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S A D E C E S O L A K A R Ş I BiR P R O 
T E S T O H A R E K E T İ D E Ğ İL; B İ Z Z A T M İL L E T İD E O LO JİK
Y A P IS IN IN ¡L i M L E Ş M E S i V E H A R E K E T L E N M E S İ D İ R i
ideolojilerin hâkimiyet kavgası harbî
zorlar. 1. Cihan harbi böylece patladı. MU
yonlarca insanın ölüsü, milyonlarca insa
aın sefaleti ve iniltisi üstünde meşum bay
raklar dalgalandı.
Bu bayraklar; Rusya’da komünizmin
orak-çekiçli bayrağı, Almanya’da kukla
Alman cumhuriyeti, Osmanlı imparatorlu
ğunun mukaddes topraklarında ihanetleri
sabit olanların kukla bayrakları...
Bu hal, sol ideolojilerin yeni bir zul
mü oldu. Libya’da îngiliz istilâcıları mem
lekete girdiklerinde 10 milyon insan yaşı
yordu. îngilizlerin resmen çıktıkları sene
Libya’da 2 milyon insan kalmıştı. Fas’tan
Çin’e kadar, bütün müslüman illerinde zu
lüm, kıtlık, hastalık ve ölüm dolaşıyor. Zi
ra bütün bu eller sol ideolojilerin görün
mez istilâsı atındadır. Kendi vatanında iğ
renç bir istibdadın mesulü ideolojiler, İs
lâm beldelerinde canavarca bir zulmü de
vam ettiriyorlar.
Nerede zulüm, anormallik, jzdırap ve
buhran varsa! orada sol ideolojinin tasal
lutu vardır. Buhran; sol ideolojilerin insa
na sunduğu acı meyvedir, İnsanın buhra
nı, sol ideolojinin zarurî neticesidir.
3. BÜTÜN SOL İDEOLOJİLER. BÜNYE
LERİNİN İCABI OLARAK. ÇÖKMEYE
MAHKUMDUR :
Sol ideolojilerin insan ve cemiyet ha
yatma hâkim olduğu yerlerde, buhranla
rın doğduğunu gördük. Buhran; insan ya
pısının zaruretleri ile, gayr-i İnsanî ideolo
jilerin tezadından doğuyordu. İnsan yapısı
nın zaruretlerine uymayan tatmin tarzları,
insan buhranını artırıyor. Bozuk gıda mad
deleri nasıl biyolojik varlığı rahatsız edi
yorsa, gayri İnsanî ideolojiler de insanı
buhrana sokmaktadır.

arasındaki savaş bitmeyecektir. Sol ideolo
jilerin doğurduğu buhran, insan ve cemi
yeti yeni ideolojiler aramaya sevkedecektir. İşte bu arayış ânında, sağ ideolojinin
insan yapısına uyan; iman düşünce, his,
hareket ve nizam modelleri insanlığın ye
niden kurtuluş ümidi olacaktır
Sol ideolojiler ayakta kalmak için,
buhranların devamına muhtaçtırlar. Izdarab. gözyaşı, inilti ve zulüm sol ideolojile
rin beslenme vasatıdır. İnsanlık üzerinde
.şerefsiz bir diktatörlük kuran sol ideoloji
lerin yaşama şartı; dünyanın sefalet, ızdırab ve buhran içinde bulunmasıdır.
İnsan yapısı ile çatışan ideolojiler
hükmettikleri insanları şiddetle esiriestirmeye ilânihâye devam edemezler Millet
ve fertler üzerindeki menfî ideolojik taz
yik, patlamaları ve reaksiyonları davet
eder. Sol ideolojinin görünür veya görün
mez tazyiki, bir müddet sonra şiddetli bir
reaksiyonla yıkılır. Bu ifadelerin teyidini
tarihte görelim:
Eski Mısır büyük bir medeniyet kur
muştu. Kuvvetli bir devlet sahibi idi. An
cak Firavun ideolojisi, zulüm icra ediyor
du. Bu zulüm birmüddet devam etti.
Bir millet jenosidle ortadan kaldırıl
mak istendi. Hülasa; Fir’avnm sol rejimi
zulümle devam etmek istedi. Ancak, bir
ideolojinin zulmü ebediyyen devam ede
mez. Gerçekten, Fir’avn ve rejimi kısa bil
zaman sonra yıkıldı. Mısır’da onu tâkiben
gelen hükümetler de iktidarlarını yavaş .ya
vaş kaybettiler.
Yahudi tarihi, bozulan sağ ideolojinin
yeniden ihyâsı için gayret eden peygam
berleri bildirir. Fiilen yaşanan sol rejime
karşı,
peygamberlerin ve bir grup mü’miSol ideolojinin bir cemiyetde hâkimi
nin
mücadelesi
umumiyetle müsbet neti
yet temin etmesi buhranların başlangıcı
nın işaretidir. İdeoloji, mutlak bir hâkimi ce vermedi. Sonunda Hz. İsa’nın da dave
yet kazanmış olsa bile, bu sefer insan var ti inkâr ile karşılandı. Hz. İsâ’nm daveti
lığı ile çarpışmaya başlar. Bu ise buhra sola karşı bir protesto mahiyetini taşıyor
du. Ancak, bu teşebbüs de Yahudi ideolo
nı doğurur.
jisini
tamir imkânını vermedi. Böylece Ya
Hristiyanlık ideolojisine karşı, müşah hudilik,
kendisi ve diğer milletler için, za
has buhran halleri olarak Rönesans, Re rarlı ideolojilerin
bir batak haline
form, Avrupa ihtilâlleri ve Cihan harbleri geliyordu. Yahudi çıktığı
buhranının
ve zaman
gösterilebilir.
zaman iç reaksiyonların sebebi, vazgeçmez
Cemiyet ve ferdin sol ideolojiye kar- suretde kabul ettikleri sol ideoloji olmuş
.şı isyanı, ya bir sol ideolojidir veya sağ tur:
Hristiyanlık Yahudiliğe karşı reaksi
ideolojidir. Avrupada, Hristiyanlığa karşı,
yon
olmuş
ve kısa bir zaman sonra bulan
insan fıtratının Hristiyanlık harici bâtıl
ideolojiler istikametindeki reaksiyonu, de mış ve başka bir sol ideoloji haline gelmiş
ğişik sol ideolojilerin hortlamasına vesile tir. Rönesans, Reform, Felsefî akımlar da
ima birbirine reaksiyon halinde ortaya
oldu.
çıkmış ve dünya buhranı gittikçe şiddetlen
İnsan fıtratının reaksiyonu ya ifrat miştir.
ya da tefrit noktasına vardı. Böylece iki
İslâmî kabul eden milletler ise; buh
korkunç sol zuhur etti. Bu iki sol ideolo ranları kendilerini İslâmî kabule hazır ha
ji; liberalizm ve komünizmdir. Simdi dün le getirdiğinden, İslâma girmişlerdir.
ya bu iki sol ideolojinin kurbanı olmak
Arabistan’da İslâmın intişarı, sola kar
üzeredir. Ancak, sol ideolojilerle fıtrat şı İslâm ideolojisinin protestosu olmuş, iki
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ideoloji arasındaki mücadele solun hezi
meti ve İslâmm zaferi ile neticelenmiştir.
Diğer milletlerin İslâmlaşması ise; sol
ideolojinin tazyiki altında bunalan millet
lerin, kurtuluş ümidi olarak İslâmî görme
lerinden doğmuştur. Cihangir İran ve Bi
zans devletlerinin yıkılıvermesi, bu devlet
lerin kurtuluş ümidi olarak İslâmî görme
tirmesindendi. Bu hal solun cebirle yürü
tülmesi demek olan devletlerin yok olma
sını icab etti. Bir başka yönden, milletle
rin İslâmlaşması; İslâm ideolojisine yakın
hayat süren milletlerin. İslâmî seçip sol
ideolojiyi reddinden doğmuştur.
Bugün dünya, solun değişik ideolojile
ri altında en korkunç bir buhranın ızdırabı ile kıvranmaktadır. Komünist ve kapi
talist ideolojilerin, dünyayı ele geçirme
mücadelesi, bütün beşerî hâdiselerin ve ız
dırabın esası olmaktadır. Gayri İnsanî bil
harb, salgın hastalıklar, sefalet, sefahat ve
fzdırab dünyada hâkim bulunuyor. Beşer
buhranından kurtulmak istiyor. Fakat buh~
randan kurtuluşun yolunu bilmiyor.
İnsan ve cemiyetin yapısı sol ideoloji
lerin tasallutuna cevapsız kalmaz. Yeni pro
testolar doğacak, insan yapısının zarure
ti, sol ideolojileri başarısızlığa mahkum
edecektir. Sağ ideolojinin vazifesi bu olu
şa müsbet bir yönde istikamet vermek ola
çaktır. İnsanlık, sola karşı protestolarında
ve buhrandan kurtulma denemelerinde,
adım adım sağ ideolojiye yaklaşmaktadır.
Fir’avn karşısında, Yahudi hayatı kar
şısında, Hristiyan ideolojisi karşısında, bu
gün liberalizm ve komünizm karşısındaki
protestonun dayanakları ya sağdır, ya da
sağa merhaledir
Rönesansm, Reformun ve Fransız ih •{Hâlinin ideoloji temellerinden bazıları
sağ ideolojinin esaslarına yakındır. Röne
sansın gayri İnsanî fatalizme isyanı. Refor
mun kilisesinin ilahlaştırılmasma protesto
su, Fransız ihtilâlinin adalet telakkisi sa&
ideolojiye merhaledir.
Sol ideolojilerin tasallutunda bulunan
cemiyetlerde buhran bitmez. Buhranla bir
likte. sol ideolojiyi yıkacak bir protesto
hazırlanır. Bu protestolar birbirini takip
eder. İnsan ve cemiyeti sağ ideolojinin
hâkimiyetini kabule hazırlar.
4. İNSAN VE CEMİYETİN TABİİ İDEO
LOJİSt SAĞ İDEOLOJİDİR. CEMİYETİN
NİHAİ SEKLİ SAĞ İDEOLOJİNİN MO
DELİDİR.
Sol ideolojiler vehimden hareket et
tikleri ve insan yaradılışına aykırılıkları
sebebiyle, hâkim oldukları cemiyetlerde
buhranların tohumu olurlar. Zira insan ih
tiyaçları norma] olarak tatmin edilmezse
buhran başlar. Bu buhran cemiyeti bir
aranışa sevkeder. Bu aranış, normal olarak
solun yaşavan cebrî sekline karşı bir pro
testodur. Rönesans gibi. Reform gibi.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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İM A M O Ğ L U D A G Ö Ç T Ü
Bir asrı aşan bir zamandan beri komünizm,
Türkiye'de faaliyet halindedir. Komünizm vehime dayalı bir doktrin, hatalı bir düşünce tarzı
ve insan ve cemiyet bünyesinin kanunlarına ay
kırı bir nizam anlayışıdır.
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Avrupa’da rönesanstan itibaren idealist ha
yat anlayışının yıkılmağa başlaması eski yunan
dan beri sakat kafalann, devir devir parlayan
hülyası materyalizmin hortlamasına müsait zemi
ni meydana getiriyordu. Pozitivizmin tahribatı,
hukuk, siyaset, ahlâk sahasında kendini göste
rirken, sosyoloji sahasında en hararetli tahrip
çisine kavuşuyordu. Feuerboch’tan ve eski yu
nandan aşırdığı materyalist telakkiyi, Heğelden
aşırdığı dialektikle kaynaştıran Marx, metodunu
tarihe tatbik ediyor. Ve ilim yaftasında, bir men
hus ideoloji doğuyor,
Marx, kendisinden evvelki komünistlerin ha
yallerini, insanlığın tekamülünün son safhası ola
rak ilân ediyor. Ve bu hayali, ilmî (!) delillerle
teyide çalışıyor. Halis materyalizmin, dialektik}e canlandırılması, materyalizme daha geniş bir
izah imkânı veriyor Bu mantıkî hayal, insanlı
ğın bütün hayatı boyunca bağlandığı değerlere
ve gerçeklere sırt çeviriyor Din, devlet, millet,
mülkiyet, ahlâk gibi manevî ve maddî gerçekle
ri, maymundan türemiş (!) insanın ve sınıfların
menfaatlerinin yansıması olarak kabul ediyor.
Din, ahlâk, aile, millet, devlet ve mülkiyet gibi
gerçekleri yıkmak, bizzat insanı, cemiyeti ve mil
letleri yıkmak demektir. Komünizm bu haliyle
yeni bir insan ve cemiyet var etme (!) gayreti
içindedir. İnsanı, insana rağmen ve kendi bün
yesine rağmen tahrip edip, yeni baştan inşa et
mek ve bir hayal kalıbına dökmek. Marxizmia
cemiyeti değiştirme metodu budur.
İşte bu sebepten ihtilâl marxizmin vazgeçil
mez hastalığıdır. Madde ve canlı varlığın dün
yasında ana kanunun ihtilâl olduğu, Marx ve
Bugels’in inancıdır. Engels maddenin ve canlı
varlığın dialektik sıçramalarla ilerlediğine ina
nır Bu inanış ihtilâlin, komünist mücadele an
layışının, aslını teşkil ettiği gerçeğini izaha ye
ter.
İnsanı, Marx’m doğmalarına göre yeniden ka
lıplâmak için mutlaka zora başvurulacaktır. Bu
proîeterya diktatörlüğü dedikleri, komünist par
tisinin mutlak diktatörlüğü manasına gelen, ko
münist devlettir. Din, ahlâk, mülkiyet kayıtları
nın toptan ilgası, işte bu komünist devletin vazi
fesidir. Din, ahlâk, mülkivet, devlet gibi insanı
manevî ve maddî otoritelere kendini bağlı his
seden herkes tasfiye edilmeli ve komünist te
lakkiye göre yeniden inşa edilecek cemiyete hiç
bir tesirleri olmamalıdır. îşte bu temel düşün
celer, komünizmin mücadelesindeki gaddarlığı,
şirretliği ve iğrençliği izah eden temel seben^
lerdir.
Doğruluk, akde vefa, samimiyet, vaadini ye
rine getirme, namus, haysiyet ve şeref gibi ah
lâkî hasletler; marxiszm-Leninizme göre çîilünç
şevlerdir. Zira Lenin’e göre, bir hareketin ahlâkîliği. o hareketin ihtilâle favdalı o I u d , olmamasivle ölçülür. En adi hareketler ihtilâl için fay
dalı ise. komünist ahlâka (!) göre, son derece
makbuldür Bir anlaşmanın şartlarına riavet etmeverek, sözünden dönmek komünist için son
derece normaldir. Aleyhimizde olsa bile doğru
luktan avrılmamaüh emreden, valan sövlemeği
men eden yüce dinimizin telâkkileri ile Marx
izmin iğrenç ahlâk (!) telakkisi kıvamlanınca, ko
münist hareketin iğrenç nsikoloiisi büsbütün
ortava çıkar. Komüniste göre her sey mübah. ih
tilâle favdalı ise cınavet normal, hırsızlık olağan,
eşkivnlık tavsiveye savandır.
Kendilerini devrimci maskesi ile gizlemeğe
çalışan komünistler, metodlarının ihtilâl olduğu
nu ortaya koyuvorlar. Hareketlerinde bizim an
ladığımız manada mevcut tabii ahlâkın hic bir
izi kalmayan bu ahlâksızlar kanunî ve gavri ka
nunî metodlan beraberce kullanmakla övünürler.

Lenin, bu hususu mektuplarında belirtmiştir.
Adam öldürme suretiyle komünist partisinin pa
rasmı artırmak, komünizme karşı koyabilecek
güçleri sabotajlarla sindirmek uyguladıkları
taktikleridir. Mao, Çin’de aynı taktikleri kullan
dı. Gizli «kızıl çeteler» milliyetçileri öldürüyor
du. Kızıl çetelerin en adi cinayet metodlannı
kullanarak, insan avına çıktığını bilenler için*
Ruhi Kılıçkıran’m şehid edilmesinden, îmamoğlu’nun vefatına kadar kanlı bir iz bırakarak iler
îeyen cinayet dalgasını izah mümkündür.
Cinayetlerin üniversitede işlenmekte oluşu,
bazı safdillerin zannettiği gibi üniversitede iste
nen reformların gerçeklestirilmeyisinden doğmu
yor. Bu kanlı kavgalar, Türkiye’nin istikbalin!
tayin edecek kavgalardır. Bu kavgaların netice*
sindedir ki, Türk milletinin ya yaşamaya lâyık
olduğu, ya da ölüm çukuruna gömüleceği belli
olacaktır. Beynelmilel yahudiliğin silâhlı kızıl
birlikleri halindeki çetelerin saldırısına, bir bü*
tün olarak millî cephe karşı koymaktadır. Millet
hayatının temeline bomba koyan Moskova ve Pekin merkezli komünist faaliyeti doğrudan doğru
ya devletin karşı koyacağı bir faaliyet iken, bu
vazife şuurlu vatanseverlerin gayretine kalmış
tır.
Ve Türkiye’de komünizmi ihtilâl yoluyla teds etmek; ancak devlet güçlerini devletin aley
hine kullanmakla mümkün olabilir. Halk böyle
bir tesebbüse kesin olarak karşı duracaktır. Libya, Sudan, Irak ve Suriye’deki gibi, Türk subay
larından bir zümreye yaptırılması düşünülen ih
filâl. komünizme geçişi temin edecektir. Ancak
ihtilâle karşı halkın mukavemetini azaltmak ga
yesiyle, hic olmazsa iktidarın ve milliyetçilerin
haktan tecridi gerekecektir
Bu da zamanımızda talebe hareketlerinin is
tismarı ile temin edilmektedir. Bütün komünist
imsen memleketlerde ve özellikle Latin Amerika
memleketlerinde bu usul tatbik edildi Komünist
ler Küba’da Havana üniversitesine yerleştiler.
Talebe isteklerinin hamisi rolünde sahneye çı
kan komünistler kısa bir zaman içinde reform
lar yoluvla milliyetçi profesör ve talebeleri teh
dit ve baskı ile üniversiteden attılar. Bütün an»
ii komünistler ya dövüldü, ya da öldürüldü Böy
lece üniversiteler komünistlerin saldın üssü ha
line geldi. Polisin giremediği üniversite silah de
nosu oldu ve devlet içinde devlet haline geldi.
Üniversitede hakimivet katileşince, kızıl çeteler
üslerinden uzakça bir yerde de cinavet isleyip,
üniversiteye saklanabiliyor ve suç delilleri yok
edilivordu. Bu cinayetlerin de sorumlusu olarak,
milliyetçileri ilân ediyorlardı.
Bugün üniversitelerde silah gücüne dayana
rak, silahsız co&unluk ve havatından endişe ha
ündeki öğretim iiveleri üzerinde kurulmak iste
nen terör müthiştir. Millivetçî profesörler tar
taklanıvor, millivetci öğrenciler dövülüvor ve
öldürülüyor Suçlular yakalanmak için polis ünt
versiteye girmek isteyince kıvamet konuyor.
Üniversite muhtariyeti vok ediliyor dive feryat
başlıvor.
îste tmamöğlu, sadece antikomünist olduğu
için, üniversitedeki teröre kurban gitti Hocası
nı gözleri önünde tartaklamaca kalkan komünist
7 orbalarm karsısına çıktığı için vuruldu Ancak
k o m ü n is t le r aldıkları talimat gerekince cinaveti
tertin ettiler ve sonra da cinayetin surunu mil
liveteilere vamamaŞa çalıştılar
tm»wnSlımun
cenazesinin kaldırılışı sırasında Teknik Üniversi
tedeki millivetci!ere de avuı knmnlnvu dürepîe
diler Ve i«in acı tarafı su ki. kızıl knmnlocnlar.
işkence ettikleri millivetcivi nolise s ik â v e t edin,
bîr gün karakolda sabahlamasını temin edebildi
ler
Komünistlerin Türkive’vi imha metodu bilin
medîkce ve devlet komünizmi teoelemek vazife
sini bizzat üzerine almadıkça, bu kanlı cinayet
(er serisi devam edecek demektir.
Ders almak 7amanıdır.t
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Beynelmilel Yahudiliğin
Silâhı Komünist Terörü
Devam Ediyor
Beynelmilel yahudiliğin silâlu komü nizm, dün olduğu gibi bugün de silâhları
nı konuşturdu. Dün Ruhi Kılıçkıranlan, Sü
leyman Özmenleri hedef alan kızılların kur
şunları bugün de Edebiyat Fakültesi Coğ
rafya bölümü son sınıf öğrencisi Yusuf Îmamoğlu’nu şehid etti. Yahudi uşağı komü
nistler kahbece tetiği çekerek, millet ev 'âtlarını katlederken üniversite rektörleri
nin, dekanlarının ağzını bıçak açmıyor ve
göstermelik toplantılar yapmakla iktifa edi
yorlardı. Mason - komünist işbirliğinin mil
lî cepheyi yıkmak ve yahudinin meş’um
gayesine doğru milletimizi sürüklemek için
üniversitelerimizde estirilen teröre, ilgili
ler ya susarak, ya da ilhamını Mao’dan, Lenin’den, Kastro’dan alan canileri haklı çı
kararak hunharca tertiplenen komplaları
?Devrim Zaferi» diye alkışlıyorlardı.
Pazartesi günü kızıllar tarafından şehid
edilen Yusuf Jmamoğlu’nun cenaze nama
zı 10 Haziran Çarşamba günü Beyazıd ca
miinde huşû içinde kılındı. Cenaze namazı
kılındıktan sonra şehidin bin senelik şanlı
tarihimizin, imanımızın, dinimizin, devleti
mizin ve bugün üzerinde yaşadığımız mü •
barek toprakları bize mübarek bir miras
olarak bırakan şehidlerimizin sembolü olan
Ayyıldızlı bayrağa sarılı tabutu, bütün bir
Millî Cephe olarak millet evlâdlarınm omuz
larında ebedî istiratgâhına doğru taşındı.
Ve Sirkeci’den memleketine milletin inti
kam hisleri bir defa daha bilenmiş bir hal
de gönderildi.
Millet, dini, devleti, imanı çiğnenme
sin diye çalışan, fakat millet düşmanları ve
komünist kurşunlarıyla şehid edilen îmamoğlu’nun cenazesinde bulunurken, komü
nist militanlar boş kalan üniversitenin ıssız
lığından da istifade ederek sabotailarına,
caniliklerine devam ediyor ve yeni komplo
lar peşinde koşuyorlardı.
ÎTÜ.’de de aynı oyunla karşı karşıya
geliyoruz. Gümüşsüyü kantininde sıra bek
leyen Makina Fakültesi öğrencisi miliyetçi
Mevlid Kara kendilerine Devrimci adı ve
ren silâhlı 4 komünist tarafından Öğrenci
Birliği’ne götürülmek isteniyor, öğrenci
Birliğine gitmenin minâsızlığmı söyleyen
Mevlid Kara’nın kollarına girerek kendisi
ni birçok talebenin gözleri önünde tabanca
tehdidi ile yemekhane’den çıkarıyorlar. Da-

SAYFA 4

Vura] Yıldınmoğlu, Yusuf İmamoğlu’nun
katil zanlısı olarak polis tarafından aran
maktadır, Edebiyat Fakültesi talebe tem
silcisi olan bu şahıs daha önce de Prof.
Faruk Kadri Timıırtaş’ı tabanca ile tehdit
etmişti.

yorlar. Tipik bir komünist tertibiyle öldür
mek kasdıyle ateş ettikleri tabancanın utanmadan Mevlid Kara’ya aid olduğunu
söylüyorlar.
Ağır şekilde yaralanan İsmail Cevheri
ve Mevlid Kara daha sonra sürükleniyor ve
okul kapısına kadar getirilerek, buradan
meçhul bir istikâmete kaçırılmak isteniyor.
Nihayet nice zaman sonra emniyet kuvvet
leri gelebiliyor da güpegündüz sokak orta
sında adam kaçırılmasına ancak mani olu
nuyor. Emniyete götürülüyor, Emniyette
güya faillerin tesbiti için ifadesi alınacak
denilerek sabaha kadar Mevlid Kara bekle
tiliyor. Ancak 24 saat geçtikten sonra me
sele Savcılığa intikal ettirilebiliyor ve hak
tecelli ederek Mevlid Kara serbest bırakı
lıyor.
Türkiye’de fikir münakaşasını ve po
litik mücadeleyi soysuzlaştıran kızıllar Bal
kan komitacılığını da aşan bir adilik içinde
göz göre göre milliyetçi avına çıkmışlardır.
Firengili bir kudurgan olan Lenin’in tatbik
ettiği, Stalin adlı caninin uyguladığı ve
Mao’nun Nankin, Şankay, Pekin ve bütün
Çin’den gizli kızıl çeteleri vasıtasıyla muha
liflerini yok etmek ve suçu milliyetçilere
yüklemek taktiği bugün Türkiye’deki kızıl
lar tarafından tatbik edilmektedir.
Fakat komünistler, komünist militan
lar uyanan milletimizden Konya’da, Erzu
rum’da, Aksaray.da Sultanahmed’de haklı
bir şamar yemişlerdir. Komünistler bunun
ızdırabı içindedirler. Zira insan ve eşyanın
kanuniyetine uymayan materyalist bir dokt
rine dayanan komünizm; milletimizin için
den taraf bulamamanın, kitleleşememenin
sancısıyla kıvranıyor Bu yönüyle «Sosya
list Türkiye» sloganı «Bağımsız Türkiye»
gibi parlak, cazibeli bir şekle irca edilmiş
tir Fakat bu da iğrenç gayelerini saklama
ya yetmediği için artık halktan ümidi kes
mişlerdir. Onun için milleti, bilhassa üni
versite gençlerini, milletin ızdırabını du
yanları terör estirerek sindirmek istemek
tedirler
” Ne var ki, bu gerçekleri bilen, ancak
Beynelmilel Sionizmin kontrolündeki ma
son localarının direktifiyle hareket eden
iktidar ve üniversite senatosu ve rektörler
bu tehlikeler karsısında ciddî tedbirler al
mamaktadırlar. Üniversitede millivetçilerin öldürülmesi şeklinde neticelenen bu sal
dırılan sağ-sol çatışması olarak tavsif edi
vorlar. Bu anlavış tamamen hakikat hila fma bir tutumdur. Üniversitedeki silâhlı
saldırılar, ilhamını vahudi Lenin’den alan
ve Lenin’in dedi*! gibi «Devrim yolunda
her şey meşrudur.» prensibinden hareket
ederek silâhlı saldırılara haince hazırlanan,
mason localan tarafından finanse edilen
devleti yok etmeye vönelen cinayetler,
komplolar komünistlerden başka kimden
gelmektedir? Dinin, devletin, servetin vok
edilmesini hedef alan bu komünist saldırı
lar gündelik tedbirlerle, üniversitelerin
kapatılmasıyla, derslerin yapılmamasıvla,
(Devamı 14. Savfada)

ha sonra mâlûm Halk Mahkemeleri huzu
runa çıkarılarak işkence edileceğinin far
kına varan Mevlid Kara kaçmaya teşebbüs
ediyor. Ancak arkasından beş - altı el ateş
ediliyor ve yakalanarak işkence odasına
almıyor. Gözüdöndüş caniler fikren sus turamadıkları anti-komünist, anti-kapita üst, anti-sionist, millî değerlere bağlı, İs
lama saygılı gerçek anti-empervalist müca
dele veren mücadelecileri silâh zoruvla ve
terörle susturmak istemektedirler. Fakat
şunu unutmasınlar ki: en zor şartlarda dahi
mücadele devam edecektir.
Komünistler daha sonra örneklerini
komünist memleketlerde gördüğümüz bu
işkencelerden sonra daha evvelden hazır - Komünistler tarafından şehit edilen Yusut
ladıkları düzmece bir yazıyı işkence ile Imamoğlu’nun katil zanlısı olarak polis
Mevlid Kara’ya imza ettirerek basma veri tarafından aranan Yusuf Kayabaşı.
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A.P.'de
yeni
oyunlar

münistleşen ülkelerde tatbikat safhasına ve tehlikeli olunduğu söylenmiştir. Teşhis
konmuştur. Castro’nun takip ettiği me- doğrudur. Ama tedavi şekli yanlıştır.
Sızan haberlere göre Ağn’nın Diyadin
tod, bundan başkası değildir. CHP yi ba
sında görmek istemeyen milletin, böyle ilçesine tedbir olarak askerî birlikler sevbir hadisenin zuhuru karşısında tepkisi kedilecektir. Bu yol istenilen neticenin
ne olacaktır? Meçhuldür. Ancak şunu ifa tam tersini vermeye mahkumdur. Zira
de etmek gerekir ki, milletin 1945-1949 la millet tarifi sarahate kavuşturulmamıştır.
ra nazaran teşkilâtlanma yüzdesi çok yük Nitekim Doğudaki halkın hislerini tahrik
amacıyla «komando zulmü» altmda basın
sektir. Unutulmamalıdır.
da da olmak üzere, çeşitli itici faaliyetler
SUNAY’IN LİDERLERLE YAPTIĞI
sürüp gitmektedir Sanırız ki, askerî kuv
GÖRÜŞMELERİN
vetlerin gönderilişi, doğunun yıllardır kın
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ :
lan kalbini daha da incetecektir.
Partiler üstü durumundaki Cumhur
Acıdır, Rus mavzerlerine, kahpe İn
başkanlığı da, işin ehemmiyetine binaen giliz hiyanetlerine. Ermeni katliamlarına
Talebe hareketleri, işçi grev ve boy siyaset sahnesinde görünme lüzumunu his
kotları siyasî hayatımızda alışılmamış te setmiştir. Sunay’ın, Türkeş, Feyzioğlu. Er sırf Allah rızası için karşı koymuş, bu dev
dirginliklere yol açarken, bir de darbe te dal ve İsmet İnönü ile mutad olmayan top le+ ve dinin sahipleri, milletin öz evlattan
şebbüsü ortaya çıkarılmıştı. Kamu oyu lantı ve görüşmeleri, Türk siyasî hayatı asırlık düşmanları ve düşmanlarımızın
darbe teşebbüsü ile ilgilenirken, İstanbul nın genişleyen bir bataklık halinde oldu müşterek cephes’ne hızla itilmektedir.
Üniversitesinin cephane dolu loş koridorla ğunu göstermektedir. Tahmin edilebilir ki
Bu gidişe dur demenin yolu, millet va
rında, Yusuf İmamoğlu da kaybedildi. Hal görüşmelerin esas mahiyeti, komünizmin Kîasmın duyurulması ve Osmanlı impara
buki darbe teşebbüsü üzerine, sol’un silâh son tahrik ve sabotailan ile il erilidir Öyle torluğun.îp s«r»'li mazisinin ve vuttlıçımn
h tecavüzlerine -geçici bir müddet için ol bir raddeye gelindi ki dsgal ile boykot sebenleri anlatılmalıdır. Osmanlılar devsa bile- ara vereceği samlıvordu. Düşünü aynı şeydir» diven tnönii dahi t,edb!r al •inde de Doğuda bugünkü kardeşlerimiz
lenin tam aksi oldu ve terör Teknik Üni manın gerekliliğine inanmış bulunmakta yaşıyordu. Neden o zamanlar hallerinden
versiteye kavdınidı. Bütün bunlar göste dır.
memi'ür.rhılar acaba"*
riyor ki; Türkiye’de sol’un başını çeken
Biz bu mesele üzerinde duracak deği
i. av anın ordu komuta zinci
ler, sağ’ın mutlak silâhlı mücadeleyi ka liz Zira tenakuzlara tarih ve millet notu rine Tedirgin
d?
sK-raf’
vakıadır Sol’un tiianlı te
bullenmesini istemektedirler. Ne var ki. nu vermiştir Şaşmaz ölçülere dayana cavüzleri, vatangıbölme
faaliyetleri, can ve
sağ. Türkiye’nin kurtuluşunu bunda gör rak vermeye devam edecektir. Bu bakım mal güvenliğinin tamamen
tehlikeye girme
mediği için olacak, siyasî demokrasinin ca dan daha çok Sunay’ın liderlerle görüşme si «Yahya Han Formülü»nün
tekrar aktü
rî kanunlarına bağlılığını göstermektedir. si mevzuunda, bir gazetede vavınlanan hu el hale gelmesine vesile olmuştur.
Her ne
suslar üzerinde duracağız,
olursa olsıin bir ihtilâl siyasî bataklığımızı
41 LERİN TASFİYESİ İLE
tir
kurutabilecek midir? Suali yine de cevap
BAŞLAYAN HÜKÜMET BUHRANI
sız kalmaktadır. Vuku bulacak bir darbe
CHP
nin
stratejisi
şudur:
Uzun
yıllar
1969 yılı seçimlerinde AP ye 260 san iktidar özlemi çekiyorum. Seçimle iş başı nin daha sonraları sol’a kaymayacağı hak
dalye bahşeden fedakâr millete, altı ay
gelemiyeceğim. Yapılacak bir ordu ih kında da kesin bir teminat yoktur. Bütün
sonra AP’nin parçalanmış bünyesi sunul na
tilâlini
de tam kontrolüm altına alamıya- bunlar nazan itibara alınırsa, milletin par
muştur. Parti bünyesinde milletine baglılı eağım. Şu
halde efkâr-ı umumiyeye AP nin lementer mücadeleye teşkilâtlanmış ağır
gı ile bilinen parlementerlerin toplanması, yetersiz olduğunu
anlatacağım. Bulanmış lığını koyması zarureti ortaya çıkar. Mille
tabii ki mason localarının hoşuna gitme siyasî hayatın izalesini
yapabilecek tek tin demokratik yollarla iktidara gelmesi,
yecekti. Nitekim de gitmedi.
Doğuda komünistlerle ittifak edile şu günkü siyasî demokrasinin hayatiyeti
Evvelâ 41 1er tasfiye edildi. Gerçi bu rek. vatan bölücü faaüvetlere girişildiği ne bağlıdır
grup başından beri programsız ve metodsuz hareket ediyordu. Ancak çoğunluğu
milliyetçi ve vatanseverdi. 41 lerin tasfi $ g f e t ' •
•
•/ •
yesi, Demirel’in iktidarda kalabilme şansı
nı tehlikeye düşürüyordu. Fakat localar
İçin bu tür meselelerin halli, son derece
11/
kolaydı. Nitekim BP nin parçalanması ba
hasına, Demirel’in iktidarda kalması sağ
landı.
Komünistlerin üniversite koridorların
da tabancalı eğitimlerine gözünü yuman
Başbakanın, başka bir işi yokmuşçasına za
ten parçalanmış AP bünyesini kuşa çevir
mesi esef vericidir. Gerçekten bir bunalı
mın içinde yüzdüğümüz şu sıralarda, Kon
ya il teşkilâtının feshi neyin ifadesidir?
Ve kimin namı hesabına böyle sorumsuz
hareketlere girişilmektedir?
İlahi adalet!. Simdi de masonlar birbi
rine düştü. 41 lerin tasfiyesinde başrolü
oynayan Yalçın’ın, Demirel’e hücumları
tahminlerin fevkinde oldu. Hey gidi gün
ler. hey... Bir zamanın dostları, görülecek
halde şimdi.
CHP NE YAPMAK İSTİYOR?
Demokratik yollardan iktidara gelme
yi mutlak kaybetmiş ve kaybetmeğe mah
kum CHP nin bünyesi, temel itibariyle ça
tınlamaktadır. Komünist tecavüzler İnönü
yü bile düşündürürken. Ecevit Karadeniz
Teknik Üniversitesindeki militanların avu
katlığını yapmakta sakınca görmemekte
dir.
Siyaset hayatımızda şu günler, bildi
ğimiz kadarıyla gayet kritik anlann yaşan
dığı devrelerdir. Demirdin hadiseler kar
şısında lâkaytsızlığı, İnönünün malum tu
zaklarım tekrar kurmasına fırsat vermişgüç olarak kendimi göstereceğim. Böyle
likle parçalanmış AP nin hükümet meka
nizmasını işgal edenler, koltuklarını bana Milletin oylan ile iktidara geçen AP. nin gayri millî düşünceye sahip başkan ve
devredeceklerdir.
Yalnız bu tehlikeli bir metodtur. Ko- Başbakanı olan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı C. Sunay ile beraber görülüyor.

MÜCADELE 16 HAZİRAN 1970
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Devrimci Ordu Gücü
VE
Millî Demokratik Devrim
J Bir müddetten beri memleketimizde mey
dana gelen hadiseler, milletin iman, ah)âk ve kültürüne bağlı herkesi düşündür
meli ve hayatî bir karara sevketmelidir. Zi
ra bu hadiseler, milleti gayri İnsanî, gay
ri millî bir ideolojiye peşkeş çekme yolun
da girişilmiş komünist faaliyetleridir. Bu
durumda millet varlığını korumakla görev
li müesseseler, bu milletten olduğunu id
dia eden fertler susmamalıdırlar.
Duran bir cismin kendiliğinden hare
ket ederaeveeeği gerçeğinden hareketle de
riz ki- Bu menfur olaylar, kendiliğinden
meydana gelmemiştir. Hâdiselerdeki fail
lerin ideolojik karakteri, olayları doğru
tahlil etmemize yardımcı olacaktır.
Gayri millî kapitalist sistem, çarkları
nı millet aleyhine çalıştırmaktadır. Bu nok
tada millet, düşman ideolojilerin ve teca
vüzlerinin karşısında, eli kolu bağlı vazi
yette yokoluşa terkedilmektedir. «Bir
memlekette yahudi hakimiyetinin ön ka
rakolu demek olan masonluk» da her gün
ihanetlerine bir yenisini daha eklemekte
ve ihanetlerine devam etmektedir.
Acilen çözüm yolu bekleyen mesele
ler, kasten ele alınmamakta, hasır altı edil
mekte ve millet ikinci bir ihanetle karşı
karşıya getirilmektedir.
BUNLARIN MANASI NEDİR?
Hadiselerin doğru tahlili bizi şu neti
ceye götürür. Bütün dünyada olduğu gibi,
Türkiyemizde de beynelmilel masonluk ve
komünizm işbirliği halindedir. Kapitalist
sistem vasıtasıyla masonluk, hadiselere ze
min hazırlamakta, aynı yerden emir alan
komünist militanlar da tecavüz hareketle
rine girişmektedirler. Bu demektir ki, olay
larm gerisinde Beynelmilel Yahudiliğin ve
masonluğun iğrenç bir taktiği ve besledik
leri komünist militanların iğrenç tecavüzü
millet hayatına karşı haince birleşmiştir.
Bundan da mason localarıyla komünist hüe
releri milleti yeni buhranlara itecek bir
ihtilâl ortamını hazırlamak istemektedir
ler.
Milleti önce anarşiye itmek, milletin
haklı meselelerini istismar ile, ihtilâl ha
vası estirmek, Beynelmilel Yahudiliğin
emrindeki mason localarının, komünizmin
ve içimizdeki ajanlarının bugün için as
gari hedefleridir.
Dünya masonluğunun liderlerinden
Amerikalı Yahudi senatör Jacop Javits’in
ziyareti (!) ile başlayan ve bir türlü sonu
gelmeyen milliyetçileri kabineden tasfiye
esasına dayanan hükümet buhranı başka
türlü nasıl izah edilebilir?
Millet ızdırap içinde inlerken; köylü
mahsulünün değerlendirilmesi yolunda
kendine uzanacak şefkatli eli beklerken
memur bütün ümitlerini personel kanunu
na bağlarken (!) bunların üzerine kül atıp,
(ağırlığını milletin çektiği) yeni zamlarla,
vergilerle millete yüklenmenin mânası ne-ür?

1969 Aralık ayı içerisinde İstanbul
Teknik Üniversitesinde bastırılan, fakat
69 deniz subayı imzasıyla yayınlanan ve
şerefli ordumuzu da bu kirli içlere karış
tırarak, iğrenç faaliyetlerinde maşa ola
rak kullanmak isteyen komünist mütecaviz
lerin iftiralarım tesadüfle izah etmek müm
krö müdür?

SAYFA: 6

Bir ermeni - Komünist boz
guncunun bu bildirileri dağıtır
ken yakalanması bu işin de ordu
adına yapılması hangi ihanetin
eseridir? Bu hainlere sormak lâ
zım: Şerefli ordumuzu ihanetleri
nize ortak etme yolunda kimler
den emir alıyorsunuz?
DEVRİMCİ ORDU
GÜCÜNÜN BİLDİRİSİ
Gayri millî basın millet aleyhine gi
riştiği tahrik, tesvir, ihanet ve iftira kam
panyasında vazifesine son derece sadakat
göstermektedir. Şöyle ki: her gün milletin
imanına çamur atılmakta, millet, millî de
ğerlerinden tecrit edilmek istenmekte ve
ordu millet aleyhine tahrik edilmektedir.
10 Haziran 1970 tarihli solcu Cumhuriyet
gazetesinde bu ihaneti görmek mümkün
dür. Halbuki ordumuz, bu milletia evlât
larıdır. Milletin inanma, ahlâkına, kültürü
ne yani bu milletin değerlerine bağlıdır.
Tarih boyunca milletin düşmanlarının İha
netlerini affetmemiştir. Bugün de millete
yönelecek her türlü sabotaj hareketini dur
duracak ve millet hayatım koruyacaktır.
Bu arada ne olduğu belli «Akşam» ga
zetesi de aynı tarihte manidar yayınıyla,
millet ile orduyu karşı karşıya getirmek,
yapılacak komünist ihtilâlde orduyu komü
nist saflarına çekmek yolunda «müşterek
cephe taktiklerine» başvurarak Moskova’
dan emir aldığım, millete karşı ihanet içe
risinde olduğunu ispat etti. Güya gizli bir
teşkilât olan «Devrimci ordu gücü»niin ih
tilâlci bir bildirisini neşretti.
BİLDİRİ NİÇİN YAYINLANDI.
Tarih göstermiştir ki komünistler ken
di kuvvetleriyle ne iş başına gelebilir, ne
de ihtilâl yapabilir. Bunun içindir ki dai
ma «Müşterek Cephe taktiklerine» başvu
rurlar. İşçi, kövlü, öğrenci ve subaylar
dan kandırabildiklerini maşa olarak kulla
nırlar, gayeye ulaştıktan sonra da harcar
lar. Türkistan’da sultan Galiyef, Çekoslo
vakya’da Beneş ve partisi önce komünist
ler tarafından kullanılmış sonra da yok
edilmişlerdir. Bu gerçeklerin ışığı altında
bildirinin tahliline geçebiliriz: Millî Demok
ratik Devrim’i gerçekleştirme yolunda as
ker, sivil, aydın bütün yurtseverler müşte
rek bir cepheye ve eyleme davet edilmek
tedir. Bildiride şu hususlar yer almaktadır:
a— Kemalist devrimlerin yanda kal
dığı, bu devrimlerin kati surette tamam
lanması (Bununla Kemalizme bağlı olanla
rı ortak cepheye almak İstemektedirler.)
b— Topraksız halka toprak dağıtılma
sı (yani toprak reformu)
e— Bu milletin bütün millî ve dini de
ğerlerinin feodalite kalıntısı yaftasıyla tas
_fiye edilmesi (bildiride, vatanımız ortaçağ
kalıntılarından temizlenmelidir, denilmek
tedir.)
d— Ağır sanayinin mutlak devletleş
mesi.
Komünist stratejisi incelenirse bahis
konusu bildiriye ayniyet ifade ettiği görü
lür:
«81 komünist partisi 1960 tarihinde
Moskova’da toplandı. Ahnan kararlaim bü
tün dünya komünist partileri tarafından
baş tacı edileceği esasından hareketle şu

İ.T.Ü. de yapılan aramada komünistlerde
bulunan silâhlar ve patlayıcı maddeler...
kararlar ahndı: Sömürge boyunduruğunu
silkip atan ülkelerin millî uyanış yolunda
ki görevi ancak bir (Millî Demokrasi Cep
hesinde) birleşen yurtsever kuvvetlerin
hep birlikte emperyalizme ve feodalite ka
hntılarma karşı azimli bir mücadeleye gi
rişmesiyle gerçekleşebilir.)
«Özgürlük kazanan ülkelerde ilerici
güçleri birleştiren Millî Demokratik esas
lar şunlardır:
1— Politik bağımsızlığın birleştirilmesi
2— Toprak reformları yapılması.
3— Feodalite kalıntılarının yıkılması.
Mao adh komünistin bu konudaki ta
limatı da şöyledir: «Komünist partisinin te
mel taktik görevi nedir? Bu, geniş bir dev
rimci Millî Birleşik Cephe kurmaktan baş
ka bir şey değildir.» (Emperyalizmle Müca
dele Shf. 108)
«Sosyalistler bazı idealistlerle hattâ
bazı dindar unsurlarla siyasî faaliyet için
anti emperyalist (bağımsız) ve anti feodal
(demokrat) bir tek cephe kurabilirler. Fa
kat onların ideolojisini veya doktrinini as
la tasvip etmezler.» (Mao Tsh Tung, Yeni
Demokrasi shf. 64)
Bu ifadelerle anlaşılıyor ki ordumuza
maledilmek istenen ve fakat bir takım boz
guncular tarafından hazırlanan bildiri, Çin
komünisti Mao’nun ve Türkiye gizli komü
nist partisinin stratejisinin ve direktifleri
nin aymdır.
Bütün bu emirlerin bir başka ifadesi
de Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokra
tik Türkiye sloganıdır. Bu da Türkiye’de
şu şekilde tatbik edilmektedir:
Yön Mecmuasındaki komünistler Mil
lî Kurtuluş Cephesini şöyle anlatırlar:
«Mücadele bu ana fikirler etrafında yapıl
malı, her türlü dogmatizmden ve ayıncı
düşünceden sıyrılarak toplumun bütün ta
bakalannda yer alan milliyetçi ve demok
ratik kuvvetierin bir araya getirilmesine
çalışılmalıdır.»
NETİCE
Kızıl liderlerin ve piyonlarının ifade
lerinden anlaşılmaktadır ki Türkiye’de ko
münist stratejisi çok yönlü bir politika ta
kip etmektedir. Bu strateji millî meselele
rin istismarında olduğu gibi, millî hislerin
de istismarı esasına dayanmaktadır. Bu
noktada bütün güçler birleştirilecek ve
(ifadelerince) eyleme geçilecektir.
Şimdi bahis konusu bildirinin bütün
bu hususlar muvacehesinde Moskova - Pe
kin talimatıyla harfiyyen ayniyet arzetme
si millete karşı hazırlanan tuzağı ortaya
kor.
Bundan çıkan diğer bir netice de şu
dur: Bu ve benzeri hadiselerle ortam ha
zırlandıktan sonra orduyu da ortak cep
heye alarak, ihtilâlle milletimizi kızıl ordu
ya peşkeş çekmek, veya Türkiye’de uzun
şam arıdır konuşulan ihtilâli komünizm için
basamak yapmak.
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Orta. Doğuda Komünizm
ve
El-Fetih Gerillâları
Son günlerde Orta Doğu’da yine silâhlar pat
lamaya başlamıştır. Şimdiye kadar gözler İsrailArap çatışmalarını takip ederken şimdi değişik
bir takım hadiseler ortaya çıkmıştır. Komüniz
min Orta Doğu’daki ön karakolları olan El-Fetih teşkilâtı ve Filistin Demokratik Halk Kurtu
luş Cephesir Ürdün devlet kuvvetleri ile çarpış
maya başlamıştır. Komünizmin Orta-Doğudaki ön
karakolları olan bu sahte siyonist düşmanı teş
kilâtlarla Ürdün kuvvetleri arasındaki çatışma
nın mahiyeti nedir?
Son günlerde gazete sayfalarında yer alan
haberler Ürdün ile gerillalar arasında şiddetli
bir çarpışmanın başladığını yazmaktadır. Kral
Hüseyin ve dayısı Ürdün silahlı kuvvetler komu
tanı orgeneral Şerif Nasır bin Cemil ölümden
zor kurtulmuşlardır. Komandolar Ürdün’ün ta
arruzu karşısında roket kullanmak mecburiyetin

riye gitmiştir. Türkiye’de, İtalya’da, Almanya7
da ve daha bir çok yerlerde siyonizme karşı şu
urlu mücadeleler verilirken bunlardan bahsedilmeyip Yahudi kontrolündeki El Fetih’in yahudi
aleyhtarı gösterilişi gayet manidardır.
Ancak El-Fetih teşkilâtının ve Filistin Halk
Kurtuluş Cephesinin gerçek yüzü ortaya çıkın
ca doğrudan doğruya sınıf kavgasını başlatmak
istemişlerdir. İşte son günlerdeki
çatışmalar
kukla hükümet kuvvetleriyle Orta-Doğu’ya ko
münizmi yerleştirmek isteyen sahte yahudi aleyh
tan komünist güdümlü gerillacılar arasında ce
reyan etmiştir.
Şimdi müslüman araplara kurtuluş yolu ola
rak «Arap sosyalizmi» adı ile komünizm tavsiye
edilmektedir. İkinci dünya harbinden sonra Orta-Doğu’da Mişel Eflak -isminden de anlaşılaca
ğı gibi müslüman olmayan bir kişi- tarafından
Baas Partisi kurulmuştur. Partinin görüşlerini
şu üç unsur teşkil etmektedir. İslâmiyet - Sos
yalizm - Arap ırkçılığı. Birbiri ile uzlaşmaya im
kânı olmayan bu unsurların arkasında esas ola
rak getirilmek istenen komünist fikriyattır.
Kral Hüseyin yönetiminden gayr-i memnun
olan halk kurtuluş yolu aramaktadır. Halkı is
tismar etmeğe çalışan komünist teşkilâtlar ise
krala karşı harp açmışlardır. Gerilla teşkilâtr
lan yayınladığı bildiride «Kral Hüseyin yöneti
mini kökünden kazıyacağız» şeklinde deyimler
kullanmışlardır. Filistin demokratik halk cephe
sinin beyanlarında da faşizme karşı verdikleri
mücadelenin sonunda yahudilerle araplann bir
arada yaşayacakları belirtilmekte ve «Moşe Da
yan ne kadar düşman ise Kral Hüseyin de o ka
dar düşmandır» denmektedir. Bu sözler Ürdün
ile Filistin gerillalarının çatışmasını açıklamağa
yeter.
ORTA - DOĞU’DA GERÇEK
EMPERYALİZM
1948 yılında İsrail devletinin kurulması ile
yahudilik birinci hedefine ulaşmıştı.
Bundan
sonra yapacağı mücadelenin hedefi bütün insan
lığın köle, yalnız yahudinin efendi oldueu dün

ya imparatorluğunu kurmak olacaktı. Yahudili
ğin gizlice faaliyetlerini yürütebileceği en uy
gun sistem komünizmdir. Çünkü komünist sis
temde din, dil, ırk ve milliyet farkı gözetilmez.
Dünya üzerinde vazifesi bitmiş gibi gözüken
Judeo-Grek menşeli kapitalist sistem çökmeğe
başlamıştır. Bunun yerine yahudi icadı olan ko
münist sistem getirilmek istenmektedir. Ancak
İslâm Aleminde komünizmin propagandası doğ
rudan doğruya yapılamamaktadır. Bunun için
bazı müslüman devletlerde Arap sosyalizmi is
miyle komünizm getirilmek istenmektedir.
Orta-Doğu ülkeleri ikinci dünya harbine ka
dar İngilizlerin işgali altında bulunuyordu. Harp
sonrası İngilizlerin çekilmesiyle birlikte yerle
rine bir takım kukla hükümetler bırakmışlardır
Bir kaç misal verecek olursak bu ülkelerin yü
rekler acısı durumu açıkça belirecektir. Suriye
de sosyalist Attasi, Irak’ta sosyalist Haşan E»
Bekr, Ürdün’de karısı bir İngiliz olan Kral Hü
şeyin, Libya’da koyu bir arap ırkçısı olan E»
Kaddafi, Mısır’da sosyalist Nasır, Cezayir’de k#>
münist Bumedyan, Tunus’da Habib Burgiba ad
lı bir masonun bulunması kukla hükümetlerin
karakterini ortaya koyar. Halbuki bu ülkelerin
halkının %99’u müslümandır.
Orta-Doğu’daki
bu durum göz yaşartıcıdır. Bu durumun sona er
mesi ve müslüman milletlerin kendi devletleri
ne sahip çıkabilmeleri ancak bir uyanışla müm
kün olacaktır. Bu uyanıştan korkan beynelmilel
mahiyetti dünya siyasetine yön veren kuvvetler
bir takım sahte teşkilâtlar kurmuşlardır. İşte
bunların Orta-Doğu’daki ön karakolları El Fetil.
komünist teşkilâtıdır.
EL FETİH’İN KURUCUSU KİM?
Mecmuamızın üçüncü sayısında El-Fetih hak
kında geniş bir açıklama yapmıştık. Ürdün top
raklannda kurulan bu gerilla üstleri Türkiye’de
sağcı geçinen basın tarafından müslüman olarak
tanıtılmıştı. Bu gerilla teşkilâtlarının yahudiliğc
karşı bir mücadele verdiği zannediliyordu. An
cak daha sonra bu teşkilâtların gerçek mahiyeti
d e v a m ı 14, Sayfada)

İsrail’e karşı harp ettiğini dünyaya yay
mak isteyen, aslında Siyonizmin Orta-Do
ğu’daki bekçiliğini vanan Y asor A rafat
görülüyor.
de kalmışlardır. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
nin lideri Dr. George Ilabeş Amerikan Life Mec
muasına verdiği demecinde «Büyük Dünya savaş
lan bizce bir mana ifade etmez. Biz çete harbi«
ne devam edeceğiz» demiştir.
Bilindiği gibi Kral Hüseyin Ürdün’ün başı
na yerleştirilmiş kukla bir hükümet başkamdir.
Şimdiye kadarki tutumu ile Ürdün halkının gü
venini tamamen kaybetmiştir. İsrail’e karşı gi
riştiği hücumlarda ağır şekilde zayiat vermek
ten ileriye geçememiştir. Bir taraftan Amerikan
politikasını tenkit ederken diğer tarafta kendi
pilotlarını Amerika’da eğitime tabi tutmaktadır.
Kral Hüseyin İngiliz kültürünün tesiri ile takip
ettiği siyaset kendi halkını memnun etmemiştir.
Müslüman olan halk Yahudiliğe karşı sağlam bir
mücadelenin verilememesinin üzüntüsü içerisin
dedir. Bu durum karşısında ortaya bir takım
sahte Yahudi aleyhtan komünist teşkilâtlar çık
mıştır. Bir müddet müslüman halkın desteğini
kazanan gerillacılan, gerçek yüzleri ortaya çı
kıncaya kadar oyunlarına devam etmişlerdir*
Dünya üzerindeki Yahudi kontrollü basın, El-Fe
tih teşkilâtının siyonizme karşı bir mücadele ver
diğini yaymağa çalışmıştır. Hattâ
Türkiye’de
¿ağcı geçinen basın dahi El Fetih’in Müslüman
bir teşkilât olduğunu propaganda etmiştir. TRT
bile bu teşkilâtlarla röportaj yapacak kadar ile
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fETİM PEYAMİ SAFA
«Benim fuurum bir facia atmosferi içinde
doğdu. Ben iki yaşında iken, babam Te karde
şim Sivas’ta on ay içinde öldü. Böyle kısa bir
fasıla ile hem kocasını, hem çocuğunu kaybeden
bir kadının hıçkırıkları arasında kendimi bul'
mağa başladım. Belki bütün kitaplarımı dolduran
«bir facia beklemek vehmi» ve yaklaşan her ayak
sesinde bir tehlike sezmek korkusu böyle bir
başlangıcın neticesidir. Dokuz yaşımda başlıyan
bir hastalık ve onüç yaşında başlıyan hayatımı ka
zanmak zarureti, beni edebiyattan evvel, kendimi
anlamağa ve yetiştirmeğe mecbur bir küçük in
sanın tamamiyle hayati zaruretlerden doğma bil
terbiye, psikoloji ve felsefe tecessüsü ile doldur
du. On dokuz yaşıma kadar hem kendime, hem
de muallimlik ettiğim mekteplerde çocuklara biı
rehber olarak yaşadım. Harbi Umum! ortasında
onbeş yaşımda muallimlik ediyordum.»
Peyamî Safa, Hayatı ve Eserleri:
Cahit Sıtkı, 1940
Yukarıdaki satırlar 15 haziran 1961 yılında,
yani dokuz yıl önce kaybettiğimiz muhterem mil
liyetçi Peyamî Safa’nm çocukluk yıllarını dile ge
tiren satırlarıdır. Allah kendisine rahmet etsin.
Bu satırlar Peyamî Safa merhumun küçük
lüğünde nasıl ızdırap ve meşakkatler içinde ye
tiştiğini gösterir. Öyle bir yetişmeki hocasız,
mektepsiz ve yetim. Onbeş yaşındaki bir çocu
ğun zaruretler neticesi öğretmenlik yapmak mec
buriyetinde olduğunu düşünün. Ve bu yetim ço
¿uğun hem evin rızkını, hem de hiç bir okula
levam edemeden öğretmenliği hak edişini düşü
nün. O, bununla da yetinmedi. Küçücük yaşla
rmda kendi kendine yabancı dil, psikoloji ve fei
sefeyi en ince noktalarına kadar tetkik etti. Bu
sahada en liyakâtti bir düşünür oldu.
Ondokuz yaşında öğretmenliği bırakıp basın
hayatına geçti. Daha bu genç yaşında Yirminci
\s ır adında bir akşam gazetesi çıkardı. İlk hikâ
ye, fıkra ve makalelerini bu gazetede yazdı. Da
ha o zaman dikkati çekti.
tik zamanlardı, hayatını kazanma zarureti
onu, süratli ve bol yazmak mecburiyetinde bırak
tı Edebiyatımızda, hayatını yalnız basın yoluyla
kazanan üç-beş yazarımızdan birisidir. Peyamî Sa
fa
Bu, velûd kalem, bize iki yüze yakın eser bı
rakmıştır. Edebiyatımızda bu kadar eser bırakan
bir başka yazarımız yoktur. Bir hayli de tercüme
bırakan Peyamî Safa, ayrıca sağlam bir Fransız
ca gramer yazmıştır.
DERİN BİR KÜLTÜR
Bu milliyetçi kalem, kendini yalnız edebiyat
sahasında hapsetmeyip, çeşitli sahalarda da kalem
oynatmıştır. Ama gösteriş olsun diye değil!
Edebiyatı, eski ve yeni edebiyatımız olmak
izere en girift noktalarına kadar, modern batı
edebiyatını en son merhalelerine varasıya bilir
di Romanda ve şiirde her türlü akımı ve yeni ge
üşmeleri gözünden kaçırmazdı.
Felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi, sağlam bir
ölçüye sahip olmayanları yutacak denizlerde, tek

Buhranlarımızın Yazarı

PEYAMÎ SAFA
başına dolaştı. Bütün felsefî akımları inceledi.
Eski Yunan’ı Roma’yı ve o zamanki felsefî görüş
leri tanıdı. Rönesans sonrasını bilhassa tetkik edip, rönesansla gelen inançsızlık züppeliğinin,
zamanımızdaki buhranların esas sebebi olduğu
üzerinde durdu. İnsanı, onun psikolojisini çok iyi
bilirdi. Yirminci asırdaki bütün felsefî cereyan
lan takip eder ve kritiğe tabi tutardı.
MÜCADELECİ PEYAMİ SAFA
Gazetecilik, rahatça kalem oynattığı saha idi.
Fıkra yazmakta üstüne adam yoktu. Kısa ve öz
yazardı. Karşısındaki insanı en ince buluşlarla
perişan ederdi. Basın kavgalarının gerçek silâh
şörüdür. Peyamî Safa!
Peyamî Safa merhumun en meşhur kavgas
komünist vatan haini Nâzım H ikm etle. olanıdır
Nâzım kendini materyalizm kazığına bağlamış bir
hayvan gibi inatçılık eder, kafasını şartlandırdığı
sahadan ayırmamaya azamî gayret gösterirdi
Fakat Peyamî her sahada, her dalda şakıyan bir
kuş gibi öter ve Nâzım Hikmet’i bunaltırdı. Pe
yamî Safa, Nâzım Hikmet’i komünizmden kurtar
mak ve cephesine çekmek gayretinde idi. Arrr
merhum bu noktada yanıldı. Çünkü Nâzım Po
ionya asıllı bir yahudi dönmesi idi. Rusya’daV
yahudilerle temasa geçmiş ve komünizmin ağın;
düşmüştü. Yan taraftaki şiir Peyamî Safa’nır
Nâzım’a, onun uslûbu ile cevabıdır. Cingöz Reca)
ise kendi romanlarının meşhur kahramanların
dan biridir. Peyâmî’nin cevabı bu kahramanın
ağzmdandır.
Eskiden Cumhuriyet gazetesinin yazarların
dandı Ayrıldı. 1960 a kadar Milliyette yazdı. İh
iilâlden sonra Havadis ve Son Havadiste ve Dlî
şünen Adam mecmuasında yazdı.
Sermayesi meçhul Cumhuriyetin başyazarı
na «Kitapsız başyazar» derdi Avrupa’da yazar ve
başyazarların haysiyeti kitaplarıyla ölçülürmüş.
Nadir Nadi adlı, her fikre hizmet eden malûm ki
Şi bir gün «Kart Yobaz» diye hücuma geçti. Ki
tapsıza verdiği cevabı:
— «Siz insanı cildinin tazeliğiyle mi, yazdığı
ciltlerle mi değerlendirirsiniz?» olmuştu Ve en
sonunda «Siz cildinizin güzelliğiyle de öğünebi
lirsiniz» demişti.
Ömrü komünistlerle mücadeleyle geçti. Ko
münistlerin bütün metodlarını bilir. Ne yapacak
iannı sezerdi. Mahutlar adlı eseri ve Sosyalizm
incelemesi, bu sahada yazılmış eserlerindendir.
O, GERÇEK BİR EDEBİYATÇI İDİ...
Peyami Safa, edebiyatımızın en güzide ro
manasıdır. O romanı; ahlâksızlığın, şehvetin tas

Peyamî Safa’dan bir p a rça:

Nesirde Konuşur Gibilik
Bir edebiyat soysuzlaşmaya yü2
tuttuğu zaman ona bir takım belâfikirler musallat olur. Genç Kalemier*den beri Türk şiirine, bilhassa
Türk nesrine dadanan sırnaşık fi
kirlerden biri de, gitgide bir genel
inanç halini alan şu yanlış ilkedir:
Yazı düi konuşma diline yaklaştığı
nisbette gelişir.
Genç Kalemciler ve ondan son
raki Türkçülük ve sadelik hareket
leri. osmanlıcanm türkçeleşmesi im
kânlarını yazı dilinin halk ve konuş
ma diline yaklaşmasında aramışlar,
dile ve edebiyata ait iki ayrı hâdi
seyi birbirine karıştırmışlardır. Biı
dilin yabancı sözlerden temizlenme
si halk diline dönmekle mümkün ol
ma? Çünkü umumiyetle konuşma
dili, insanla tabiat ve eşya arasın
daki maddî ve kaba münasebet çev
resi içinde kalır. Bu, günlük ve a
melî hayatm dilidir. Edebî veya il
mî yazı dilindeki birçok mücerret
(soyut) kavramlar halk ve konuşma
dilinde yoktur Meselâ «hadise, alâ
ka, münasebet, müşahhas, mücerret,
tekâmül, inkılâp...» gibi daha bin

lerce söz konuşma veya halk dilin
de olmadığı için bunlara «olay, ilgi,
somut, soyut, evrim, devrim...» gibi
türetme yoluyla elde edilmiş yeni
karşılıklar aranmıştır. Böyle yine
halk dilinden ayrı bir ilim argosu
kurulmak yoluna gidilmektedir. Halk
için bir «somut» kelimesi bir «müşahhas»tan daha az yabancı değil
dir. Çünkü halk zekâsı ikisinin de
mânasını kavrayacak seviyeden mab
rumdur.
Türkiye’de yarım yüzyıldan be
ri gelişen «halka doğru» akımı, hal
ka doğru gitmenin seviyesizliğe, dil
ve düşünce fakirliğine, yavanlığa ve
âdiliğe doğru gitmek olduğunu an
layamadı. Bütün medenî diller or
tak dilden uzman diline doğru, ko
nuşma dilinde olmayan yeni terim
lerle alabildiğine zenginleşirken, son
yarım yüzyılın Türkçesi ve bilhassa
yazı düi ortak dilin fakir söz hazî
nesi içinde kalmaya doğru yöneldi.
Zamanında köylünün üçyüz ke
lime İle konuştuğu Shakespeare’in
eserlerinde otuz bin kelime sayılmış
f/r. Dünyanın herhangi bir yazan

viri veya sosyal - gerçekçilik perdesi arkasından
sol ideolojilerin propaganda vasıtası yapmamış
tır. Roman onda, gerçeği arama yoluna çıkmış
bir seyyahın çileli hayatıdır. Ama öyle bir ara*
yış ki bizzat Peyamî Safa bile bunu çok badireli
bir hayatın neticesinde bulabilmiştir.
Peyamî Safa’nm romanı doğrudan doğruya
asrımızdaki insanın ve cemiyetin buhranını konu
edinmiştir Izdırablar, tereddütler, inkâr ve şeh
vet bataklığında kendini yitirmiş olan insanlığın
romanı..
İşte Peyamî Safa bu berbat kafile içinde ha
fcikati arayan, bulmaya çalışan ve bıkıp usan
oıadan düşünen, kafa yoran ızdıraplı bir kişidir.
Yirminci asırda meydana gelen sahte inkılâp*
larm insanlığı perişan ettiğini, mânâ ve ruh diye
bir şeyin kalmadığını ve insanlığın kendi kendini
putlaştırıp, kendini kontrol edecek, yol göstere
cek bir üstün değer kabul etmediği için şımardı
Şını görür.
Böyle bir neticeye ulaşabilme mazhariyeti
her edebiyatçımıza ve her düşünürümüze nasîb

halk dilinin dar söz hâzinesi içinde
kalmaya razı olsaydı edebiyat tari
hi çocukça düşünce ve heyecanların
iptidaî ifade tarihinden ibaret ka
lacaktır. Dünyaca tanınmış yazarla
rın hepsi, halk dilini aştıklan ve
günlük ifade imkânlarına yeni im
kânlar katan nüanslan düe getirme
ğe muvaffak oldukları nisbette şöh
ret ve otorite kazanmışlardır.
Yarım yüzyıldan beri şiirimize
ve nesrimize musallat olan konuşur
gibilik son yıllarda bir salgın halin
dedir. En ciddî yazılara bir dediko
du, sohbet ve yarenlik üslubu dadanmıştır. Adiliğin bu derecesine
Eatmın kaba mizah ve eğlence ga
zetelerinde bile rastlamak mümkün
değüdir Edebiyat öğretmen ve pro
fesörleri, lise ve üniversite gençliği
Din söz hâzinesindeki darlık ve fu
karalıktan yanıp yakınmaktadır.
Türkçedeki birçok arapça ve
farkça sözlerin mânasını anlamayan
bu nesil, Türkçesi olmayan bu soyut
kavramlardan mahrum, günlük di
lin kaba ve mahdut vokabüleri için
de bütün düşüncelerini ve ruh hal
lerini ifade etmek zorunda kaldıkla
rı için, amatör sanat sahifelerinde
ve dergilerde görülen o lâubali ve
yavan üslup alıp yürüyor. Edebî or>
talik seviyesi o kadar düşüyor ki,
ben bile meram anlatabilmek için arada bir tiksindiğim beylik halk de

yimierine, hattâ külhanbey argosu
na başvurmak zorunda kalıyorum.
Nesirde konuşur gibiliğin felâ
ketlerinden biri de, genç yazarlarda özel ifade kabiliyetini, şahsî üs
lubu ve yaratma imkânlarını yok et
mesidir. Daima halk deyimlerine, ar
goya, basmakalıba sarılan bu yazar
ların hepsi, bir kalemden çıkmış gi
bi aynı stereokipe ifade kalıbı için
de kalıyorlar. Yazılarında metotlu
düşünce, ihtimallere saygı, ihtiyat,
kavrayış ve derinlik olmadığı gibi
sırf artistik heyecan ifadesi bakı
mından ayrılık ve orijinallik de yok
tur. Bu yavanlığı, nesiller arasındaki
uçurumu açmak için solcu bir ideoio
Jinin gizli direktiflerine göre yayan,
nüviyetleri bizce malûm ajanlar ve
dergileri istisna edüirse, genç yazarlan mâzur görmemek imkânı
yoktur. Bunlar yarım yüzyıldan beri
sürüp gelen bir soysuzlaşma akımı
nın, halka doğru gitme şeklinde, he
men her hükümetçe desteklenerek
dil ve edebiyat öğretmeni programlannm bugünkü berbat duruma ge
tirilmesi vâkıasmın masum kurban
ın d ırla r.
Yazı ve konuşma dillerinin bir
birlerine irca edilmelerine engel
farklar «linguistique» in özel bir fas
lıdır. Vakit bulursam, Batının ana eserlerinden bazı parçalar tercüme edeceğim. Burada sadece, yazıya has

emamışür. Bu, İlmî Sağ*da, insan ve cemiyet
buhranının dayandığı temel prensibdir. İnsanın
ve cemiyetin buhranı; kendine has, kendini yara
tanın koyduğu prensiplere muhalefetten doğu
yurdu
İdeallerini yitirmiş, içkinin ve her türlü ah
lâksızlığın zebunu olmuş insanlık; kendi sıkıntı
larının sebebini bile kaybetmiş bir vaziyette idi.
Rönesansla başlayan insana ve tekniğe tapınma
duygusu, insana, insanlığını kaybettirmiştir. Ar*
tık düşünen her kafa, bu meseleye kafa yormaya
başlamıştır. Peyamî Safa’ya göre insanlığın, mad
denin tahakkümünden kurtarılıp, ideallerin, iman
ların çağı başlayacaktır.
Zamanımızda bütün insanlığın, beynini bir
kurt gibi kemiren; Allah’a millete, dine, aile ve
vatana bağlanıp bağlanmamanın tereddüdü, Pe
yamî Safa’ya çık ızdırab çektirdi. Onun bir dal gl
hi ince vücudu üzerinde taşıdığı kafa, hep bu
mevzuları düşündü. En sonunda şüpheleri yen*
meşini bildi Kendisini kurtardı. Ama bütün in
sanlık aynı hastalığa tutulmuştu. O, bütün eser
lerini, entellektüel tabakanın bu şüphelerini iza
le edebilmek için yazdı.
Hitab ettiği yirminci asır insanının dayandı
ğı çürük temellerin ne kadar boş, gülünç olduğu
nu isbat etmek istedi. Bu kuruntulu, kendini be*
genmiş, müsbet inancın her şekline istihza ile bakan ne oldum delisi nesiller nasıl yola gelecekti?
Ona nasıl hitab etmeli idi?
Bu sorular, Peyamî Safa’nm metodunu orta
ya çıkarır.
Bu insanın dayandığı temeller o kadar boş
tur, fakat yan gözle dahi bakılmasına tahammül
etmez. Düşüncelerindeki zaafın ortaya serilmesi
onu kahreder. Şımarıktır. Ve her türlü ahlâksız
1»ğm bataklığına gömülmüştür.
Nasıl yola getirilir bunlar?
_
Peyamî Safa bu noktada gayet sabırlıdır. İn
san psıkolojisi/ni ve insanlığın sürüklendiği yol»arın sebeplerini iyi bilmektedir.
Onun iğreti bir bina gibi dayandığı temellere
Don Kişotvâri bir harb açmaz. Ortalığı bir biri
ne katmaz Sağlam kültürü ve insan psikolojisine
vukfu ile muhatabını doğrudan doğruya düşün
meye sevkeder Muknidir. Sağlam bir telkinle
muhatabını çözer:
Peyamî Safa merhumun romanları hayatla,
doludur. Hayatla iç içedir Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu, Fatih Harbiye, Mahşer, Bir Tereddüdün
Romanı, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Yalnı
zız ve Biz İnsanlar gibi romanları sahasında tek
tir
Halit Fahri Ozansoy «Şuur altı romanına on
dan evvel yaklaşanı hatırlamıyorum der.» Tahlil
de bilhassa ruh tahlillerinde rakipsizdir.
İşte Peyamî Safa bu. Dokuz yıl evvel ölen,
Ölüm döşeğinde servet olarak yalnız altmışbeş
kuruş bırakan ve kasıtla unutturulup, hafızalar
dan silinmek istenen; ızdırablanmızm. buhranla
rımıızn yazan!
Kabrinde rahat uyu!
üslûp ile, konuşma diline has jest
kategorileri ve her türlü verbal ifa
deyi tamamlayan mimik, ses tonu...
gibi unsurlar arasındaki farka dik
kati çekeceğim. Konuşurken yaptığı
mız kaş, göz, ağız, el ve beden hare
ketleri yazıda yoktur. Bütün bunla
rın yerini üslup alır. Böyle olunca,
konuşma üslubu ile yazınınki arasın
daki farkın, birini ötekine irca te
şebbüslerini nasıl boşa çıkaracağı
anlaşılır. Yahut bu teşebbüs yazı di
linin sokak dili kadar yavanlaşması
na ve edebiyatın soysuzlaşmasına va
racaktır ki, son yıllarda bizde olage
len de budur.
Burada, iyi niyetli genç yazar
larımız kadar, edebiyat öğretmenle
rimize düşen ödev ve sorum da bü
yüktür. Nesirde konuşur gibiliğin
üzerine bütün bilgi ve delilleriyle
ateş edeceklerdir, ileri milletlerin
edebiyatlarından gösterecekleri ör
neklerle bu konuşur gibiliğin yalnız
romanlarda bazı iç monologlara ve
günlük gazetelerle mizah dergilerin
deki sohbet yazılarına inhisar ettiği
ni söyleyeceklerdir. Bilhassa bir sol
culuk propagandası olarak gençliğe
aşılanan bu bayağı zevkin sinsi bir
beşinci kol hareketinden geldiğini
izah edeceklerdir. Böylece yalnız edebiyatımızı değil,
memleketi de
tehdit eden bir salgını önlemek için
çalışanları destekleyeceklerdir.
Türk Düşüncesi C. II Sayiî %
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Nazım Hikmete Cevap
I
Peyamî Safa ile Nâzım Hikmet kavgası meşhur bir hâdisedir. Komünist Nâzım,
milli değerlere, ecdada, milletçe büyüklüğünü kabul ettiğimiz şahıslara «Putlan Yı
kıyoruz» diyerek hücum etmeyi marifet sayardı. Bu anda bolşevik beslemesinin kar
şısına Peyamî Safa dikildi Peyamî Safa ya'nız şiirle uğraşmazdı. Ama Nâzım’a onun
maharetiyle cevap vereyim dedi ve aşağıdaki şiiri yazdı. Nâzım Hikinet’e verilmiş bu
en güzel cevabı aşağıya koyuyoruz.

CİNGÖZ RECAİ’DEN
NAZIM HİKMETTE
Gel bakayım,
Lüle lüle, kıvrım kıvrım, samur saçlı,
Pamuk tenli, al yanaklı san papam,
gel bakayım anam babam,
gel bakayım yetimlikle maytap eden paşa iadem«
güze] âdem!
Gel bakayım,
gel ki büyük babaların:
Enver Paşa, Nâzım Paşa konağında
alıştığın gibi,
alışıp yılıştığın gibi,
seni her gün dizlerimde hoplatayım,
şerefine bütün yetim çocukların
anasını satayım.
Gel bakayım fidan boylum, asilzadem, güzel
paşam,
Moda burniyle Süreyya Paşa locası arasında
her akşam
maviş gözlerini süze süze mekik dokuyan
Kadıköy’ün kübik salonlarında fiir okuyan
Moda şair, kübik şair, kübiklerin kübiği,
Cevizliğin, Kuşdilinin, Mühürdarın Bolşeviği!
Ben ki -kıtır atma cicim!»
Nuvel Literer’den alma değil,
Bolşevik şair Mayakovski’den de çalma değil,
senin tulum göbekli, kadayif enseli
burjuvalarından
halkı soyan bir kaçının yuvalanndan,
para aşırdım,
Neden mi, niçin,
yolumu şaşırdım?
Babası sürgünde öldürülen
bir çocuğu beslemek İçin!
Fakat sen ki paşa konaklannda
kuş dilinde, kuş tüyünde, kuş sütüyle beslendin,
Kuş beyninle bolşevizme heveslendin.
Baban üç yıl önce ölünceye kadar
Zavallıdan para kopardın,
nefesi kokan Türk işçisinin vekâletini apardın.
Götürüp onu sonra el altından,
Enternasyonale zula ettin,
Kimbilir kaç
^
aç biilâç
Türk işçisinin ciğerlerini pirzola ettin!

Gel bakayım seninle bir konuşayım
senceleyin bir coşayım.
Bre... Toprak altında yatan
Namık Kemal’a, Safa’ya çatan
bre tümen tümen kıtır bom
bre tümen tümen palavra
bre işçiye yalan
ölüye iftira atan
sağı sola katan
bre kaltaban
bre Türk düşmanı, bre vatan
haini şarlatan!
Bre propaganda broşürü âlimi
bre sırtını ipek divanlara yaslayan
«Sermayeanin yüzde bire küçültülmüş posasını
yalayarak allâmelik taslayan
Orak Çekiç markalı
sözüm ona Komintern taktikalı
üfürükle şişirme, kursak balon komünisti
Dandini bey züppe salon komünisti!
Sen misin «ro kavganın kolu bağı adsız neferi?»

Yavaş gel, saçmalamaya başlıyorsun,
kolun bağlıysa nasıl taşlıyorsun,
piçler gibi ölülerin mezarım?
Yanlış attın zannı:
Görüyorsun şeşi beş
yemek için bir kaç leş
sallayarak hemen uzun elim
oluyorsun mezarlara tebelleş.
Sen misin adsız nefer?
«Eynelmefer?»

İki metro ou^u «*±işlerde
gazetelerin tüccar ilâm sayfalarında
kitaplarının üstünde, manzumelerinin altında
bangır bangır bağıran Nâzım Hikmet imzası
ad değil mi.
Ne yalan söylersin?
Şendeki surat, surat değil mi?
Sen adsızsın,
Zonguldak’taki maden kuyusu dibinde,
Promete gibi, fakat gökten değil
yerin dibinden, ateş alan
bize kalori yollayan
işçinin adı nedir?
Adlısın meşhur şairim, adlısın,
ama neyleyim
yırtık suratlısın.
Sen ki iki papele her gün Akşam
Ulusal dil yazarsın,
Önce yazdıklannı bozarsın.
Sana her gün üç lira verebilsem ah!
Vallah billah!
ey o kavganın adsız neferi
hemencecik soldan geri
çevrilerek
Ulusalizma • Faşizma gömleğini
sırtına geçirerek,
Bolşevizmin mezannı kazarsın!
Nitekim,
Söyleyecek sözün bitince,
Marksın Sermayesini kediye yükletince
Her renkli Herşey adlı reklâm gazetesinde
Başmuharrirlik yapıyorsun
Şimdi de İpekçilerin sermayesine tapıyorsun!
Bre toprak altında yatan
büyük Türk ölülerine çatan
bre tümen tümen kıtır bom
bre tümen tümen palavra
bre işçiye yalan
ölüye iftira atan
sağı sola katan
bre kaltaban
bre Türk düşmanı, bre vatan
haini şarlatan!
Sen artık buralarda
kolay dikiş tutturamazsın
sahte komintern taktikalı
dolmalannı yutturamazsm,
Çekil!
Bugün yaptığın gibi
Metr -Goldvin- Mayer şirketinin
İstanbul kolunun başına dikil
Yüzünden maskeni, başından kasketi at
Sermayenin altına yat!
Yerini şimdi buldun işte:
Hak berekât versin, asilzadem,
berekâaat!
CİNGÖZ RECAİ
MÜSTENSİBİ
SERVER BEDİ
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SOYGUNCU RUM
CEZASINI BULDU

Sebahattin Efendi davayı kazandıktan

ra çocuklarıyla beraber görülüyor.
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Kral Faysal
Malezya’da
Çeşitli ajanslar geçtiğimiz hafta Suudî Ara
bistan Kralı Faysal’m üç günlük bir ziyarette
bulunmak üzere Malezya’ya hareket ettiğini bil
diriyordu. Faysal Malezya Kralı Sultan tarafın
dan törenle karşılandı. Kendisine Malezya’nın en
yüksek nişanı olan «Yeşil Taç» hediye edildi. Ye
şil Taç, Malezya tarihinde bugüne kadar ancak
30 kişiye verilmiştir.
Faysal’m ziyaretinde bulunduğu Malezya
Güneydoğu Asya’da küçük bir devlettir. Aynı adı
taşıyan bir yarımadanın üzerinde kurulan ülke
nin başşehri yarım milyon nüfuslu Kuala Lumpur’dur. Doğu ve batısı denizlerle çevrili olan
Malezya, kuzeyde Siyam ile komşudur. Orta kı
sımları dağlık olan Malezya’da sıcak ve bol ya
ğışlı bir Ekvator iklimi hüküm sürer. Yerli hal
kın büyük çoğunluğu Müslümandır. Malezya çe
şitli devrelerde Çin’in ve İngiltere’nin idaresin
de yaşamıştır. 19. yüzyılda Çinlilerden boşalan si
yasî mevkiyi îngilizler doldurmuştur. Ancak 1957
yılında kısmî bir bağımsızlık kazanan ülke; onbir
devletten kurulu bir federasyon halini aldı. Ya
rımadanın güneyindeki Singapur ise bu federas
yona katılmamıştır. Bugünkü Malezya kralları bu
onbir devletin hükümdarlarından sıra ile seçil mektedir.
Yerli halkın % 55 i Müslümandır. Ülkede
kalabalık bir Çin halkı bulunmaktadır. Çinliler
zaman zaman vukubulan göçlerle kuzeyden gel
mişlerdir. İşte Müslüman Malezya en büyük teh
like bu Çin göçleridir. Nitekim ülkedeki Çinlile
rin sayısı 3 milyonu bulmuştur. Ülkeye yerleşen
komünist Çin muhacirleri kısa zamanda İktisadî
sahada söz sahibi olmuşlardır. Ticarî hayat tama
men Çin komünistlerinin elindedir. Çinliler ge
nel olarak başkent Kuala Lumpur ve Port Swet
tenham gibi ticaret ve endüstri merkezlerinde
yerleşmişlerdir. Diğer yandan îngilizler henüz İk
tisadî ve kültürel hâkimiyetlerini kaybetmiş de*
fillerdir. Ticarî ve endüstriyel sahada Çinlilerin
olduğu gibi îngilizlerin de hâkimiyeti büyüktür.
Dünyada elde edilen kauçuğun % 35 i, kalayın
ise % 30 u Malezya’da bulunur. Ayrıca ülkede
demir ve altın madenleri de çıkarılır. İşte bütün
bu servetlerin büyük çoğunluğu İngiliz ve Çinli
lerin kasalarına akmaktadır.
Diğer yandan Çinli muhacirler komünist ol
iuklarından M alezyalI M üslüm an ların maddî zen
ginlikleri gibi, k ü ltü re l ve siyasî hayatları da teh
îikelidir. Hattızatmda komünist Çin bu göçleri
maksatlı ve plânlı bir şekilde tertiplemektedir.
Malezya’da İslâm ideolojisini ortadan kaldırmak
ve ülkeyi komünistleştirmek için buraya yerle
şen komünistler var güçleriyle çalışmaktadırlar.
İşte Müslüman M alezyalIlar için en büyük tehlike
de budur. Bu yüzden ülkenin komünistler tara
fından istilâsını önlemek için Çin göçlerini dur
durma yoluna gidilmiştir. Diğer yandan da di
nardaki Müslüman M alezyalIları da çekerek Müs
lüman çoğunluğun desteklenmesine çalışılmak
adır.
Başkent Kuala Lumpur’dan bildirildiğine gö
re İslâmî yaymak ve yaşatmak için daha değişik
tedbirler alınmaktadır. Malezya’da bir «İslâm
Konseyi» teşekkül ettirilmiştir. Konseyin kurul
masından bir müddet sonra, «İslâm’a Davet He
yeti» adında bir gurup teşekkül edilerek % 45 i
Müslüman olmayan Malezya’da İslâm’ı yaymak
için çalışmalara girişilmiştir.
Bilindiği gibi 25 İslâm memleketi tarafından
kurulan İslâm Birliğinin 23 Martta Cidde’de Dış
işleri Bakanları seviyesinde bir toplantısı yapıl
mıştı. Bu toplantıda kurulmuş olan Daimî Sekre
terliğe Malezya’ya tayinde bulunma selahiyeti
verilmişti. Son alınan haberler İslam ülkeleri
Birliği Genel Sekreterliğine Malezya Millî Eği
tim Bakanı Yakub’un tayin edileceğini bildir mektedir. İslâm ülkeleri Birliği, İslâm memle
ketleri arasındaki tesanüdü arttırmak ve müna
sebetleri sıklaştırmak için kurulmuştur. Verilen
haberlere göre Faysal’ın Malezya’yı ziyareti de
aynı gayeyi taşımaktadır. Ancak şunu hemen be
lirtelim ki, dünyadaki emperyalist gayeli beynel
milel güçler kuvvetli bir İslâm Birliğini kat’iyen
arzu etmezler. Zira arzu edilen nitelikte bir
tslâm Birliğinin kurulmasiyle beynelmilel Yahu
(Devamı 14. Sayfada)
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Küba’da Yahudi
Saltanatı
Komünizm Yahudiliğin
Öncülüğünde

Arap liderlerinden Kral Faysal

Komünizmin Beynelmilel Yahudiliğin icadı
olduğu kesindir. Mülkiyet aile ve din realitele
rini tamamen kaldırma hedefine yönelir. Din ve
milliyet fikrinin ilgası ile, Yahudinin yaşayabile
ceği en iyi vasat hazırlanmış olur.
Komünizmin nazariyesi yahudiliğin eseri ol
duğu gibi tatbikat safhasına konulması da yahudilik tarafından olmuştur. Bütün komünist ihti
lâllerin yapılmasında olduğu gibi Küba’da da ko
münist ihtilâli yahudiler yapmıştır. Fidel Kastro adlı yahudinin liderliğinde yapılan ihtilâlden
sonra Küba siyonizmin emrine girmiştir.
Komünizm ırkçılığı ve her türlü milliyetçin
ği reddeder. Fakat bu reddediş yahudi milliyet
çiliğini dışında bırakır. Bu gerçeğe bütün komü
nişti memleketlerde rastlamak mümkündür.
Bir komünist ülke olan Küba’da yahudiler
rahatça at oynatabilmektedirler. Küba’da daha
komünist İhtilâl yapılmadan vuku bulan Warsow Ghetto ayaklanmasında yahudiler katledil
mişti. Bugün yahudi mezarlıklarında bunların
ölüm yıldönümleri kutlanmakta, merasimler ha
zırlanmaktadır. Komünizmden önce katledilen ya
hudiler, komünist rejimde en rahat hayat şart
larına sahiptirler. Bu merasimleri serbestçe ya
pan yahudi cemaatlerine Fidel Kastro’nun ko
münist hükümeti, yahudi geleneklerine uygun
olarak yemekler hazırlatmaktadır.
Yine İsrail’li yazar Agnon’un ölümünden he
men sonra hatırasına merasimler tertip edilmek
te ve yemekler verilmektedir. Ayrıca Küba’da
yahudi okulları mevcut olup, bu okulun genç
leri komünizmin himayesinde tam bir siyonist
olarak yetiştirilmektedir. Bu okulun talebeleri,
yahudiler için yapılan merasimlerde kendi leh
çeleri ile şarkılar söylemektedirler.
J. Crhonicle adlı gazetede verilen haberler
•bunları teyid etmektedir:
«Geçen günlerde llavana'nm küçük yahudi
cemaati yahudi mezarlığında
Warşow Ghetto
ayaklanmasında ölen yahudilerin yıldönümünü
kutlamıştır. Merasime katılanlar arasında komü
nist partisinin yahudi kolu üyeleri de hazır bu
funmuştur.
Bu üyeler aynı zamanda Havana Yahudi Ce
maati binasında 200 kadar yahudinin iştirakiyle
yapılan diğer iki merasime de katılmışlardır. Kafilanların sayısının geçen yıllara nisbeten daha
az olmasının sebebi birçok yahudi gencinin şe
ker kamışı haşatında bulunmalarıdır.
Pazar günü ise Komünist Küba Siyonist ce
miyetinin tertiplediği merasime 200 kadar ya
hudi büyüğüyle, yahudi okulundan gelen 20
kadar genç katılmıştır. Gençler Hebrew ve Yid
dishçe Paskalya, şarkıları söylemişlerdir.
Dünya yahudi kongresinin Kanada kola Kü
ba’ya Paskalya merasimleri için matzot ve şa
rap göndermiştir. Fakat matzo yemeği gelme
diğinden dolayı, Kneidlech yapmak isteyenler
kendileri hazırlamak zorunda kalmışlardır.
Diğer taraftan Kastro’nun komünist hüküme
ti yahudilerin geleneksel yemeği için özel tavuk
ve balık tayını çıkarmıştır.
Nobel armağanı kazanmış yahudi yazar Ag
non’un ölümünden 13 gün sonra 100 kadar Kü
ba’lı yahudi, yazarın hatırasını anmak için bir
merasim tertip etmişlerdir.»
1. CHRONICLE

Orta-Doğu’yu kana bulamak isteyen, yahudi kontrollü komünist gerilla teşkilâtı ElFetih’e ait bir fotoğraf.

15.5.1970

Yahudiliğin yayın organlarından verilen bu
haberlere göre komünizmin, siyonizmin bir ma>
ke rejimi olduğu teyid edilmektedir. Komüni7
min yok edilebilmesi için onun beyni olan siyo
nizmin imhası şarttır.

SAYFA: II

TÜRKİYE'DE VATAN
BÖLME FAALİYETLERİ
Nitekim dönme Yahudi Ahmet Emin Yalman,
Moiz Cohen’in fikirlerini tamamen desteklediğim
belirtmiştir (Bak. Turkey in World War * Yale
Üniversitesi Yayını 1930 Shf. 190)
ZİYA GÖKALP’İN DURUMU :
Selanik’te kurulan Genç Kalemlere Diyarbakır’dan bir misafir geliyordu. Bu Ziya Gök
alp’ti ve Doğuluydu. Kürtçülük akımının tesiri
altında kalan Gökalp, bir anda nasıl Türkçü ol
muştu? Onu görelim:
Marksist İbrahim Temo ile Selaniğe gelir
gelmez tanıştı. Temo’nun çarpıcılığı karşısında
ezilen Gökalp, artık içinden çıkılmaz bir yoia
sapmıştı. Daha 1896 yılında İstanbul’da Veteri
ner Kolejine girerken mason adetleri üzerine
gizli İttihad-ı Terakki Partisinin bir üyesi olarak
kabul edilmişti. Bu vakıa bize Türkçülük akımı
nın ortaya atılışında, beynelmilel Yahudilik ve
maske teşkilâtı masonluğun kudret ve faaliyeti
ni göstermesi bakımından önemlidir. (Turcism
and the Soviets Charles Warrent Hostler - Lon
don 1957 shf 103).
1912 de Balkan harbi patlak verince parti
nin genel karargâhı İstanbul’a nakledilmişti. Bu
tarihlerde Ziya’nın liberal Türklerle. Yahudiler
le, Hristiyanlarla ve dönme tabir edilen müslümanlastınlmış (!) Yahudilerle temasları oldu.
Selaniğin kozmopolit ve toleranslı havası. Gök*
alp’in Avrupa felsefesine ve Sosyoloji ilmine
olan alâkasını arttırdı. Fransız sosyologu Emile
Durkheim’in eserlerini okudu. Yahudi olan Durk
heim’de onu oldukça tesiri altına almıştı. (Aynı
eser, shf. 103)
Ayrıca, 1905 lerde Lenin ile birlikte ihtilâl
denemelerinde bulunan, fakat «parasız ihtilâl
olmaz» diye Türkiye’ye gelen Parvüks Alexandr
Hepland’ın da Türkçü olması üzerinde önemle
durulması gerekir.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hazır
layan ve bugün «Doğu Meselemiz» olarak orta
ya çıkan acı akibetin hazırlayıcıları işte böyle ki
şilerdir Ekserisi Yahudi olan bu şahıslar, «Türk
ten fazla Türkçü» olarak görünmüşlerdir. Türk
çülük. yakın tarihimizde bilhassa «Doğu Mesele
miz» de ırk ihtilâflarının temel taşı olmuştur de
nebilir.
Mecmuamızın ileriki sayılarında bu mevzua
genişçe temas edileceğinden, şimdilik bu kadar
bahsetmekle iktifa ediyoruz.
Yahudiliğin, Hristiyanlık ve Ermenilikle it
tifak ederek hazırladığı plân, kısmen de olsa he
define varmıştır. Zaten bizi bövle bir incelemeyi
yapmaya zorlıyan âmil de budur. Gönül isterdi
ki bu yazdıklarımızın hiç birisine lüzum olma
saydı Zira millet ırk telakkilerinden teşekkül e t
mez Mîlletin Van’lı evlâdını ile Edirneli bir baş
ka evladını bir araya getiren husus, imandır
Yoksa ırk değil.
Maalesef şimdiye kadar millet tarifinin yan
lış yanılması, bir çok doğulu kardeşimizi komü
nistlerin müşterek cephesine ithal ettirmiştir.
Osmanlı imparatorluğunun muhteşem tablosunun
tarümar olmasında menfi ırkçılığın büyük rolü
olmuştur.
TARİHİ GERÇEKLERİ UNUTAMAYIZ!
Tamamen Kürdlerden teşkil edilmiş Hamidiye alavlannın bir tek neferi geri dönmemece
sine şehit olduğu gerçeği nasıl unutulabilir? Biz
Bitliste. Karsta. Hakkâride. ismini bilemediğimiz
nice müslümanın şahadetini gayet iyi biliriz
Herakoî dağları, Cilo’nun kark tepeleri, koçer
yaylaları ecdadın bıraktığı kutsal miraslardır.
Buraları kanla alınmıştır Küffar kanla alabilir
Hatırımızdan çıkarmamalıyız ki, mübarek toprak
larımızda Do$ununda. Batınında şehitleri yanvana yatmaktadır. Osmanlı, tarih sahnesinde 600
yıl vasıvabilmisse sır buradadır Herşeyin üstün
de imân...
Yakın tarihimize gelince İstiklâl Harbinin
akıllara durgunluk veren fedakârlıklarını görü
rüz Çanakkalede düşmana ilk kurşunları atan
Kürd oavuslannı kim inkâr edebilir?
Doğu meselesinin beynelmilel Yahudiliğin
emrindeki sinsi İngiliz, hian Rus ve Amerikan
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Komünist Molla Mustafa Barzani’nin emrin de hareket ederek Arap dindaşlarına karşı
harbeden kürt askerleri görülüyor.
politikaları tarafından tezgâhlandığına ait misal*
leri arttırmak son derece kolaydır. Lâkin lüzum
suzdur. Çünkü meselenin altını hafifçe kurcala
yanlar, bu gerçeği rahatlıkla tesbit edebilecek •
ıerdir
«Birleşik Cephe Taktiği» gereğince komü
nistler, Doğu meselesini istismar ettiler. El’an
istismar etmeğe devam ediyorlar. Doğunun Sâ
dece ızdırap duyduğu için kıvranan, gerçekten
temiz ve saf evlatlarını destekler gibi göründü
ler Yazdılar, çizdiler Fakat Doğu’ya ait hiç bir
şey bilmiyorlardı Doğu meselesini gazetelerinde
kendilerine ayrılan sütunları doldurabilmek ama
cıyla dans pistlerinde, gece klüplerinde karala
dılar. Milletin yaşayış hayatı ile, bunların yaşa
yışı arasında o kadar tezat vardı ki...
Doğu’nun evlatlarına «federal bir Kürt Dev.
leti’nin kurulusu ancak komünizmin gelişiyle
mümkün olabilir «fikri aşılanıyordu Tipik bir
komünist taktiği idi bu. Rusyada aynı taktiğin
hâlâ kanayan yarası vardır Muhtariyet verilece
ği kavdıyla kandırılan ve şimdi iki parçaya ayrı
lan Doğu ve Batı Türkistan’dan ibret alınması
gerekir.
Komünistlerin iş başına geldikleri her yerde
ihtilale yardım eden anti-komünist gruplar ilk
anda tasfive edilmişlerdir Biz DoŞu’lu kardeşle
rimizin, bütün pronamandalara rağmen bu gerçeği
idrak ettiklerini eörüvoruz Bu bakımdan ne ka
dar sevinsek azdır. Fakat hâlâ müseccel komü
nistlerle müşterek cenhede olanları var Onlara
son ve tarihi vazifemizi yaparak şunu hatırlat •
mak isteriz:
«Milet biolojik bir vakıa değil, ideolonk bir
toparlanıştır.» Müseccel komünistleri bütün bu
şaşmaz açıklama ve ispatlardan sonra yalnız bı
rakmalısınız. Size karşı tavırları aldatıcıdır, süre
si ihtilâl yapılıncaya kadardır,
Müseccel komünistlerin hangisi Doğu mağa
ralarından yetişip gelmiştir Erzuruma dayanan
Kızıl Ordu’nun amansız toplarına Doğu mu göğüs
germiştir, yoksa komünistler mi? Eğer onlar ga
ğüs germişlerse, Rusya’yı bize nasıl dost göste
rebilirler? Yok eğer Erzurum’da Bitliste bizi

dostlarının taarruzlarına karşı yalnız bırakıp kaç*
mışlarsa, mübarek topraklarımız vatanları ola •
maz Kızıl Rusya’nın kucağı açıktır. Gidebilirler..
Diş ağrısını çekmiyen bir insana, diş ağnsı
ne kadar tarif edilmeye çalışılırsa çalışılsın, anla
tılamaz. Diş acısını çekenler ancak acının gerçek
mahiyetini anlıyabilirler. Millet olarak içinde bu
ıunduğumuz buhrandan nasibini almıyan hainler,
ızdırabımızı bilemezler. Doğu’da böyledir. Onun
iZdırabını ancak bu miletin evlâdı bilir, başkası
değil. Bu ızdırap ne gece klüplerinde, ne de dans
pistlerinde anlaşılabilir.
Müseccel komünistlerle müşterek cephede
olanlah kim olursa olsun - iki akibet bekliyeeektir. Ta emperyalizmin beyni sionizmin tezgâh
ladığı komünizme karşı, haklı olarak uyanan mil
letlerin ayaklan altında çiğnenecekler, veyahutta
Galiyef, Beneş ve Muhammed Gazi’nin akibetine
bizzat komünistler tarafından itileceklerdir.
İNKİLÂBLARDA IRK MEFHUMU:
Biz ırk mefhumunu incelerken inkılâplara bil
göz atacağız. Görüşümüzü bu temellere dayan
dırmağa çalışacağız.
Tamamlanmış inkilâplara misal olarak İslâm
inkilabı gösterilebilir. İslâmdan uzak olan cemi
yeti ve cemiyetin azaları olan fertleri değiştir miştir.
İslâm inkilabımn yürütücüleri Hz. Peygam
ber (S.A.) ve etrafında toplanan ashabtı. Asha
bın hayatı inceledikte görülürki; Ashabtan Şuayib İtalyan, Selman-ı Farisi İran, Süheyb-i Rûmi
Rum, Bilal-i Habeş, Habeşli idi. Peygamberimiz
ise Arap’tı. Değişik ırklara mensup olmalanna
rağmen, sırf İslam inkilabı için hayatlannm so
nuna kadar çarpıştılar, mücadele ettiler. Muhte*
Hf ırka mensup olmalan, İslâm inkilâbım bera •
berce yürütmelerine mâni olmadı.
Peygamberimiz (S.A.) irtihalinden bir müddet
önce söylemiş olduğu Veda hutbesinde «Arabın
Arap olmıyana üstünlüğü ancak takvaa bakımın
dandır» buyuruyordu. O büyük insan kendi ır
kından da müslümanlara «Ancak Allaha olan
bağlılığınız ile sütün olabilirsiniz. Yoksa Arap ır
kından olmanız üstünlük sebebi olamaz» diyordu.
Devamı var)
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İSLAM'DA AKIL

b i r cıagm naşında yetişmiş, kendisine da*
vet ulaşamamış ve dinin sesini duymamış olan bir kimse, aklı olduğu halde iman etme*
den ölürse cehenneme gider. Çünkü bu kim
senin iman etmesini zorunlu kılacak olan
akıl mevcuttur.
Aklı, başlı başına bir delil, emir ve
yasaklann mucip sebebi olarak kabul eden
Mu’tezile, iddialarına delil olarak Hz. ibra*
himin babasına ve kavmine karşı söyledik
lerini belirten şu âyet-i kerimeyi gösterir:
«Bir zaman İbrahim atası Azere; «Sen
putlan Tann mı ediniyorsun? Doğrusu ben
seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık için
de görüyorum» demişti.» (1). Bu söz, henüz
Hz. İbrahime vahiy gelmeden söylenmişti.
Akıl bir delil olmasa idi, insanlar Allahı
bilmemekte mazur sayılırlar ve sapık ol
mazlardı. Nitekim yine Hz. İbrahim ÎS.A.S.)
daha kendisine vahiy gelmeden Rabbım
buldu ve bildi.
Bir başka âyette de; «Onlar Allahın
göklerde ve yerdeki o muazzam mülkü sal
tanatına, Allahın yarattığı herhangi bir şe
ye. belki ecellerinin yaklaşmış olduğunu
da hiç bakmadılar mı?». (2) diye kâfirler
azarlanmaktadır. Halbuki onlar. Allahı bil
me meselesinde mazur olsalardı. Allahın
mülkü saltanatına dikkat etmediklerinden
dolayı azarlanmazlardı.
2 — ES’ARÎLERİN GÖRÜSÜ:
Eşyanın güzel ve kötü olduğu dinin de
lilleri ile bilinir. Bir şey emredildiği İçin
güzel ve yasak edildiği için çirkindir. Bu
meselede aklın hiç bir müdahalesi ve itiba
rı yoktur. Yani ffüzeliğini ve çirkinliğini
bilmede dinin delilleri olmadan akıl hic bir
işe varamaz. Eşyanın farz veva haram kılın
masının mucip sebebi sadece şer’! deliller
dir. akıl değil.
Eş’arîlere göre; kendisine dinin dave
ti ulaşmayan bir kimse iman etmeden ölse
mazurdur. Yalnız sirke inanmış olan ma
zur olmaz. Es’arîlerin bu hususta delil ola
rak ileri sürdükleri âyet şudur:
«... Biz bir resul gönderinceye kadar
(hi<» bir kimseye ve kavme) azab ediciler
değiliz.» (1).
Bu âvette, bir kavme pevgamber gön
derilmeden azab edilmevecegi bildirilivor.
Üzerlerinden azab kalkan insanlardan küf
rün hükmü de kalkar O insanlar fıtratları
olan İslâm üzere bakî kalırlar. Kâfir de
ğildirler.
Başka bir âvette ise AHahü Teala şöy
le buvıırmaktadır:
«Biz oevffamberleri rahmet müidecileri ve azâb habercileri olarak gönderdik Tâ
ki Devpambprierden sonra insanların Al
lah’a karsı (ö?ür dive ileri «"irebilecekleri)
bir h^hnnpipri olmasın . » (2).
Bu âvette de. insanların, resuller ffelmerden önnp. iman etmediVİAri takdirde
mazur savılnhîlpoekleri haber vernivor.
Eğer Allah’a imanın mııcib sehebi akıl ol
savdı, npvffomhprlpr trRndornmpdpn ön^e
de inanmayan insanları Allah mesul tutar
di.

3 — MATÜRİDÎLERÎN GÖRÜSÜ:
Maturîdilere göre; akıl, dinin emir ve
yasaklarına muhatap olma ehlivetini ispat
için muteberdir. Zira akıl olmadan dinin
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hükümleri anlaşılamaz. Dinin emir ve ya
sakları akla hitab eder.
Akıl insana verilmiş olan nimetlerin
en büyüğüdür. İnsan bu özelliği sebebiyle
hayvanlardan ayrılır. Akıl, bütün mükevvenatm yaratıcısı Allahü Tealayı. din ve
dünya meselelerini bilmek için bir vasıta
dır. Allah’ı bilmek ise, bir mü’min için ni
metlerin en büyüğüdür.
İnsanların akıllan, Mutezilenin dediği
gibi, herkese eşit olarak değil de muhtelif
olarak verilmiştir.
Eşyanın bir kısmının güzel, bir kısmı
nın çirkin olması ve fillerin bir kısmının
farz, bir kısmının da haram olması akıl
vasıtasıyla bilinir. Mutezilenin iddia etti*
ği gibi, bunların farz veya haram olmasını
icabettiren şey akıl değildir. Akıl ancak,
iyi-kötü. haram-helâli bilmek için bir va
sıtadır. Eşyayı güzel ve çirkin, fiilleri farz
ve haram kılan Allah-ü Tealâ’dır.
Akıl insanda başlı başına hakim de
ğildir. Bu sebeple akıllı ve küçük bir ço
cuk iman etmekle mükellef olamaz. Fakat
iman edecek olursa imam muteberdir.
Matürîdilere göre; kendisine dinin da
veti ulaşamayan bir kimse sadece aklı ile
iman etmek zorunda değildir Bu kimse
iman veya küfürden birine itikat etmedik
çe mazur savılır. Eger iman etmez de şir
ke inanırsa kâfir olur.
Akıl ne tamamen muteberdir ve ne de
tamamen itibarsızdır. Nitekim; akıllı fakat
küçük olan bir çocuk sadece aklı sebebiy
le dinin emir ve yasaklarına uymak zo
runda değildir. Ama aynı çocuk tslâma ve
ya küfre inansa bu inancı sahih ve mute
ber olur.
tmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam
Maturîdi Allah’ı bilme hususunda aklı de
lil kabul ederler.
«Hiç bir kimsenin yaradamnı bilme
mesi mazur sayılamaz. Zira yerler, gökler,
diğer varatıklar ve insanın yaradılışı gibi
deliller: yaratıcı, kadir ve alim bir varlı
ğın vücuduna delâlet etmektedir. Fakat
bu kimse din! meseleleri bilmemekte ma
zurdur. Çünkü din! meseleleri bilmek Allah-ü Tealâ’nın bildirmesine bağlıdır.»
«Akıl ile nakil karşılaştığında akıl ter
cih edilir ve nakil tevil ediir.» sözü, nakil
mütesabihat-ı sarmivvedpn oldııSu zaman
dır Aksi halde akıl nakil üzerine tercih
edilemez.
NETİCE :
Dünya ve ahiret islerinin selâmette
yürümesi, cemivetin nizam ve intizamının
en ffüzel şekilde muhafaza edilebilmesi
için su bes seve dikkat edilmelidir'
1 — Nefsi muhafaza.

2 — Nesli ve nesebi muhafaza.
3 — Malı muhafaza.
4 — Dini muhafaza.
5 — Aklı muhafaza.

İslâm nazarında akıl dinin temeli, ya
ratılış hikmetinin aslıdır. İslâm dini akl-ı
selimin neticesindpn başka bir şev değil

dir. Bu hususta Hazreti Ali (R.A.) şöyle bu
yurmuştur:
«Din akıldır, akıl da dindir. Eğer akıl
dini anlamaktan aciz kalırsa akıl değildir.
Eğer din akl-ı selim dairesinden uzaklaşır
sa din değildir.
İdeolojik yapımızın esaslanndan olan
aklımız, hakikati bulmak ve değerlendir
meler yapmak için mükemmel bir vasıta
dır. Ancak sadece duygular ve akıl ile, kâ
inatı ve hayatı tam izah imkânı mevcut de
ğildir.
Akıl ideolojik yapının en mühim un
surlarındandır.
Binlerce yıldan beri gelişen ilim ve
felsefe kâinatı izahta tamamen çaresiz kal
mışlardır.
İlim, eşya ve insanın fenomenlerini
formüle etmeğe gayret eder. Her ilim ken
di sahasındaki muazzam ilerlemelerine rağ
men, kâinatı izah vazifesini felsefeye bı
rakmıştır. İlim şimdi, eşya ve havatm ’
duğu kanunları bulmağa çalışmaktadır.
Felsefe ise, hayat ve eşyanın izahını
uzun zamandan beri yapma gavretindedir.
Fakat felsefe çalışmaları, kâinatı ve eşya
yı izah hususunda, birbirini nakzeden bin
lerce nazariye arasında bocalamaktadır.
Müşahede ve muhakemenin en verim
li çalışmaları, insan akimın bu uğurda har
canması, kâinat ve hayatı izah hususunda
insana hiç ümit vermemiştir.
Eğer felsefe ekolleri kâinatın izahın
da birleşebilselerdi bu. aklın da eksiksizliğinin bir işareti olurdu. İnsan muhake
mesinin vüksek ve fakat zayıf şekilleri
olan felsefî kanaatler birbirini yalanlamak
ta ve vıkmaktadır Bu hal ise; akim, tıpkı
duvgularımız gibi, mahdut kabilivetleri ol
dugunu ortaya çıkarmaktadır. Akıl, bilgi
kavnagı olmak bakımından, müsahade va
sıtalarımıza nazaran büvük, «kâinat ve ha
yatın doğru izahı» meselesi önünde ise
küçük kalmaktadır.
Eğer ideolojik yapımız, duygularımız
ve aklımızla iktifa ederse vehimlerden kur
tulamaz. Zira ideolojik vapmın en mühim
unsuru olan iman, kâinat ve havatm tam
izahı demektir. Bu izah ise. sadece duygu
larımız ve akılla yanılmaya çalışılırsa ve
him vehimi takip eder ve ideolojik yapı
karanlıklar içinde kalır
İnsan, bütün ideolojik ve tabiî yapısı
nı kurtaracak, bir aydınlığa muhtaçtır.
Beş duvumuz ve aklımızın eksiklikleri kar
şısmda bunalan varlığımız Allah’ın gönde
receği habere muhtaçtır Bu haber ise: in
sanlar arasından seçilmiş, insan tabiatın
da ve fakat Allah’ın haberini almava isti
datlı olarak yaratılmış bir insan vasıtasıy
la verilir Bu ferdin, insanlıca tebliğ etti
ği emir ve yasaklar havat düsturları ve
mutlak hakkın ifadeleridir.
Nihayet Allah’ın insanlığa haberi ge
lir insan aklının buhranı son bulur. Bövlece ideoloük yapı normal ve sağlam bir
içleyiş kazanır.
(Devamı Gelecek Sayıda)

(İl El-En’âm Suresi, âvet: 74.
(2) El-A’raf Suresi, âvet 185.
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Orta - Doğuda
Komünizm
ve
El - Fetih
(Baştarafı 7.Sayfada)
ortaya çıkmıştır. Orta-Doğuda komünizmi yerleş
tirmekle vazifeli olan Yaser Arafat El-Fetih ko
mando teşkilâtının reisidir. 25 Ocak 1970 tarih
li Epoca adlı İtalyan mecmuası şu açıklamayı
yapmıştı: «El Fetih teşkilâtının kurucusu Ya
ser Arafat’tır. 42 sene evvel Kudüs’te doğmuş
tur. Annesi bir yahudidir...» Yine L’Orient isim
U bir gazeteden iktibas olarak 31 Aralık 1969 ta*
rihli Yeni Gazete’de Yaser Arafat şunları söyle
mişti: «Bizim esas amacımız da Filistinlilerin es
ki topraklarına kavuşmaları ve bu topraklarda
eşit haklara sahip yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan müteşekkil bir demokratik Filistin
Cumhuriyetinin kurulmasıdır.»

Komünizmin
(Baştarafı 4. Sayfada)

milli ordu yerine «halk ordusu» isteyen ve
mehmetçiğe Orta-Doğu’da çürük yumurta
atan devrimci maskeli komünistleri yine
mehmetçikle korumakla önlenebilir mi? Şu
iyice bilinmelidir ki; bugün devam eden
huzursuzluğun sona ermesi topyekün mille
tin, millet düşmanlarının saldırısını dur •
durması ve zaferi kat’î olarak kazanmasıy
la tayin olacaktır. Zira, komünizmin dev rim kılıfı altında devleti yıkmaya doğru
ilerliyor. Komünizm, ideolojik bir taarruz
olduğundan bu taarruzu önleyecek, anarşi
yi durduracak tedbirler, gündelik tedbir
ler olamaz.
Herşeyden evvel taarruz millet haya
tını hançerleyen, milleti tamamen yok et
meye yönelen sol ideolojinin devlet dikta
sına yöneliyor.

Komünist hareketlerde yapılacak mü
cadele, haklı ve millî temellere oturtulma
lıdır. Aksi halde komünist militanlara im
kân tanınmış olur Komünizmin stratejisi
hep aynıdır. Halktan ümidini kestiğinde te
rör ve sabotaj hareketlerine girişmektedir.
•
Görülüyor ki El-Fetih Teşkilâtının esas ga Bu gerçekleri görmeyenler, bilip de ciddî
yesi başkadır. Orta-Doğu’da gerçek emperyaliz tedbirler almayanlar komünistlerin çalış
me karşı verilecek şuurlu mücadelenin önüne masına imkân hazırlayanlardır. Komünizme
geçmek için yahudi kontrolünde komünist bir yeşil ışık yakanları millet birer birer tanı
teşekkül olarak ortaya çıkarılmıştır. Müslüman yor
ların mücadelesini sınıf kavgasına dönüştürmek
Milliyetçiler, yahudi uşağı komünistleı
le vazifeli El-Fetih teşkilâtı ve Filistin Kurtuluş
tarafından
şehid edilir; fakat katiller yaka
Cephesi el-birlik çalışmaktadır. Yaser Arafat’ın
Rusya’ya ve Çin’e gidip gelmesi, oradan aldığı lanmaz! Emniyet kuvvetleri vazifesini yap
direktiflere göre yönünü tayin etmesi Filistin maz. Ne var ki, bir komünist geberir, gayr-i
gerillalarının iç yüzünü ortaya koymaktadır. Ay millî basın ve iradesi mason localarının
nı zamanda Yaser Arafat’ın Çin’den ve Rusya’ elindeki politikacılar uydurma ve kasıtlı
dan maddî yardım gördüğü de gayet açıktır. Bu katil imâl ederler. Alçakça iftiralanvia mil
gerilla üslerinin kütüphaneleri Mao’nun kitapla liyetçileri içeri alırlar. Komünisterin ter rı ve Marksist - Leninist eserler ile dolu olup tipleri, ifadeleri, komploları onlar için delil
orada sadece gerillacı değil bizzat komünist na* olur.
zariyecilerin de yetiştirildiğini göstermektedir
Düşman ne kadar fazla imkânlara sa
TÜRKİYE’DEN EL - FETİII’E GİDENLER
hip olsa da milliyetçilere karşı her türlü
Türkiye’de yürütülen komünist faaliyetler imkânları kullansalar da yanıldıkları bir
El-Fetih gerilla üssünde yetiştirilen komünistle nokta vardır. Zira sol ideolojiler batıldır.
rin desteğinde yürümektedir. İlgililerin de açık İnsan ve eşyanın kanununa uymaz. Haklı
ladığına göre Diyarbakır’da yapılan sabotajlar El- ideolojinin karşısında yok olmaya mahkûm
Fetih’ten gelen komünist gerillacıların ihaneti udur.
idi Yine O.D.T.Ü. deki komünist militanlar yaz
aylarında El-Fetih gerilla kamplarında yetişmiş
Ancak şunu hatırlatırız ki, milletin se
lerdir. Bugünlerde üniversitelerimizi kana bula lâmeti için, devletin devamı için yahudi
yan ve alçakça tecavüzlerde bulunanlar da El- uşağı komünist saldırılarım sağ-sol çatış Fetih yetiştirmesi hainlerdir. El-Fetih’in yayın ması diye kabul edip günlük tedbirlerle
ladığı broşürlerde oradaki Türklerin komünist durduracaklarını sananlar, milletine ihanet
olup TİP.e kayıtlı oldukları belirtilmektedir.
içindedirler. Uyanan millet ise, hainlerin
Yaz aylannda açılan 25 günlük gerilla eği ihanetlerini unutmayacaktır.
timine Türkiye’den ve diğer ülkelerden komünist
gençler katılırlar. Bu gençler kamp sonunda ko
Millet bazan susuyorsa, korktuğundan
münist faaliyetleri kendi ülkelerinde yürütmek
değil, milleti buhrandan kurtaracak mü *
için geri dönerler. Görülüyor ki, dünyada yürü cadele yolunda milletin doğrudan doğruya
tülen komünist faaliyetler belli merkezlerden iktidara gelmesini temin edecek olan de
idare edilmektedir. Komünizmin yayılması için mokratik mücadele metoduna inandığın
çalışan bu kamplar tamamen yahudi kontrolü al dandır
tındadır.
Yaser Arafat’ın 31 Aralık 1969 L’Oriend
mecmuasındaki beyanatında «Yahudi toplumuna
karşı herhangi bir kinimiz yoktur» demesi bu
nu açıklar mahiyettedir.
SON ÇATIŞMALAR KİME KÂR SAĞLIYOR?
Orta-Doğu’ya komünizmin yerleşmesi istika
metinde olan bu olaylar müslüman Arap millet
lerini çaresizlik içinde bırakmıştır. Lenin’in söy
lediği gibi «Moskova ile Paris arasında en kısa
yol Pekin - Delhi yoludur» sözünü komünist şef
ler tatbik sahasına koymak istemektedirler. Bu
nun için de mazlum müslüman milletler üzerin
de akıl almadık oyunlara girişmişlerdir. Orta *
Doğu’ya komünizmin yerleşmesi Yahudiliğin
dünya diktatörlüğünü gerçekleştirmesini kolay
laştıracaktır. Onun için odak noktası olarak Or
ta-Doğu seçilmiştir. Bu çatışmalarda şaşkın ha
le dönen Ürdün halkı için tek çıkar yol kendi
inançları ve milli değerleri etrafında birleşme
leri ve gerçek düşmana karşı mücadeleye giriş
meleri olacaktır.
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Feyamı Satanın
Eserleri
Büyük milliyetçi ve büyük mütefekkir Pe
yamî Safa, Türk kültürüne eşsiz armağanlar bı
raktı. Gazetecilik ve edebiyat sahasında çok
çalıştı. Onun neşrettiği mecmuaların hâlâ eksik
liği hissedilir. Neşrettiği mecmualardan:
KÜLTÜR HAFTASI: 1936 da çıkmaya başladı. Yirmi bir sayı devam etti.
TÜRK DÜŞÜNCESİ: 1953 aralığında çıkma
ya başladı. Aylıktı. Nisan 1960’a kadar altmış üç
sayı çıktı. Seviyeli bir dergi idi.
Peyami Safa’nm romanlarından bazıları şu
tarihlerde neşrdilmiştir:
Sözde Kızlar (1923), Şimşek (1923), Mahşer
(1924), Bir Akşamdı (1924), Dokuzuncu Haricîye Koğuşu (1930), Fatih - Harbiye (1931), Bir
Tereddüdün Romanı (1933), Matmazel Noraliya’nm Koltuğu (1949), Yalnızız (1951),
Biz
İnsanlar (1959). Bu romanlar defalarca baskı
yapmıştır.
Hakkında yazılanlar maalesef azdır. Bunlar:
1— Pevamî Safa, Hayatı ve Eserleri: C. S.
Tarancı. 1940.
2— Sevenlerin Kalemiyle Peyami Safa: Yü
cel Hacaloğlu, 1962.
3— Peyamî Safa. Nazım Hikmet Kavgası:
Ergün Göze, 1969.

Kral Faysal
Baştarafı 11. Sayfada)
diliğin kontrolündeki Doğu ve Batı Blokunda»
ayrı olarak ücüncü bir Dünya Bloku ortaya çıka
oaktır. Neticede dünvanm siyasî dengesi bozula
cak. beynelmilelYahudiliiHn saltanatı sarsılacak,
belki de son bulacaktır. İste beynelmilel Yahu
dilik kendisi için son derece vahim neticenin te
zahiir etmemesi için İslâm ülkelerinin basma
kukla idareciler yerleştirmek suretiyle bu ülke
leri kontrol altında tutmaktadır. Göstermelik bir
takım zirve tonîantıları yanılmakta, karşılıklı zi
yaretler iade edilmekte fakat yıllardır sözü edi
len İslam Birliği fiilen gerçekleşmiş bulunma
maktadır. Kuvvetli bir İslâm Bîrliejinin kurulma
sı için önce İslâm ülkelerinin Siyon, Mason. Hris
tivan ve Komünist tesirlerinden temizlenmesi ve
idareye halkın iradesinin hakim olması lâzımdır.
Bunlar gerçekleşmeden kurulan her birlik sözde
kalacaktır.
Her ne kadar Suudî Arabistan Kralı Faysal’m geçen hafta Malezya ziyaretinde yaptığı ko^
nusmada: «Daimî Sekreterliğin meydana gelmesi
bir İslâm kardeşliğinin meydana gelmesidir.» de
diyse de arzulanan bir birliğin teşekkülüne yu
karıdaki sebeplerden dolayı imkân yoktur. Fa
kat Malezya’nın İslam’ı yaymak ve yasatmak için
giriştiği bu faaliyetler İslâm âlemi için süphesiz
ki sevindiricidir. Belki de Malezya’nın bu çalış*
malan ileride kurulacak olan İslâm Birliğine gî*
den ilk adımlardır.

Okuyucuların dikkatine
Yeniden Milli Mücadele milletin değerlerine bağ
lılığı şiar edinmiştir. Üzerinde, olmadık kişilerin ulu
orta lâf ettiği meseleleri« temel kaynaklara inerek
çözmek en sacrlam yoldur. Mecmuamızın «ecen sayılarında Ömer Neşefî'nin (R (*fj Akaidini neşre t mistik.
Türkiye'de Türkçe olarak" İk defa mecmuamızda neş
redilen bu eser, ileride kitap haline getirilecektir.
Avrıca Yeniden Millî
ö*»ümü»4ekî sayıla
rından itibaren Akaictde imamımız olan tmamı Maturîdî'nin (R.A) Akaidini neşretmeye baslavacaktır. Bu
kıvmetli eser bütün mü'minlere ve vatanseverlere
uyacakları gerçek inancın temellerini gösterir.
MÜCADELE 16 HAZİRAN 1970

İslâmda, mücadelenin topyekün b!r
mahiyet aldığını bildiren âyetler vardır.
Sadece muayyen bir zümrenin tahsil için
peygamberin nezdinde kalmaları ve diğer
lerinin toptan mücadele yapmaları lâzım
geldiğim bildiren Kur’an âyetlerini hatır
layabiliriz. (1). Aynı zamanda Kur’an-ı Ketim’de, mücadelenin muhtelif mevzularda
yapılacağım, bunun biteviye devam edece
ğini. bu devam durumunun İslâm inkılâbı
nın yer yüzünde sınırsız bir hâkimiyet ka
zanıncava kadar süreceğini bildiren âyet
ler İslâm inkılâba hareketinin mücadele
anlayışının sınırsız ve topyekün bir mahi
yetde olduğunu gösterir. (2) Mücadele sa
dece bir sınıfa ve bir zümreye mahsus olar
bir imtiyaz olmamıştır. Bütün mü’minlerin
mallarıvla. canlarıyla ve fikirleriyle müca
dele etmeleri Kur’an-ı Kerim’in âyetleri
ve Hz. Muhammed (S.A.S.) in sünnetiyle
sabit olan bir gerçektir Su halde mücade
le bir zümrenin imtiyazı veya memuriyeti
olmaktan çıkarılmış bütün bir ümmetin
yapacağı mücadele haline getirilmiştir.
Yeryüzünde, kitleyi teşkilâtlandım
rak yürümek isteven, inkılâp hareketleri
mutlak surette milletlerini teşkilâtlandır
mayı, milletlerini topyekün bir mücadele
anlayışı içerisinde yetiştirmeyi denemiş
lerdir.
Fransız ihtilâlinde halkın tamamiyle
yeni bir strateji kurduğunu, bunun bütün
eski kanunlardan ve eski harb örneklerin
den sıyrılarak, eski ordunun yerine gelen
fakat yeni taktikler kullanan ihtilâlci halk
ordusu meydana getirdiğini Clausewitz ifade eder.
Bununla beraber Rus ihtilâlinde Le
nin, parti arkadaşlarının faaliyetlerini ida
re etmek için Marx’m «sınıf harbi» veya
«proloterya diktatörlüğü» ile ilgili faali
yet hattını- tatbik etmiştir. Fransız ihtilâ
linden alman dersler 1905 için Ruslar ta
rafından kabul edilmişse de o, proloterya
nın halktan veya kahramanlık hülyasın
dan vazgeçip kuvvetlerini işçi, asker, köy
lü ve Sovyetlerden müteşekkil sınıf teşki
{âtında topladığına inanmıştır.
MÜCADELENİN VE MÜCADELF
VASITALARININ ORGANİK
BÜTÜNLÜĞÜ
«Harb sanatdır» eserinde Clausewitz
demiştir ki; «Harb siyasetin bir devamıdır.
Harb dış islerdeki sivaseti yerine getir
mek için diğer vasıtaları kullanmaktır.»
Clausewitz. bu ifadesiyle, siyasetin tayin
- t tesbit etmiş olduğu hedefe doğru gitinüvor.
—-i

G

ek konusunda harbi bir alet olarak dü
ni izah eder. İşte bu, İslam inkılâba hare
keti yönünden harbin sınırsızlığı ve mut
lak olusudur.
Lenin ise, bir alt notta, şöyle demiş
tir; «Harb yalnız siyasî bir iş değil, aynı
zamanda son siyasî vasıtadır.» Harbin si
yasi bir vasıta olarak kullanılmasına Le
nin, sadece siyasî bir vasıta değil en son
siyasî vasıta vasfım verir ki buradan çıka
cak netice sudur: fiilî harb yapılmadan ya
ni son darbe vurulmadan evvel diğer harb
şekillerivle hasım yıpratılmış ve yok edil
miş olmalıdır. Komünist hareketlerin mu-
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ki», «söyle ki» tarzındaki ayetlerin direk
tifleri İslâm inkılâba hareketinin psikolo
vaffakiyetı için ise kapitalist nizamın ikti jik mücadelesinin kaideleridir. Bilhassa
darı sarsılmış ve yıpratılmış olsun ki son Uhud savaşma gelesiye kadar, psikolojik
bir askerî hareket ve darbe ile siyasî harb harb, aynı zamanda, psikolojik harbin bir
neticelensin. Lenin «siyaset bir bütün, harb vasıtası olarak, diğer seferler ve ekonomik
ise bir bölümdür» der.
mücadele vasıtaları da kullanılmış ve U
hud’a varasıya kadar küfür iktidarının bü
Ludendorf bu noktada tamamiyle farü tün maneviyatı bozulmuş, ideolojik üstün
lı düşünerek der ki; «Harb bir bütündür. lüğü yok edilmiş, düşman psikolojik saha
Siyaset onun vasıtasıdır. Her şey topyekün da mâğlub edilmiştir; Psikolojik mücadele
mücadele esasına müsteniden düzenlenme son safhaya ulaşmış ve düşman psikolojik
lidir Diplomasi ve diğer mücadele usulle alanda tamamiyle yenilmiştir. Uhud’dan
ri; propaganda, istihbarat, askerî teşkilât sonra, müslümanlann harbi kazanmaları
lar ve askerî strateji topyekün mücadele na, Mekke’yi işgal etmelerine mâni olacak
esasına göre düzenlenmelidir.»
ve Arabistanı ellerine geçirerek, orayı kit
leleşmenin mevzuu ve sahası yapmakda
Yine Rus komünistlerinin «harb barı önlerine
geçecek herhangi bir kudret kal
şın devamıdır ve barış harbi devam ettire mamış bulunuyordu.
Artık Uhud’dan son
cek diğer bir vasıtadır» gibi askerî düşü ra
Mekke’nin
yani
küfür
iktidarının aske
nüşleri çok önemlidir.
rî gücü de sarsılmış ve son bir askerî dar
Clausewitz «harbin organik bütünlü beyle yok edilecek hale gelmişti
ğü» bahsinde,- psikolojik ve siyasî harbin
Aynı zamanda Hz. Muhammed (S.A.
askerî hareket ile ne şekilde işbirliği yap
tığım açıklamıştır. O, düşmanın askerî kud S.)e, muayyen güçlerle münasebetlerinde
retinin yokedilmesi. memleketinin ilhakı riayet etmesi gerekli emir ve direktifleri
ve maneviyatının bozulması gibi harbin üç veren âyetlerin de diplomatik harbi ve
hedefi olduğunu düşünmüştür. Düşmanda taktiklerini telkin ettiği görülür Bu sebep
bozgunculuk yaratmak için yapılan askerî ten İslâmın Mekke stratejisinde tatbik et
harekat ve düşman memleketinin işgali miş olduğu harb şekilleri, topyekün harbin
hepsi aym zamanda siyasî ve psikolojik son safhasını hazırlayan psikolojik, diplo
harbin vasıtalarıdır. Bundan başka, düşma matik ve kültürel mücadeleler olmuştur.
na şartların kabul ettirilmesi de. onu yık İşte bu mücadele alanlarında da küfür ik
tidarı tamamiyle yıpratılmış, son bir dar
maktan daha müessir bir yoldur
be ile yıkılacak hale getirilmiştir. Bu da,
Marx ve Engels topyekün harb teori muhtelif mücadele usullerinin birb'riyle
ve anlayışını kendi mücadeleleri içerisin ahenkli olarak kullanılmasını ve harbin en
de kullanmışlardır. Onlar, inkılâba hare son hedefine varılmada takin edilen meto
ketlerde harbin siyasî, İktisadî ve psiko du gösteriyor*
lojik alanlarda muhtelif vasıtalarla idare
Kur’an âyetlerinden bir kısmı psiko
edilmesi gerektiği ve askerî harekatın son
lojik.
kültürel ve diplomatik mücadeleyi,
vasıta olduğu kanaatinde idiler Bunun
için harbin zaferi ve mağlubiyeti daha ilk stratejisi ve taktik nümuneleri ile birlikte,
ateş açılmadan önce İktisadî ve psikolojik telkin eden âvetlerdir
savas alanında kararlaştırılmış olur.
Medine safhasında ise, bu mücadele
Demek ki harbden evvel yapılacak di usullerine uygun olarak, askerî ve fiilî mü
ğer harb şekilleri yani siyasî, İktisadî ve cadele usullerinin de emr ve tavsiye edildi
kültürel harb ile fiilî yani askerî harb ara ğini görüyoruz ki artık bu safhada müca
smda tam bir ahenk vardır. Askerî harb dele psikolojik, kültürel, siyasî ve askerî
den evvel, askerî harbin dışındaki, bütün mahiyetini kazanıyor ve katî darbe vurulu
mücadele usulleriyle düşman yıpratılmah yor. Artık düşman yıpratılmış ve yokedüve sonra iktidara katî darbe vurulmalıdır. mek safhasına getirilmiştir. Bilhassa Me
Eğer askerî harbin dışındaki harb şekille dine’de askerî seferlerin ve mücadelenin
ri tamamiyle ihmal edilir ve bundan vaz teşvik edilmeye başlandığı âyetlerde Kur*
geçilirse askerî mücadelenin herhangi bir an-ı Kerim mü’minlerden hem malî hem
manası da kalmaz. Düşman psikolojik, kül de bedenî mükellefiyetler ve vazifelerin ve
türel, İktisadî ve siyasî sahada yenilmeli rine getirilmesini istemektedir. Bu da Me
dir ki askerî sahada da yenilmesi mümkün dine’deki mücadelenin askerî ve siyasî ma
hiyetini iyice açığa çıkarmaktadır
olsun.
Bu durum, İslâm’da mücadelenin top
Netice olarak; Rus komünistlerinin as
kerî düşünüşlerine göre, gerek barış me yekün bir mahiyet aldığım ve bu mücade
todu ve gerekse kuvvetin kullanılması har lenin son darbeyi hazırlamak maksadına
bi yaratır. Demek ki ister banşın kullanıl matuf bulunduğunu ortaya çıkarır Askerî
ması olsun, ister kuvvet kullanılsın ikisi- mücadele şekilleri haricindeki mücadele şe
de birer harb nevidir, harb kanunlarına killerinin bu hedefe varmak için tatbik edil
tabidir. Bu muhtelif vasıtaların bir arada mesiyle düşman iktidarının yıpratıldığı ve
veya sıra ile kullanılması da topyekün haı son darbenin mükemmel şekilde hazırlan
masına vesile teşkil ettiği görülür
bi vücuda getirir.
Gelelim İslâm inkılâblarında duru
mun nasıl olduğuna:
İslâm inkılâba hareketlerinin metodu
nu veren Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’de, de
vamlı suretde, mücadelenin yapılması em
redildiği görülür. Mekke devirlerinde «de

(1) Et-Tevbe Suresi: 122.
(2): Et-Tevbe Su: 41 ve El-Enfâl Su: 39.
E. Dâvud, Nesaî, A. b. Hanbel ve İ.
İ. Hıbbân.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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BÜTÜN

BESERİ

H A D İSE L E R

İD E O L O JİL E R

K A V G A SIN D A N

Bitlis’de Biı TOS’Iü
Peyami Safa Diyor kİ
1961 yılının onbeş haziranında hayata gözlerini yu
man Peyamî Safa kendi cemiyetimizin ve insanlığın
içine yuvarlandığı buhranları teşhiste eşine as rastla
nan bir edebiyatçımızdır. Bütün cemiyetleri ahlâksız
lığın, inkârcıîığın ve kendi kendini inkârın çukuruna
sokan menfî her türlü ceîeyana amansız bir harb aç mıştır. Mücadeleci karakteri yanında sağlam bir psikoloğ olan Peyamî Safa asrımız insanının dramını ro
manlarına aksettirmiştir.
Peyami Safa’nm güzel sözlerinden bazılarını aşağı
ya koyuyoruz.
Milletimizi kendi ahlâk ve töresinden söküp çıkar
mak için bize batı medeniyetini tek çıkar yol olarak
tavsiye edenlere şöyle cevap verir:
«Batı medeniyetinin bizi nasıl kurtaracağım dü
şünmeden önce, onun kendi kendisini nasıl kurtaraca
ğını düşünmeliyiz. Doktoru can çekişen bir hastaya
benziyoruz.
İnsanın Yeni Mânâsı
Türk Düşüncesi
Sayı: 3 Cilt: î 1954
Bütün insanlığı materyalizmin kucağına atan batı
medeniyetinin bugün devrini artık tamamladığım yıl
larca evvel haber vermiştir. Gerçekten batı medeniye
tinin telâkkileri yıkılacak ve bütün insanlık kendini
vareden gerçeğe teslim olacaktır: İnsanları inançsızlı
ğa sürükleyen ve eski Yunan’ı putlaştıran Rönesans ve
onun insan tipi hakkında ise:
«Rönesansm insana verdiği mânâyı reddetmeye
başlayan bu günkü batı medeniyetinin kaderi, bir ba
kıma, teknikle manevilik arasındaki mücadelenin so
nunda doğacak * ve daha şimdiden belirtileri görülen
yeni insan telâkkisine bağlıdır.»
İnsanın Yeni Mânâsı
Türk Düşüncesi Sayı: 3 Cilt: I 1954
İnançsızlığı bir orijinalite olarak kabul eden in
sanlığın en büyük eksikliğini derhal keşfeder. «Anla
mak ve inanmak!^ Bunu söylemek belki çok kolay gibi
görünebilir. Ama Peyamî’nin dünyasında yani kendini
reddeden, Allah’a inançsızlığı modalaştıran bir ortam
da o kadar kolay değil!
«Şu var kİ, Yeniçağ da örtaçağ’m tabiate gözlerini
kapaması körlüğüne paralel olarak insanı aşan üstün
değerler âlemile bağıntısını kesti: Makinamn kölesi, pa
ranın uşağı, sefil bazların ve keyiflerin oyuncağı oldu.
Bunu anladığı nisbette insan kendisini tehdit eden en
büyük afetten kurtulacak ve selâmete çıkacaktır. Anla
mak her kurtuluş hamlesinin hareket noktasıdır. Fakat
yalnız rasyonel bir tarzda, akıl yoluyla değil, sayısız
küçük sezgilerin toplamı halinde anlamak, havada uçu
şan gerçekleri koklıyarak anlamak, zekânın ve ruhun
bütün kavrayışları ile anlamak» yani anlamak ve inan
mak!]»
Biraz Daha Aydınlık
Türk Düşüncesi Sayı: 4 Cilt: 1 1954
Merhumu dostlan da düşmanları da çok takdir
ederler Sağlığında onun sohbetleri aranırdı. Üniversi
te gençliğinin gözdesi olmuştu. Onun romancılığı kadar
fert ve cemiyet bünyesini saran tehlikeleri projektör
gibi aydınlığa kavuşturan büyük bir teşhis kabiliyeti
vardı. Herkes onu bir yönüyle gözünde büyütmüş
tür. Kimisi fakirliğine,'kimisi kaleminin gücüne, kimisi
de insan psikolojisi üzerindeki vukufuna.
Kendisini, komünizmin bataklığından kurtarmak
için çırpındığı Nâzım Hikmet üzerinde çok çalıştı. Ama
Nâzım’ın ihaneti çok fazla idi. Peyamî Safa bunu geç
anladı. Sonraki yazılannda Nâzım Hikmet VerzansM
yahudisinîn ruh yapısını, her türlü komplekslerini en
ince noktalam a kadar tesbit etti:
«Şöhretinin büyük bir kısmım taklidi aslından gü
zel olan her sanat gibi kolay yazılarından çok daha
ziyade polisin takibine borçlu olan bu bolşevik fani#=
ması, gazetelerde sık sık ismi geçmezse unutulacağım
bilir ve rahatsım olurdu.*

HODRİ
MEYDAN
Konya'da kendini bilme
zin birisi «Mücadele Birli
ğl Arabistan’dan para alı
yor.» diye iftiraya girişince
mahkemeye verildi ve kes
dişine isbat hakkı tanındı
Konya 2. Asliye Ceza Mah
kemesinin 970/42 sayılı dos
yası ile görülen davada, sa
nık bu iddiasını isbat ede
bilirse dava düşecektir. An
eak sanık ve avukatı, böy
le bir söz söylemedik diye
rek, isbat hakkı karşısında
yan çizmişlerdir. Dinlenen
şahitler, sanığın Mücadele
Birliği aleyhine açıkça ko
nuştuğunu, hakaret ettiği
ni beyan etmişlerdir.
Bu ve buna benzer ifti
ra! an geveleyen bütün şom
ağızlara güzel bir cevap teş
kil eden bu hal fevkalâde
ibret vericidir.
Mücadşle
Birliği aleyhine bol palav
ra sıkıp, mangalda kül bırakmavanlann boylannın öl
çüsünü almaya hazırlanma
larım hatırlatırız. Zira Mu
cadele Birliği, milletin ter
temiz bağnndaa fışkıran
namus abidesidir.

DOĞAR

fConıüftİstler

Boğuşuyor
Komünizmin çöküşü gün ge§tikçe hızlanmaktadır. Avrupada propaganda safhasını tamam
lamış olan komünizm» Mandzntf
in ilim olaı^k takdim edilmesi*
ne ve okullarda okutulmasına
rağmen bir türlü kendisini ka
bul ettirememiştir. Türkiye’de
ise ancak üç-beş şımarık, na
mus, ahlâk, hâyâ yoksunu za
vallı komünizme aldanmıştır.
Bu durumlardan memnun ol*
mayan dünya komünist partile
ri arasında M yük çapta ayrılık
lar meydana gelmektedir. Bir
leşik Amerikan Dışişleri
Ba»
kanlığmca hazırlanan 200 sahifelik bir araştırma raporunda,
komünist partileri
arasındaki
ayrılığın devam ettiği bildiril
mektedir.
Nitekim, «Pravdas
gazetesi bir sayısında. Pekin li
derlerini, dünya komünist kam*
pında «bölücülük yapmaklar
suçlamıştır. Buna paralel ola
rak Türkiye’de de komünistler
arasında kavga derecesine va
ran parçalanmalar olmaktadır.
5.6.1070 Cuma günü İsçi Köylü gazetesi, Proleter Devrim
el Aydınlık ve Türk Solu Der.
giîerinm İstanbul bürosunda bu
yük çatışmalar mevdana
gel
miştir.
Komünistler arasında
meydana gelen çatışmalar doğnı
dan doğruya fikir ayrılıkların
dan ileri gelmektedir. Soldaki
büyük çapta parçalanmalar ve
üst kademelerde vuku bulan
kavgalar dizginleri Mason Lo
calarında olan gayri millî basın
tarafından millete duyurulma
maktadır. Bunun yanında sık
sık. tekrarlanan anarşi hareket
leri, işgaller ve boykotlar va
sıtasıyla bu parçalanmalar giz
lenmeye çalışılmaktadır.
Fakat şurası bir gerçektir ki,
insarç bünvesine uygun olmavan
sol ideolfrijl^r mutlaka yıkılaçaktır. Ve Türkiye’de de komü
nizmin daha yeşermeden millet
ûliyle imha edilmesi yakındır.

AKINCILARA
Unutturacaklarmış benliğimizi,
Kundaldıyacaklarmış kimliğimizi;
Yeniden, göstermek için varlığımızı;
Haydi yiğit, haydi yeni akına;
ülkümüzün cihan varsın farkın»
Eur’ana rehber diye sanldık.
Eğilmedik, düştük, öldük kmldık;
Ne yazık düşmanı dışta bilirdik;
Haydi yiğit, haydi yeni akına;
Ülkümüzün cihan varsın farkına
Elimizi Hak’tan yana açarak,
Dâvamızın ışığını coşup saçarak;
Maziden atiye, bir yol açarak,
Haydi yiğit, haydi yeni akma;
Ülkümüzün cihan varsın farkına,
ımarnoğlu getir, bu aşks dile;
Atıver kendini coşkun sele;
iOmbilir kaç yürek, yanar seninle;
Haydi yiğit, haydi yeni akına;
Ülkümüzün cihan varsın farkına.
Yusuf ÎMAM0GL4Î

