansa 2-3 misli mail 
sul elde etmek mümkün olacaktır.

Ancak aletli ziraate sreds kolay değil
dir. Ve geniş ölçüde vatınım icat» ettirir. 
Haıhııki Türkîve’de müstahsilin idinde bu
lunduğu dumm cok WSHl«Btr. Müstahsil, 
ziraat aletlerinin Dahalıîıjhndan. vedek 
parça ve tamir gücüklerinden tohum, zi
rai ilâç, sulama vo*ersîzliğindea avnca fi- 
atlaT^aki denf»Asî'7Îrkten acı acı vakınmak- 
tadır. .
FİATTARIN SUNİ YÜKSELİSÎ

Türkive’de ziraat aletleri dısandan it
hal edvmektedir. Ziraat aletleri ithalinin 
ise %100’ü azmhklann elinde bulunmak
tadır. Bu ithal dalında da azınlık natron- 
lan tam bir tröst kurmuşlardır. İstediler! 
şekilde ihtikar, karaborsa yanmakta, fahiş 
kârlar elde etmektedirler. Avrıca en iğ
renç sovf?un vasıtası olan faiz ile fiatlar 
hahire yükselmektedir Faiz yükleri müs
tehlikin sırtına, binmektedir. İthalatçı fir
ma. İstanbul’daki toptancı. Anadoludaki sa

i  ....S-MmBm. k . ■- ....
Bugün Türkiyemizde sanayi müesseselerimi zin büyük çoğunluğu azınlıkların elinde
dir. Milletimiz daha ziyade ziraî maddelerle geçimini teinin etmektedir. İşte bu
nun içindir ki, sanayi Raddelerine daha fazla zam yapılmaktadır. Milletin ürettiği 
buğday, arpa v.s. ürünlere daha az zam yapılmaktadır.

tış bayü malı alırken faizle para almakta, lü tutulması geçimim hububata bağlayan
daha sonra da faiz yükünü mala ilâve et- köylüyü gırtlağına kadar borca sokmuştur,
mektedir. Alman faizler milletin sırtın- KÖYDEN SEHİRE GÖC
dan -bankalar vasıtasıyla- beynelmilel ya- Tanmdan elde edilen gelirin yetersiz
hudiliğin kasaîanna akmaktadır. Böylece liği ve mahrumiyet köylüyü şehire doğru
fakir köylü, yahudi patronun zulmü, ara- itmektedir. Köylü, köyü terketmekte fa-
cının faiziyle fiatı üç-beş misli artan trak- kat şehirde iş bulamamaktadır. Veya nor-
törü sadece hayal etmektedir. Kendi ökü- mal ücret seviyesinin çok altında işçi ola-
züniin, kendi karasabanının başına dönme rak çalıştınlmaktadır. Şehre gelen millet
ğe mecbur kalmaktadır. Köylü; gübre, to- evlâtlan evsiz, işsiz hamisiz kalmakta ge-
hum, ilâç, âlet bulamamakta, istihsali ar- cekondularda açlığın ve sefaletin kucağı-
tıramamaktadır. na terkedilmektedir. Böylece kendi evinin
KÖYLÜNÜN SEFALETİNİN kendi tarlasının sahibi olan köylü şehirde
SEBEBİ NEDİR? ırgatlaşmaktadır. Bir taraftan maddî yapı-

Bir taraftan tarlasından fazla mahsul sı ve sıhhati çürütülürken diğer yandan
kaldıramaması. bir taraftan mahsulünü de da ideolojik yapısı darbelenmektedir. Kö-
ğerlendirememesi, buna karşılık hayat pa- yün sosyal tesanüt ve disiplininin şehirde,
halılığının gittikçe artması köylünün beli yerini başıboşluğa terketmesi jnillet evlat
ni bükmektedir. Son yıllarda köylünün sa- lanm şaşırtmaktadır. Yıkıcı propaganda
tın aldığı her şey kat be kat artüğı halde ahlâkını bozmakta, imanını darbelemekte-
hububat fiatlan aşağı yukarı sabit tutul- dir. Köylümüzün şahsiyeti sarsılmakta ve
muştur. Meselâ İstanbul borsasmda son buhrana itilmektedir. x
sekiz yılda toplam fiat indeksi %42 arttığı . Artan buhran sosyalist maskeli komü- 
halde buğday fiatlannda ortalama %7 ka- nistier tarafından istismar edilmektedir
darlık bir artış olmuştur. Halbuki sadece Asrımızın başlannda yapılan dünya sionist
1969 yılı içerisinde İstanbul’da esva fiatîa kongresinde aşağıdaki karar alınmıştır:
rı %8 artış kaydetmiştir. Son yapılan 5-7 Madde: 13 — «Sanayinin ziraati ezme
kuruş arasındaki zam ise fiatlar arasında sine imkân vermeli, böviece kövlü sınıfım
denge temininden uzaktır. Vasıtalı vergi- ortadan kaldırmalıdır.»
ler gittikçe artar, demir fiatlarına %4Ö Gavr-i millî sistem kövlüyü isçi haline
zam yapılırken buğdav fiatlarına yapılan getirmekte, onu beynelmilel yabudii’ğin
%4 lük zam sadece avutma kabilindendir. tezgâhladığı komünizm»»» kuca»ma itmek

Hububat fiatlarımn bu şekilde güdüm tedir. 'Deyami u. savfada)

Son zamanlarda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buŞdaya ve tahıl ürünler 
ne yapılan göstermelik zamla beraber fiat listesini takdim ediyoruz. Bu fiatlarm ve 
niden ayarlanması beklenmektedir.

•  Anadolu - Trakva
•  Makarnalık buğday 95 Kr.ş
•  Günevdoğu makarnalık

bu&dav 90 Krş.
•  Anadolu beyaz buğday 90 Krş.
•  Ekmeklik yumuşak buğday 85 Krş.
•  Beyaz Meksika ve öteki

yabancı sert buğdaylar 85 Krş.

* Kırmızı Meksika bu^davv 85 Krs
* Sivab sert ve vumuşak buğ **0 Kr
* Çavdar 65 Krs
* Beyaz \rna 65 Krs.
* Sivab-Bev»? arpa 6A Krş,
*  Sivab ama 55 Krş,
* ftevaz vulai 6ft Krş
* Sivsh-bev»« vulaf 58 Kr$.
* ' Siyah yulaf 55 Krs
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KARDEŞ KAVGASINI 
SÖNDÜRMEYE KARARLIYIZ

ı

29 Mayıs günü büıün millet neyecarı 
ve coşkunluk içinde Fetih yürüyüş ve mi
tingini takip ediyordu. Güngörmüş, aksaç- 
lı nineler, aksakalh gazi dedeler, bugünle
ri gösterdiği için Allah’a şükrediyorlardı 
Genç, ihtiyar, çoluk çocuk; bütün bir mil
let, ızdırabı dindirmeğe vesile olacak ha 
reketin doğduğunu görüyorlardı. Ancak 
neşeler bulutlu, ümitler kasvetli idi. Halk 
şu tarihî günde neden iki miting var diye 
düşünüyor ve üzülüyordu.

Bu üzüntüler yetmemiş gibi, M.T.T.B. 
Genel Başkanı Burhaneddin Kayhanın, hü
zün ve üzüntüyü artıran beyanatı çıktı. Bu 
beyanat, bir devirler 27 Mayıscılara alkış 
tutan ve Adnan Menderes’e hakaretler yağ 
dıran bir bozguncunun bulunduğu gazete 
de, utanmadan manşete çekildi. Diğer bazı 
gazetelerde de yer alan beyanatı ile Bur- 
naneddin Kayhan. Mücadele Birliğinin bü 
tün millete ümit ışığı haline gelen müca 
delesini sabote ediyordu

Bu beyanatında Burhan Kayhan, bizi 
M.T.T.B. nin yapması mutad olan Fetih 
mitingini yapmağa engel olmak için mi
ting düzenlemekle ve M.T.T.B. binasına hü 
cum etmekle itham ediyor, ayrılığımızın 
şahsî değil fikrî olduğunu söylüyor, bizim 
sağcı olmadığımızı, itikat yönünden hats- 
!ı bulunduğumuzu ifade ediyor.

Bu suçlamaların ne korkunç ve ne ka 
dar ağır olduğunu hatınatmağa lüzum gör
müyoruz. Haysiyetli olan insan, bu itha
ma hayatı pahasına cevap verir. Biz de öy
le yaptık. Bu ithamı delilleriyle çürüten ve 
M.T.T.B. deki karşılıksız olarak yaptığı- 
mız hizmetleri belirten; buna karşılık M. 
T.T.B. nin yeni idarecilerinin bir kısmın
dan gördüğümüz gayri İnsanî ve kardeşlik 
esasını yıka nmuameleleri açıklıyorduk. 
Ancak bu broşürün ifadesi, hakkı çiğ
nenmek istenen insanların hak verebile
cekleri bir sertlikte idi. Bu broşürün neş 
ri, bizim haksız yere uğradığımız iftira- 
aın bizde uyandırdığı elemi azaltabilir
di. Zira bir mü’mine kâfir demek, bir 
sağcıya sağcı değildir demek; ne korkonç 
bir suçlamadır. Hayatımızı, canımızı ve 
bütün varlığımızı uğruna tahsis ettiği

imanı taarruza uğrayan ui-samarın mu
kabelesi nasıl olmalıdır? Hakkın kanun
ları bize aynen, aynı uslupla mukabele 
hakkını verir. M.T.T.B. ile olan münase
betlerimizde bütün açıklanan ve açıklan
mayan hadiselerde, samimiyetle vic 
dan huzuru ile bildirelim ki, biz haklıyı/ 
Hakkımız kabul edilmek istenmese bile

Şu an Anadolu’nun dört bir yanında. 
Hayatlarını mücadelemizin muhteşem akışı 
na bırakmış olan kardeşler, üzüntülüdür. 
Burhaneddin Kayhan tarafından yapılan 
itham, namuslu, vicdanlı fertlerin tüyleri- 
ni diken diken etmiştir. Ama, davaya bağ- 
hlığm, hücuma uğradığımız anda, tahkir 
edildiğimiz zamanda tam manasiyle belirdi 
ğini unutmayalım. Sîzlerden istenen, husu
mete sevgi ile cevap vermektir.

Bize yapılan ithamı, nefislerimizi tat
min edecek bir sertlikle ve yeni bir suçla 
ma ile bertaraf etmeyi düşünmek hakkı
mızdır. Ancak, bilelim ki, Allah öfkesini 
jmtanları sever, Allah iütfedenleri sever. 
Öc almak adaletse, affetmek adaletten de 
üstündür. Hem affettiğimiz bu dinden, bu 
milletten kardeşlerdir. Fikirlerimiz ayrı 
olsa bile.

İşte bunun için 6 Nisanda meydana 
gelen üzücü durum üzerine nesrini düşün 
düğümüz risale’yi, nasıl tehir etti isek, 29 
Mayısta meydana gelen hadiseleri yanlış 
aksettiren ve bize yönelen suçlamaları iti
bariyle de vicdan ve insaf duygusunu zede
leyen Burhaneddin Kayhan’ın suçlamasına 
cevap olmak üzere hazırladığımız broşü
ründe neşrini tehir ediyoruz, tnsaallah tah 
rikler karşısında sabretmek gücünü ken
dimizde bulur, uğradığımız haksızlığı izale 
ederken dahi, millî cephenin birliğinin bo
zulmasına vesile olmayız. Üslubumuzn ifa 
desi, böyle bir endişenin mahsulü olarak 
yumuşaktır.

Ancak Burhaneddin Kayhan’ın, neş
rettiği bildiride vukubulan ithamları ve 
mücadelemize gölge düşürecek yanlışlan 
belirtmek gerekmektedir.

1. Biz Mücadele Birliği olarak, solun
en şuurlu düşmanı bulunuyoruz. Sağcıyız. 
Ve sağcılığın inancını İlmî temellere daya

mağa çalışıyoruz. Kim Dize sağcı değil der 
se bühtanda bulunmuş olur.

2. Biz elhamdülillan müslümanız. Kur’ 
an’a, sünnete bağlıyız. Ehli sünnetin iti- 
kad ve amel prensiplerine bütün varlığı 
nızla sarılmışız.

Panteizm hulul, hurufilik, vahhabi- 
lik, Hizbuttahricilik, El-Fetihcilik gibi bi
ze yakıştırılmak istenen bütün iftiraları 
nefretle reddederiz.

3. M.T.T.B. nin milletçe tanınması ve 
millî cepheye mal edilmesinde, büyük hiz
metlerimizin olduğuna inanıyoruz. Başlan
gıcından bu yana, bilhassa önceki başkan 
devrinde, yapılan hemen hemen bütün fa
aliyetlerin, yükünü biz çekmişizdir Bu hu
sus hiç bir tevile yer vermeyecek kadar 
açıktır. M.T.T.B. yi, millî cepheye mal et
mek için gayret gösteren ve bunu başaran 
i arın, yine aynı ocaktan itham sesi ile vu
rulmaları söyleyenlerin teherrürü hesaba
katılmadığı takdirde ne korkunç bir yıkı
cılıktır.

4. 29 Mayıs günü cereyan eden hadi
seler ve Mücadele Birliğinin tertiplediği 
büyük fetih miting ve yürüyüşü hakkında 
ifade edilenler olayları yanlış aksettirmiş- 
tir.

29 Mayısta «Mücadelecilerin müslü- 
manlara (yahut M.T.T.B. lilere) yeşil ko
münistler diyerek saldırdığı katmerli bir 
yalandır. Aksine kavga hadisesine karış
mış olan M.T.T.B. yi temsil etmediğine 
inandığımız bir kaç mesuliyetsizin, Müca
dele Birliğine «Yeşil komünistler» dediği 
mevsuktur.

29 Mayıs Fetih yürüyüş ve mitingim,
kimsenin miting hakkım sabote etmek ga
yesiyle tertiplemedik. Bir aydan beri ha
zırlanan, Türkiye’de ilk defa fetih hafta
sı halinde kutlanan, 100 bin kişinin işti
rak ettiği miting ve yürüyüş, sabote gibi 
samimiyetsiz bir hareketin neticesi olamaz. 
Ancak 29 Mayıs günü için Sultanahmet, 
Beyazıt, Saraçhane ve Topkapı meydanla
rı için izin alınmasına mukabil, polisin sa
dece iki sağcı grubu karşı karşıya getirmek 
gayesi taşıdığı aşikâr olarak belli olacak
»ekılde M.T.T.B. ye Samrhane Meydanını 
** (Devamt 14. Sayfada)

Çekoslavakya’mn Kızıl Rus Birlikleri tarafından işgal edildiği zaman, mücadeleci gençler M.T.T.B. ismi altında Rus konsolosluğuna gidip pro- 
testo gösterilerinde bulunmuşlardır. Mücadeleci gençler fotoğrafta görüldüğü gibi gayretle camları ve duvarları kızıla boyamışlardır.
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TÜRKİYE'DE VATAN 
BÖLME FAALİYETLERİ

Türkiye’de «Vatan Bölme Faaliyetlerini 
incelerken, Türkçülük hareketlerine de temas 
edeceğiz. Türkçülük akımının ortaya atılması, 
bugün aktüel hale getirilmesi memleketimizin 
Doğu bölgesinde yaşayan millet evlatlarını tedir 
gin etmiştir, üzmüştür. Ve sırf böylesine yanlış 
ve kasıtlı akımlardan dolayı maalesef Doğu’da- 
ki öz be öz millet evlatları, komünistlerin kuca
ğına itilmiştir.

Doğu meselesini dejenere edenler, hep Türk 
çülükten bahsetmişlerdir. Doğu Mitinglerinde 
konuşmacıların «Ötüken» mecmuasından muh
telif kısımlar okumaları, halkta istifham doğur
muştur. Millet bu yönden tahrik edilmek isten
miştir.
TÜRKÇÜ BORZECKİ, BİR YAHUDİYDİ

îlk esaslı Türkçülük hareketini 1908 lerden 
önce görüyoruz. 1948 Paris Comün ihtilâline ka 
tılmış, sonra İstanbul'a gelmiş Kostantin Bor 
zecki, ilk Türkçülük akımının mümessillerinden 
dir. Polonya asıllı bir Yahudi olan bu zat, Na
zım Hikmet’in dedesidir. Nazım’m kuzeni (tey
ze çocuğu) olan Mehmet Ali Aybar’ın da akra
basıdır. İstanbul’da ismini MUSTAFA CELA- 
LETTİN olarak değiştirmiştir. «Les Turcs An- 
cient et Modernes» isimli kitabını, ta 1870 te 
Paris’te bastırmıştır. Bu eserde İslam fıkhına 
çatıyor, Osmanlı topluluğu yerine Türk birliği 
istiyordu. İlk esaslı nifak tohumlan bunun za
manında atılmıştır.

1916 yılında Almanya’nın Weimar şehrin
de «Tekin Alp» takma adıyla MOİZ COHEN, 
«Turcusmus and Pan Turcusmus» adlı bir ki
tap neşretti. Bu adam bir müddet sonra Ziya

H
Gökalp’in asistanı olacaktır. Gökalp’in İktisadî 
fikirleri tamamen bu şahıstan mülhemdir.

Ayrıca 18. asrın ortalarında J. de Guignes 
tarafından Fransa’da «Umumî Türk Tarihi» neş 
redildi. Fransızca ve İngilizce olarak Türkçe 
gramer kitapları basıldı. Balkanlarda, Rusya’da, 
vesair yerlerde yaşayan Türklerin birliğini ima 
edercesine haritalar yayınlandığını da burada 
belirtelim.

«Turcisme and the Soviets» isimli eserde ba 
tılı Türkologların çalışmaları uzun uzun anla
tılmakta ve şöyle denilmektedir:

«Türkçülük hareketi pek çok tahrik kuvvet
lerinin tesiri altında doğmuştur...

......  Umumiyetle müslüman ülkelerin poli
tik ve kültürel zevale erişleri -bilhassa Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde- yeni bir ideoloji ara
yan Türk münevverlerin! uyandırdı. Bu ideolo
ji batılı düşüncelerin çarpışması ve batılı Tür- 
kol oğla r in vasıtasıyla temin edildi. (Slıf. 113)

......  Batılı Türkologların çalışmalarını bir
müddet sonra Türk alimleri takip etti. (Batılı 
Türkolog denen şahısların hepsinin Yahudiler 
olduğunu belirtelim.) Shf. 106»

Görülüyor ki, Türkçülük akımının aktüel 
hale gelebilmesi için bütün malzemeler batılı 
Yahudi Türkologlar tarafından temin edilmiştir

NOT: İran Şahı Rıza Pehlevi’nin de Nasır
la aynı görüşte olduğunu, Kürdistan’ın tampon 
bir devlet olarak kullanılması gerektiği fikrinde 
olduğuna daha önce belirtmiştik. Nitekim «The 
Daily Staran 5 Nisan 1970 sayısında «İran Şa>

hı, kürt ihtilâlcilerine silah ve para yardımı yae 
maktadır» denilmektedir.

İncelememizin uzaması sebebiyle, haftalık 
mecmuamızda birçok konulara temas edememek 
teyiz. Okuyucularımızın bizi mazur görecekleri 
ni sanırız.

Avrupa’daki Kürt Talebeleri Cemiyetinin 
12. kongresinde alman bazı kararları okuyucu 
larımızm dikkat nazarlarına sunuyoruz.

Madde: 7 — Kongre, Suriye’de gerçekleşti 
rilen ilerici sosyal ve ekonomik değişimleri se 
lamlar...

Madde: 14 — Kongre ......  Vietnam halkına
en samimî selâmlarını gönderir. Aynı tarzda ha
kim askerî cuntaya karşı hürriyet ve demokra 
si için Yunan halkının verdiği mücadelede on 
lann yanında yer alır.

Madde: 15 — Müşterek hedeflerimize ulaşa 
bilmemiz için karşılıklı dostluk bağlarımızın de 
vamlı kuvvetlenmesini temenni eder.
(KURDISH STUDENT’S SOCIETY IN EURO 
PE - Belgrade 27-31 Decembre 1967)

Bilindiği gibi Suriye’de Baas Partisi iktidaı 
dadır. Ve komünist olduğunu açıkça ilân etmiş 
tir. Demek ki kongre, komünizmi canü gönül 
den destekliyor.

Kongrede Vietnam ve Yunanlıların verdiği 
mücadelede beraber olunduğu belirtilmiştir. Şaş 
maz gerçek gösteriyor ki, Avrupa Kürd talebe 
leri cemiyeti komünistlerin elinde bulunmakta 
dır ve komünist Vietnam’ı hararetle destekle 
mektedir.

Müşterek hedeflerden kasıt nedir acaba?
(Devamı var)

URSS.

“man/it arşeme . . â ?

Meşhur Kürdistan haritasının orijinali görülüyor. Topraklarımızın Kırım’a kadar olan kısımları Ermenistan’a; Van, Gevaş, Bitlis, Muş, 
Bingöl, Palu ve Elazığ, Kürdistan'a ayrılmış bulunuyor. Bu parselasyon işlemi Sevr antlaşmasının III. bölümünde vaad edilmiştir.
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SLAM'DA AKIL
D

AKIL NEDİR?
Akıl, insanı öteki canlı varlıklardan 

ayıran özelliklerin en önemlilerinden biri
sidir. Aklın mahiyetini bilemeyiz. Ancak 
onun yaşayışımızdaki tesirlerini bilebiliriz. 
Bu bakımdan aklın tarifi konusunda ihtilâf
lar vardır:

Feylesoflara göre «akıl, latîf bir cev
herdir. Bilgilerimizin doğru veya yanlış ol
dukları bu cevherle ayırdedilir. «Fakat bu 
tarif doğru değildir. «Çünkü! eğer akıl cev
her olsa idi, onun kendi başına ve aklın sa
hibi olan insan mevcut olmadan da, var ol
ması gerekirdi. Böyle bir durum ise bâtıl
dır.

Bazıları da «akim mânâsı ilimdir. Ara
larında fark yoktur. Meselâ; şu şey bilini
yor demekle, şu şey akla uygundur demek 
aynıdır» demişlerdir.

Hakikatte bu fikir de yanlıştır. Zira 
Allahü teala ilim ile vasıflanabilir. Ama Al
lah’a akıl sıfatı verilemez. Yani Allahü te- 
alaya âlim denilebilir, fakat âkil denilemez. 
Bazı kereler akhn ilim mânâsında kullanıl
ması umuma teşmil edilemez.

Bazı âlimler de aklı şöyle tarif etmiş
lerdir: «Akıl, insanda bulunması gerekli a  
lan bir kuvvettir, tnsan bu kudretle eşyayı 
idrak eder. Kendisinde bu kuvvet mevcut 
olduğu için de, dinin emir ve yasaklarını 
yerine getirmek insan üzerine bir vazife 
olur.»

Seyh Pezdevî, imam Bakıllanî, Şemsü- 
leimme ve bilumum Eş’arî âlimlerinin akıl 
hakkmdaki görüşleri ise şudur:

Akıl bir nurdur. Bu nur ile hakikate 
varmanın yolu, din ve dünya meseleleri ay
dınlığa kavuşur. Göz nasıl görülen şeyleri 
ışık sayesinde idrak edebiliyorsa, insanın 
kalbi de aklın nuru ile idrak eder.

Bir insanda akhn mevcut olup olma
dığı iyi ve kötü olan şeylerden birini seç
mesi ile belli olur. Şöyle ki; insan neticesi 
iyi olacak bir işi yapar, sonu kötüye vara
cak bir işi de terkeder. Bir işi yapmak ve
ya terketmek ise iki maksatla olur. Gaye 
ya hayır, menfaat ve iyi netice elde etmek
tir. Yahut da, hayvanlarda olduğu gibi, her 
hangi haklı bir sebep yoktur. Akıl ise; hay
rı. faydalı olanı ve iyi akibeti seçer. Bura
dan çıkaracağımız netice şudur ki; yapılan 
işin hayır ve iyi netice üzerine bina edilmiş 
olması bu işi yapan kimsede akhn mevcut 
olduğunu gösterir.

Akıl insanın yaratılışında bilfiil mev
cut değildir. Yeni doğan çocuk mutlak mâ
nâda akla sahip olmadığı gibi, akıllı hare
ketlerde de bulunmaz. Nitekim şu âyet-i 
kerime bu hükmü doğrulamaktadır:

«Allah sizi analarınızın karnından, 
kendiniz hiç bir şey bilmiyorken. çıkardı. 
Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler, gö
nüller verdi. Tâ ki şükredesiniz.» (1).

Fakat çocukta akhn mevcudiyetine is
tidat vardır. Bu istidada «Bilkuvve akn» 
veya «Tabiî akıl» denir. Akıl insanda azar, 
azar ve yavaş, yavaş ortava çıkarak mü - 
kemmel hale gelir. Buna da müstefâd yani 
kâmil akıl adı verilir. İnsandaki akıl kemal 
derecesine çıkmazdan evvel eksiktir. Nite
kim çocuklardaki akıl böyledir. Akıl zaman

la gelişir ve meydana çıkar. Akıl herkeste 
eşit seviyede olmayıp, kiminde az, kiminde 
ise biraz daha fazla olarak varatılmıştır. Za
manla gelişen bu akhn bölümlerini, nasıl ve 
ne zaman mükemmel hale geldiğini bilebil
mek zordur. İnsan oğlunun bilgisi bunu bil
meye kafi gelmez. Akhn hakikatini ve ke
mal derecesini ancak Al’ahü teala bilir. Ce- 
nab-ı Hak bizim, bu husustaki bilgimizi ko
laylaştırmak için, akim zahiri sebebi olan 
büluğ çağına gelmeyi, akim mükemmel ha
le geldiğinin işareti olarak bildirmiştir. Di
nin emir ve yasaklarına uyma mecburiyeti 
de, akılbaliğ olanlar için konulmuştur. Ger
çekten de akhn gelişmesi büluğ çağında ol
maktadır. Çünkü nefsin kuvvetleri ve bu 
arada akıl, insan bünyesinin olgunlaşması 
ile beraber mükemmel hale gelirler.

AKLIN MAHALLİ NEDİR?
Akhn nerede bulunduğu meselesinde 

de çeşitli fikirler ortaya atılmıştır:
Âlimlerden bazılarına göre; akıl di

mağda, akhn nuru ise kalbdedir. Gözle gö
rülemeyen şeyleri idrak eden işte bu, ak
im nurudur. Kâmil akıl, sahibini, dünyada 
buhran ve rezillikten, âhirette ise pişman
lıktan kurtanz.

Bir kısım bilginler de; «Akıl ruhların, 
ruhlar da bedenlerin hayatıdır» derler.

Hz. Ali (R.A.) kendisine akhn mahalü 
sorulduğunda, filozofların telâkkilerinin 
tam aksine olarak şöyle demiştir: «Aklın 
yeri kalbdir. Ziyası ise dimağdadır.». Islâm 
âlimlerine göre doğru olan da, budur.

Şu da bilinmelidir ki; Allahü teala me
leklere yalnızca akıl vermiş, şehvet verme
miştir. Hayvanlara da şehvet vermiş, akıl 
vermemiştir. İnsanlara ise hem akıl, hem 
de şehvet vermiştir. Bu sebeple aklı şehve
tine hakim olan kimse meleklerden daha 
üstündür. Şehveti aklına hakim olan insan 
ise hayvanlar mertebesinde, hatta onlardan 
daha aşağıdır.

AKIL GÜZELİ VE ÇİRKİNİ
BİLEBİLİR Mİ?
Dinin emrettiği şeylerde bir güzellik 

ve yasak ettiği şeylerde de bir çirkinlik sı
fatının bulunması gerekir. Aksini düşün
mek Allahın sıfatlarına aykırıdır. Zira dinî 
hükümlerde emredici ve yasaklayıcı olan 
bizzat Allahü tealadır. Allahın çirkini em
retmesi, güzeli de yasak etmesi gibi bir du
rum düşünülemez.

Bir şeyin güzel veya çirkin olduğa 
hükmü üç sebepten dolayı verilebilir:

1. Bir şey insanın yaratılışına uygun 
ve hoş gelir, yahut insana nefret verir. Se
vinç ve keder, acı ve tath böyledirler.

2. Bir şey ya mükemmeldir, ya da nok
sandır. İlim ve cehalet gibi.
r  3. Bir şey ya dünyada takdir ile karşı
lanır ve âhirette sevap kazandırır, yahut da 
dünyada kötü görülür ve âhirette de azâba 
sebep olur. İbadet etmek ve günâh işlemek 
böyledirler.

Birinci ve ikinci bölümlerde zikredilen 
güzel ve çirkin olan şeyler aklî olup, hilaf
sız akıl ile bilinebilirler. Üçüncü kısmın a- 
kıl tarafından bilinip bilinemiyeceği ko
nusu ise akaid mezhepleri arasında tartış
ma sebebi olmuştur. Bu husustaki görüşler 
şunlardır:

1 — MU’TEZİLENİN GÖRÜŞÜ :
Mu’tezileye göre iyiük ve kötülüğe ha

kim olan akıldır. Her şeyin iyi mi, yoksa kö
tü mü olduuğ akü ile bilinir. Bunun için 
nakle, yani Kitab ve Sünnet gibi dinî de
lillere lüzum yoktur. Allahın iyiliği yarat
ması aklen şartdır. Akhn yaptığı şey güzel, 
terkettiği şey de kötü demektir Akhn gü
zel gördüğü şeyler farz, çirkin gördüğü şey
ler ise haramdır. Meselâ, akıl; Allahü Te- 
alayı ilah olarak ve nefsini de kul olarak 
bilmeyi; ihsanda bulunan kimseye teşekkür 
etmeyi; suda boğulmakta veya ateşte yan
makta olan bir kimseyi kurtarmayı güzel 
gördüğü için bütün bu fiiller farzdır. Bun
ların zıddı ise, aklen kötü oldukları için, 
haramdırlar.

Bu mezhebe göre; dinî delillerin bir şe
yi farz kılma veya haram etme kudreti yok
tur. Farz veya haram olma meselesinde di
nî deliller sadece birer emaredirler Çünkü 
dinî delillere nesh (Hükümden kaldırma) 
ve tebdil (hükmünü değiştirme» ârız olabi
lir. Akıl ise bizzat her şeyi farz veya haram 
kılar. Akhn koyduğu hükümlerde nesh ve 
tebdîl olamaz. Binaenaleyh dinî deliller farz 
ve haram olan şeyleri bildirmemiş olsalar 
bile, akıl, nelerin farz ve nelerin de haram 
olacağına hükmederdi. Bir şeyin farz veya 
haram olma keyfiyeti dinî delillere dayan
maz. Farz kılma ve haram etme hususunda 
akıl, şer’î delillerden üstündür.

Yine Mu’tezile, akhn idrak edemediği, 
hakkında iyi veya kötü hükmü veremediği 
konularda bile dinî delillerin hüküm ver* 
meşini kabul etmezler. Bu sebepten, âhiret
te Allahü Tealanm görüleceği meselesini 
inkâr ederler. Halbuki âhirette Allahın gö
rüleceği hususunda âyet ve hadisler vardır. 
Fakat, akıl Allahü Tealayı görmeyi kabul 
etmediği için, Mu’tezile de «Allah görüle
mez» demektedir. Bu hususta ileri sürdük
leri aklî delil de sudur: «Görülen bir şeyin 
bir yönde ve bir mekanda, bir cisim ve şe
kil olarak gözükmesi lâzımdır. Bunlar ise 
Ailahır vasıflarına aykırıdır. Dolayısiyle a- 
kıl, Allahın görüleceği meselesini kabul et
mez».

Mu’tezile günah ve nuıur gibi şeylerin 
Allahın iradesi ile olacağını da kabul etmez. 
Bu gibi çirkinlikleri Allahın iradesine izafe 
etmenin aklilı kimselerce kötü görüleceği
ni; dolayısiyle her şeyin Allahın iradesi ile 
olacağı hakkında âyet, hadis ve dinî hüküm 
bulunamayacağım iddia ederler.

Aynı zamanda bunlar; bin insanın i- 
man etmeye ve dinin hükümlerine uymaya 
mecbur olabilmesi sadece akıllı olmasını 
şart koşarlar. Yani ferde bu vazifeleri yük
leyen yalnız başına fertte bulunan akıldır. 
Akıl şer’î delillerden üstündür İman ve 
teklif akıl sahibi olanlara teveccüh eder. 
Buna göre; bir kimse, büyük olsun, küçük 
olsun eğer akıllı ise iman etmesi lâzımdır. 
Bu hususta hiç bir mazeret kabul edilmez. 
Akıllı olan çocuğun da iman etmesi farzdır.

(1) En-Nahl Süresi, Ayet: 78.
(Devamı var)
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Komünist
(Baştarafı 6. Sayfada)

çok «saydın» bu tür basit bir ithamla tev
kif olunmakta, ya akü hastahanesine ya 
da kömür ocaklarına sevkedilmektedir. Bu 
durum, tatbik edilen sistemin insan şuu
runu ezdiğinin ve buna karşı yapılan is
yanın ifadesidir.

Komünist Rusya’nın durumundan kı
saca bahsettikten sonra, bunlar karşısın
da Rusya’nın takındığı tavrı ve meydana 
gelen neticeleri de tahlil etmek lüzumlu
dur.
RUSLARIN ORTA DOĞU 
MESELESİNDE TAKINDIKLARI 
TAVIR

Bu iç ve dış buhranlar karşısında Rus
ya, varlığını devam ettirebilmek için bazı 
sun! ittifaklara girişmek istemiştir. İktisa
dî buhranı kapayabilmek için, yeni sömür
geler veya gizli sömürgeler edinme yolu
nu tutmuştur. Araplarla İsrail arasındaki 
düşmanlıktan ve Amerika’nın İsrail tara
fında bulunmasından istifade ederek, Ya
hudiliğin yol göstermesiyle Araplar tarafı
nı tutar görünmüştür. Sunî yardımlar, te
bessümler ve yaklaşmalarla Arapların dos 
tu olduğunu isbat etmek istemiştir Bu as
lında Rusların sıcak denizlere inme poli
tikasına uygun düştüğü gibi, Beynelmilel 
Yahudiliğin, düşmanın sağlam ittifakına 
mani olma prensibine de uygun düşmekte
dir. Rusya'nın yakınlık göstermesi, İsrail’e 
bir zarar ve Araçlara fayda getirmemiştir. 
Ama Rusya, Bevneîmilel Yahudilik namı
na bundan istediğini ele geçirmiştir. Bu
gün Orta-Doğu’da üsler elde etmiştir. Sim 
di hedef olarak yalnız Türkiye kalmıştır. 
Simdi Türkiye’ye de kur yapmaktadır. M. 
Kemal ve Lenin arasında başlatılan diplo
matik ilişkilerin yıldönümünde Kosigin ve 
Demirel birbirine gönderdikleri mesailar- 
da bu ilişkilerin geliştirilmesi temennisin
de bulunmuşlardır. Türkiye’yi de sosyalist

MİLLETE SAHİP OLACAK 
YOK MÜDÜR?

Türkiye’de tarladaki köylü, fabrikada 
ki işçi, okuldaki talebe, resmî dairedeki 
memur sahipsizdir. Bugün, millet hamîsî7 
dir Milletin düşmanlarına karşı maddî üs 
tünlüğü, yani serveti en alçakça metotlar
la beynelmilel sermayeye peşkeş çekil
mektedir. Millî ekonomi tahrip edilmekte
dir. Milleti başkalarına muhtaç olmaktan 
kurtaracak tarla, fabrika gibi hasılat mey 
dana getiren istihsal ekonomisinde tam bir 
sovgun cerevan etmektedir îstihlakta ise 
israf alabildiğine kamçılanmaktadır. Mille 
ti sefaletten kurtaracak traktör fabrikala
rı, gübre fabrikaları, ağır sanayi tesisleri 
kurulmamaktadır. Bunların yerine yaban
cı sermayeye makarna, çiklet, koka-kola gl 
bi lüzumsuz tüketim fabrikaları -millî sa- 
navii ezecek şekilde- kurdurulmaktadır. 
Ekonomi üzerinde tam bir zulüm makinası 
islemektedir. %3 lük Yahudi-Rum-Ermeni 
azınlığı sanaviin %60 mı. ithalat ve ihra
catın %90 ını ele geçirmişlerdir. Gelir da 
ğılmnnda fvani inkısam ekonomisinde) mil 
lî servetin aslan Davım vine azınlıklar al
maktadır. Azınlıkların, millî gelirdeki ger 
çek tesir nisbeti %2Ö0Ö dir. Salamonlar, 
D’mitriler. Mi sonlar milleti bitmez-tiiken- 
mez bir hırsla soymaktadırlar Kövde aç 
bırakılan, vatanın sahibi millet evlatları ise 
çok az bir ücretle Misonun Bo&azieindeki 
anartmanın kamçılısını, veva Salamonun 
Adadaki valisinin çöoçülüŞünü yapmak zo 
runda bırakılmaktadır. Kanıvla zaferler 
yazan Mehmed. inim inim inlemekte, sa- 
hiosiz. hîmavesiz soyulmaktadır. Buedayi 
nı değerlendiremeyen kövlünün. gecekon
dularda inleyen iseinin. talebenin, memu 
run ırdırabı aslında biribirlerinden ayrc
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aleminde
çemberin içine dahil ederlerse komünist 
stratejinin bir bölümü tamamlanmış ola
caktır. Bu durum Rusya'nın içteki derdi
ne, dıştan merhem sürmesi kabilinden bir 
şey olacaktır. Fakat içindeki dert buna 
fırsat vermeyecektir.
NASYONALİZM HAREKETLERİ

Rusya, çeşitli milletlerin, kam, kemi
ği, eti, gözyaşı üzerine kurulmuş bir za
limler malikânesidir. Bugün 15 devlet Rus 
ya’mn zulmü altında inlemektedir. Ama 
artık milliyetçilik hareketleri de hızla ge
lişmektedir. Bu 15 cumhuriyetten, yarı
dan fazlası Türklerden mevdana gelmiştir. 
Ve Türkler, Rus zulmü altına girdikleri 
günlerden bu yana her yıl isyan etmişler
dir. Her yıl bir kere değil, sayısız defa is
yan etmişlerdir. Ve işte bu isyanlar bu
gün Rusya’yı düşündürmektedir. Rusya dış 
pevkierle uğrasavım derken şimdi kendi 
derdine düşmüştür. Parçalanma kendi bün 
yesinde başlamıştır.

İsyan her vesile ile kendisini göster
mektedir. Son Nato Bakanlar Konseyi top 
lantısmda, Rusya’ya «kademeli kuvvet in
dirimi» teklif edilmiştir. Rusya bunu ka
bul etmemiştir. Ama Varşova Paktında 
bulunan Macaristan bu sese kulak vermiş
tir. Macar Dışişleri Bakam Janos Peter, 
Varşova Paktına Nato’nun bu isteğine müs 
bet cevap verilmesini istemiştir.

Bu hadiseler. Rus Komünist Partisiy
le diğer ülkelerdeki komünist partiler ara 
sı gerginliği artıracaktır. Sovvet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğine bağlı Cumhu
riyetlerde görülen isyan alâmetleri Rusya’ 
yı kötü durumlarla karsı karşıya getirecek 
tir. Bu durum karşısında aklımıza simdi a- 
kıl hastahanesine sevkediîmiş bulunan 
Andrei Amelric’in kitabına isim olarak ver 
diği soru gelivor.

«Rusya 1984’e kadar yaşayabilecek

SUDAN
(Baştarafı 7. Sayfada)

dif. Nasır, Numeyrî ve Kaddâfî her geçen 
gün iktidarlarının sallandığını farketmek* 
tedirler. Gerek Mısır, gerekse Libya ve Su* 
dandald gerçekten samimî hareketler bu 
Rus kuklalarını iyiden iyiye düşündürüyor.

Numeyrî Mehdî’yi öldürmüş olmasına 
rağmen onun başlattığı hareket durmamış, 
teşkilâta bağlı olanlar tarafından gelişti
rilmiştir. Her gün de Numeyrî için dafcs 
tehlikeU bir hal almaktadır. Bu, Numeyrî 
nin tedbirli davranmasına vesile olmakta* 
dır. Mısırla girmek istediği ittifakın da 
bundan ileri gelmesi muhtemeldir.

îslâm memleketlerinde Rusya'nın ajan 
lığını yapan bu adamlar belki bir gün iha
netlerini farkedeeelderdir. Ama o zaman iş 
işten geçmiş olacak ve bunlar iki akıbetle 
karşılaşacaklardır. Ya Rusya bunlara bü
tün ajanlarına yaptığını yapacak ya da u 
yanan milletler bunlardan hesap soracak 
tır. Başka bir düşünce tarzı yoktur.

Bugün Afrika’da gelişen hareketler 
her ne kadar Rusya tarafından yanlış yol
lara kanalize edilmek istense de kendini 
temizleye temizleye hedefe yürümektedir 
Bu hareketler gayrî İnsanî bütün fikirler* 
den temizlendiği an gerçek kurtuluş bek
lenebilir. Afrika'da hak ideolojiye doğra 
hızlı adımlarla üerlenmektedir. Nasırların 
Kaddafî’lerîn, Numeyrî’lerin suni ittifak
ı n  yine kendi kendine çözülecektir

Zafer hak ideoloji için mücadele eden 
sö ^ am  milletlerindir-

KARDEŞ KAVGASI
(Başiaraft İL  Sayfada

tahsis etmesi,, iyi niyeti ile bağdaşmaz. Bu 
gerçek saklanmamalıydı. Üzücü hadiselere 
fırsat vermek istemiyorsak, sağcıları birbi
rine düşürmeğe yönelen davranışlar karşı
smda en büyük dikkati göstermekle vazi
feli olduğumuzu unutmamalıyız.

29 Mayısta M.T.T.B. civarındaki afiş 
yapıştırma meselesi dolayısiyle çıkan hadi
se elbette üzücü bir hadisedir. Bir mü’mi- 
nin değil başının yarılmasına, kılının kopa
rılmasına rıza gösterilemez. Ancak bu de
rece haşin bir kavgayı, hazırlayan haksız
lıklardan hiç bahsedilmemiştir. Gerçekte, 
ilk defa yapıştırılan miting ilânlarının, 
başka hiç bir boş yer yokmuş gibi hem de 
Perşembe gecesi yapıştırılması iyi niyetle 
çok zor bağdaştırılır.

Yukarıda açıkladıklarımız, zulme uğ
ramış, hakları ihlâl edilmiş bir grubun 
karşılık verme duygularından mümkün ol
duğu kadar kurtularak, beynelmilel millet 
düşmanlarına karşı verilecek uzun ve sa
bırlı mücadelenin sart-arma 'girmeğe gay
ret edilerek yazılmıştır.

Hakkımızı milletin mücadelesi idr* ip
tal ettik.

Elemimizi, birlik isteyen millet için 
içimize gömdük.

Kavga kaçım ızı, kardeşisin hatırı
için mum ettik.

İlâhî bize sabır ve sebat ihsan eyle.
Düşmanlığı körüklenenleri uyandır,

::slah evle

Personel Kanunu
(Baştarafı 9 nen sayfada) 

cak? Üstelik bu endişeyi haklı kılacak se
bepler de az değildir. Yahya Han’ın Tür
kiye’ye gelişi ile beraber onun etrafında 
koparılan fırtına, memleketteki komünist 
silâhlı tecavüzleri karşısında hükümetin lâ 
kaydiliği Yahya Han modelinden fayda 
umanlara ümit vermiştir.

Ayrıca Başbakanın değişeceği veya 
«Cumhurbaşkanı yeni bir Başbakan arı
yor» yolundaki söylentiler, bazı subayla
rın tevkifi, tayini liderlerin cumhurbaşka
nı ile mutadı olmayan ziyaretleri bu endi
şelere gerekçe olmaktadır.

Hükümet bir hayli yıpranmıştır. Dün 
kader birliği ettiği mason biraderler bile 
bugün sert tepkiler göstermektedir. Demir
el parti grubunda ağır ithamlara uğramış
tır. Kendi parti grubunun bile itimadını 
her geçen gün biraz daha kaybeden bir ik 
tidarm yaşama gücü ne kadardır? Üstelik 
gücü ve takati sınırlı bir iktidarın istikra
rı kaybolmuş, sıkıntısı ve ızdırabı gittikçe 
katmerleşen milletimizi ne zaman, nasıl, 
hangi kuvvetle mamur ve müreffeh Tür
kiye 0) idealine ulaştıracaktır?

Gidiş bir hükümet buhranına doğru
dur.

İ İ V İ İ İ S İ İ İ S
m  ü

m  OKUYUCULARIN DİKKATİNE : M

•  Yeniden Mitiî Mücadele milletin değer 
Ierine bağlılığı şiar edinmiştir. Üzerinde, 
olmadık kişilerin ulu orta lâf ettiği meşe 
îeleri, temel kavnakiara inerek çözmek en 
sağlam voldur. Mecmuamızın gecen sayıla 
rmda Ömer Nesefî’nin ¿R.A.) Akaidini nes 
retmistik. Türkive’de Türkçe olarak ilk de 
fa mecmuamızda neşredilen bu eser, ileri 
de kitap haline getirilecektir.
•  Avnea Yeniden Mîllî Mücadele önü 
müzdeki savalarından itibaren Akaidde ima 
mimiz olan İmamı Matnrîdî’nin flR.A.* Aka 
İdini nesretmeve baslavacaktır. Bu kıvmet
11 eser b»*iin mn’mûıîere ve vatanseverle 
re uvscaklan gerçek inancın temellerini 
gösterir.

_ . masum
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Milletin malına
(Baştarafı 10. Sayfada}



yi ezen; tartarken İliyle eden, alırken bir 
malı çok hafifmiş giibj satarken de ağır- 
mış gibi tartan; her türlü hiyleyi, faizi ve 
zulmü revâ gören; insanları huzursuzluğa 
sevkeden zümrelerin aleyhine bütün bir 
milleti, bütün bir insanlığı korumak davası 
ve azmi vardır, tslâm ideolojisi ve tslâm 
ideolojisinin ifadesi olan davet; insanların 
içinde yaşadıkları kötü şartlardan, geçirdik*, 
leri buhranlardan tek sorumlu olarak on
larınkinde yaşamış oldukla»! küfür niza
mını ve küfür şartlarını mesul tutar. Kü
für şartlarının, Islâm dışı şartların meyda
na getirdiği zulmün de küçük bir zâlimler 
şebekesinin ve kâfirler gurubunun ıenfaa- 
tine işlediğini ilân eder. İslâm insanları kâ
firler ve mü’minler olmka üzere ikiye ayı
rır. Bütün mü’minleri, insani »ğın kötü ha
yat şartlarından mesul telakki ettiği, küfür 
fikriyatı ve idarecileri karsısında mücade
leye davet eder. O’ samimî surette ve en 
gerçek ifadesiyle köylülerin, işçilerin, öğ
rencilerin ve her türlü İçtimaî sınıfın 
—teşekkül etmiş ve edecek her İçtimaî sı
nıfın— menfaatinin, hayat şartının ve istik-, 
balinin garantisinin sadece îslâmın istediği 
şartlar altında yaşamak olduğunu bunun 
haricinde bulunan bütün yaşayış şekilleri
nin ortadan kaldırılmasını, insanların has
talıktan kurtulmasının yeğaneçaresi olarak 
kabul eder. Bövlece işçiler, köylüler, asker
ler ve öğrenciler, o zamanın şartlarına uy- 
ğun olarak, içinde yaşadıkları kötü hayat 
şartlarının mesulü olarak gördükleri kü
fürden uzaklaşmaca İslâmî kabul etmeğe 
ve İslâmm uğrunda mücadele etmeğe davet 
edildiler.

Kitle hareketlerine dayanılarak yapı
lan bütün inkılâbcı hareketlerin değişmez 
kaidesi; memleketin büyük bir ekseriyetini, 
bu ekseriyetin kötü hayat şartlarının tek 
tnesülü addettikleri, kendi doktrinlerinin 
dışındaki inanış şekillerinden doğan hayat 
tarzları, bu hayat tarzlarının idamesinden 
menfaati olan sömürücü ve ifaad edici züm
relere karşı mücadeleye davet etmek ol
maktadır.

Kur’anın ve Sünnet’în tetkikinden çı
kan neticelere göre; İslâm inkılâbcı hare
keti, . muayyen zümrelerin teşkilâtlandırıl
ması için, küfürle itham ettiği zümreleri 
«östermisdir. Demin bir nebze temas edi- 
ten, köylülerin ve işçilerin teşkilâtlandırıl
ması sâikini ararken Kur’anda sunu görü
rüz: Ezilen ve kötü hayat şartlarına itilmiş 
bulu an bütün zümrelerin bu havat tarzına 
itilmelerinde bir mesul vardır. Bu mesul 
«küfür iktidarı» dive isimlenidrilebilecek 
olan küfrün hakimiyetidir. İşte bu küfür 
hakimiyeti kendi düşün®> ve menfaatine uy 
ğun olarak sivasî ve İktisadî şartlan değiş
tirmiş, deienere etmiş, b’itiin insanlığın 
basana hela olmusdur.
MÜCADELENİN TOPYEKÜN 
MAHİYETİ VE SINIRSIZLIĞI

Clausewitz’in harb hakkındaki kitabı 
«mutlak harb» anlayışını tam manasivle 
ortaya koymuştur: «Düşmanı kendi arzu 
suna tabî kılmak için, bir baskı âleti ola 
rak harb; şiddetin kullanılması ve fazla 
laştırılması hususunda, hiç bir şartın ko 
nulmasma müsaade etmez. Harb ancak 
son noktasında durur.» Clausewitz’in tari 
fine göre harb mutlak bir mahiyet kazan
mıştır. Şöyle ki; hasmın irade gücünü ta

li®
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mamiyle kendi irade gücümüze râmetmek 
kendi irademizi üstün kılabilmek ve istek 
lerimizi kabul ettirebilmek için hiç bir şar 
tın, hiç bir manî halin kalmadığı ana ka
dar yapılan ve gayesi bu olan harbe mut
lak harb deniyor. Mutlak harb bu vasıfta 
olan bir harbdir. Harb yalnız son noktasın 
da durur. Yani harb, hasmın iradesi kendi 
irademize tamamiyle teslim olduğu anda 
durur.

İslâm inkılâpçı hareketinde bu gaye 
tesbit edilmiş durumdadır. Son hedef yer
yüzünde küfür iktidannm ortadan kalk 
masıdır. Küfür iktidan tamamiyle İslâm 
iradesine tabî olasıya kadar yapılan müca-

dele harbin mutlak manasım ve mahiyeti- 
yönünden harbin sınırsızlığı ve mutlak o- 
luşudur.

Clausewitz’e göre; geçmişteki harble- 
rin ekseriyeti sınırlı harblerdi ve mutlak 
harb anlayışı içerisinde realitenin derece
si nazarı itibare alınırsa bir korkunun uyan 
masına sebebiyet veriyordu. Clausewitz 
AvrupalIların, Fransız ihtilâline kadar yap 
mış oldukları harblerin mahiyetinin sınır
lı harb olduğu kanaatindedir.

Mutlak, sınırsız ve topyekün harb ke 
ümeleriyle ifade edilen harb nevi, diğer 
harb nevilerinden aynlır. Evvelâ, hedefi i- 
tibariyle aynlır. Mutlak ve sınırsız harb- 
de hedef, hasmın iradesini tamamiyle yok 
etmek, ortadan kaldırmaktır. Ama bir ka
lenin zaptı, bir şehrin işgali, muayyen İk
tisadî zenginliklerin yağması hedefine yö
nelen harb sınırlı mahiyettedir.

İslâm inkılâpçı hareketinin mücadele 
sinin mahiyeti diğer inkılâplar gibi Clau- 
sewitz’in vermiş olduğumuz, mutlak harb 
tarifine uygundur Kur’an-ı Kerim’de, Ce- 
nab-ı Allah mü’minlere; «Yeryüzünde hiç 
bir müşrik, İslâm iktidarına muhalefet 
edecek hiç bir kudret kalmayasıya ve İs
lâm iktidarı yeryüzünde hâkim olasıya ka
dar müzminlerin mücadele etmeleri» direk 

fharebe anlayışıdır. Nihaî zafer için bütün] 
rfîfinı vermektedir (El-Enfâl Suresi: W )

Sınırsız harb en son ve katî bir mu 
kuvvetlerin aynı zamanda siyasî harb hile
lerinin, diplomatik faaliyetlerin tek gayesi 
sermayeyi bir işe yatırır gibi, katî bir mu 
harebeye girmektir. Demek ki; sınırsi2 
harb, sadece askerî kuvvetlerin kullanılma 
sim değil diplomatik, psikoloiik ve diğer 
harb şekillerinin de kullanılmasını icab et 
tiren bir harb seklidir. Düşman kavıtsız 
şartsız teslim olmaya- mecbur edilmedikçe 
ve hakimiyetini baskasma devretmeyi ka
bul etmedikçe -zaman ister az. ister çok 
olsun veya ister tonrak kazanılsın, ister 
kaybedilsin harb durmaz. Muavven bir 
düşman memleketinin işgali, eğer orayı 
inkılâbcı güderin iradelerinin hâkim oldu 
ğu bir memleket ve vasat haline getirmi 
yorsa, o memleketin askerî kuvvetlerle iş
gal edjimiş olması hiç bir mana ifade et
mez. . Yani sınırsız harben hedefine vasıl 
oldtağınu göstermez.

Fransız ihtilâli ve İSSanolyon harblerı 
esnasında birbiri icjine giren cereyanlar 
vardır. Bıınlar sonradan «Komünizm» ye 
«sınıf mücadelesi» ile de ifade edilmiştir.

İşte bu cereyanlar, Marx ve Engels’dir ki 
komünizmin ideolojik yapısını kurmuşlar, 
sınırsız harbi sınıf mücadelesine tatbik et
mişlerdir. Sınıf mücadelesinin yani işçi sı 
nıfmın yapacağı mücadelenin nev’ini. işçi
lerin hakimiyetini kabul ettirmeyi nihaî 
hedef olarak kabul etmişler ve onun hari
cindeki bütün iktidar şekillerinin ortadan 
kaldmlmasmı düşünmüşlerdir.

Burada Kur’an-ı Kerim’in direktifleri 
ne müşabih bir durum görüyoruz ki; Kuri 
an-ı Kerim’de İslâm hükümranlığının yer 
yüzünde hâkim kılınması ve İslâm haricin 
deki bütün iktidar nevilerinin tasfiyesine 
yönelmiş bir harbin direktifi vardır.

Marx, 1871 Paris Komünü çapulcu a 
yaklanmasından, gelecek sefer hedefin sa 
dece askerî idarenin bir elden diğer bir 
ele geçmesi şeklinde olmayacağı fakat bu
nun ezilmesi lâzım geldiği neticesini çıkar 
mıştır. Demin ifade edilen şekliyle, sınır
sız harb teorisini işçi mücadelesine tatbik 
etmiştir.

Fransız inkılâbı ve Napolyon harble- 
rinden sonra, sınırsız harbe doğru tema
yül, bilhassa, halkın bir işi olmuştur. Cla
usewitz, Avrupa’da 18. yüzyıl harblerinin 
sadece hükümeti ilgilendiren işler olduğu
na işaret etmiştir. Fransız ihtilâli zamanın 
daki harbler, birden bire, 30 milyonluk 
Fransız halkının müşterek bir işi haline 
geldi. Mücadele, milletin teşkilâtlı birliği
nin yaptığı bir mücadele haline gelmişse; 
harbler topyekün ve sınırsız bir mahiyet 
almış demektir.

Clausewitz, «halkı silahlandırma» balı 
sinde, sınırsız harbe ait düşünüşünü orta
ya koydu. Ona göre; bir millet istilaya uğ
radığı zaman ordusunu sınırdan içeriye çe 
ker ve düşmana karşı halkı silâhla koru
mak için askerî kuvvetini kullanır. Halk- 
harbindeki alev, çok geçmeden katî harb- 
dc en yüksek derecesine vanr. Bir millet 
mağlûbiyetten sonra tekrar döğüşmek üze 
re ayakiandığı zaman, istilaya karşı muka
vemet etmek için, halk-harbi en uygun bir 
harb şeklidir. Clausewitz’in harb felsefesi 
nin, istilaya karşı, millî ihtilâl hareketinin 
çıkışma sebebiyet vermesi bakımından de 
ğerli bir yardımı olduğu söylenebilir Cla 
usewitz’in ideal bir sınır harbinin temeli; 
halk-harbi için milleti silahlandırmaktır.

İslâm inkılâbcı hareketlerinin ve ko 
münist inkılâbcı hareketlerinin harb teo
rileri, sınırsız harb teorisidir. Nazilerle di
ğer muvaffak olmuş ve kitleyi teşkilâtlan
dırmak suretiyle mücadeleye girmiş bulu
nan hareketlerin de mücadeleleri topye
kün ve sınırsızdır-

İslâm inkılâbcı hareketinde ashâb 
Mekke halkını teşkilâtlanmağa, onları küf 
re karşı direnmeğe davet etmişlerdir. Bu 
iş Medine’de başanlabilmiş ve Medine hal 
kı «kitleleşme» diye ifade edildiği şekilde 
siyasî ve askerî bir teşkilât haline gelmiş
tir. Artık bundan sonra, bütün bir Arabis
tan kıtası halkının İslâm ideolojisinin em
rinde silâhlanmış insanlar oldukları görü 
Kir.

(Devamı var)
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Cumhuriyet Gazetesi mahkûm oldu
Mücadele Birliği aleyhine yalan neşri- Mücadele Birliği bu asılsız haberi 26

yat yapan, İtalyan casusu Yahudi Emanu- Aralık 1968 tarihinde mahkeme kanalıyla 
el Karasu’nun yakın dostu Yunus Nadi9 tekzip etmişti. Ne yazık ki Cumhuriyet ga 
nin Botarien ve Mason oğlu Nadir Nadi1 zeteşi kanunları çiğneyerek, hattâ hiçe sa- 
nin çıkardığı Cumhuriyet Gazetesi Toplu yarak, tekzibi haberin çıktığı sayfada neş- 
Basın Mahkemesi tarafından mahkum edil retmemiş, arka sayfaya sıkıştırmıştı, 
miştir.

28 Ekim 1988 günü «Genel Kurmayda Bu kanunsuz hareket mahkemeye in-
gizli bir dernek ortaya çıkarıldı.» diye, tikâl ettirilmiş, son duruşma ile mahkeme 
Cumhuriyet Bayramı arifesinde kasıtlı neş Mücadele Birliğinin talebini haklı bula- 
riyat yaparak bütün çirkefliğini ortaya rak Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Mü* 
koymuştu. Bu tarihe kadar Cumhuriyet dürünü 2000 TL. ağır para cezasına ve 15 
gazetesinde en azından dört defa Mücade- gün de hapse mahkum etmiştir. Hapis ce 
le Birliği hakkında haber çıkmış olması- zası para cezasına tahvil edilmiş, fakat te 
na rağmen, Mücadele Birliğine onun de- cil edilmemiştir, 
mokratik, kanunî mücadelesine gizlilik iza
fe ederek' ne kadar gayrı millî olduğunu Böylece adalet .Mücadele Birliği lehine
ispat etmişti: tecelli etmiştir.

Kayseri Y. İslâmın Bildirisi
Mücadelecilerin duruşması


