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İstikbalimizin ümidi

Yeniden
Milİî Mücadele
altıncı ayını doldurdu
Elinizdeki mecmua geçen 26. sayısıyle beraber altıncı ayını doldurmuş bulu
nuyor. Altı aylık devre önümüzdeki müca
dele yılları hesaba katılacak olursa nedir?
Bir milletin en geri hayat şartanndan, lâyıkı olduğu bir seviyeye yükseltileceği ve
bundan daha önemlisi ayaklar altına alın
mış, horlanmış mübarek duygularının tek
rar itibar kazanacağı yılları hatırlayacak
olursak elbette altı ay, nedir?
Ama öyle değil. Millî Mücadelemizin
serpilişi, kendini kabul ettirmesi bakımın
dan bu altı avın önemi bizce büyük.
Türkiye'de şimdiye kadar sağcı düşün
ceyi yaşatmak ve ona canlılık vermek için
faydasını hiçbir zaman inkâr etmediğimiz
«e kadar dergi ve gazete çıkarılmıştır de
ğil mi? Fakat üzülerek belirtmek lâzım
gelir ki bunların hiçbiri devamlı olmadı.
1945,îerden sonra biraz olsun aydınlığa ka
vuşan basının imkânlarından gereken isti
fadeyi sağlayamadık. 20—25 yıldır hiçbir
gazetemiz, hiçbir mecmuamız bu mücade
lenin ağır yüküne tahammül edemedi. Bu
gün dikkat edilecek olursa îstanbulda çı
kan bir takım solcu gazetelerle, azınlık
gazetelerinin ömrü elli yılı aşmıştır. Fa
kat sağ cenahta bu devamlılık unsuru hiç
bir zaman sağlanamamıştır. Neden?
Yeniden Millî Mücadele, bu zaafımızı
ilk sayısını çıkarmadan önce uzun uzun dü
şündü
Basın yoluyla verilecek mücadele, mil
letin gerçek ve topyekün mücadelesinden
hiç bir zaman ayrılmamalıdır. Ondan ayn
mütaalâ edildiği anda mücadelenin orga
nik bütünlüğü bozulmuş *olur. Bir basın
organının sermayeden önce yetişmiş bir
kadroya ve ekibe ihtiyacı vardır. Maalesef
bu ihtiyaç şimdiye kadar çok az dikkate
alındı.

Geçtiğimiz altı ay bizim için bir tec
rübe devresi oldu. Mücadelemizin daha ge
niş muhitlere yayılması sağlandı. Ulaşa
madığımız, duyamadığımız nice yerlerde
gerçek millî mücadele filizlenmeye yüz
yuttu. Etrafında her sınıftan taraftar bul
du Fakat şu geçen altı aylık zaman için
de dahi Yeniden Millî Mücadele sağlam
bir dağıtım sistemine kavuşamadı. Basma
sağlam bir terör kurmuş olan masonluk;
dağıtım teşkilâtlarından, kâğıt ticaretine
varasıya herşeye hâkim vaziyettedir. Dağıt
tim teşkilâtları bize, tevzi işini. % 4ö’dan
yapabileceklerini ve dışarıda da bizim hiç
bir satış işleminde bulunmamamız gerekti
ği şartını ileri sürdüler. Bu şartlar altın
da haftalık bir mecmuanın yaşama imkânı
kalır mı, kalmaz mı meçhul.
üzerine mecmuamızı dağıtım
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teşkilâtlarına vermekten vazgeçtik. Ve sa
dece tanıdık çevrelere göndermekle ikti
fa ettik. Bu sefer de Türkiye’nin bir çok
vilâyet ve kazalarına mecmua göndermek
mümkün olmadı. Yeniden Millî Mücadele
nin Türkiye’nin bütün yerleşme merkezle
rine ulaşabilmesi gerekir. Okuyucularımız
dan, mücadelemizin hız kazanması ve nice
susamışların mücadelenin pınarına kavuş
turulmasmda yardımcı olmalannı, Yeniden
Millî Mücadele’ye uzak ve yakın çevrelerin
den ve gerekse memur, öğretmen ve öğ
renci arkadaşlarımdan abone sağlamaları
nı bekliyoruz
Okuyucularımıza iletmek istediğimİ2
bir başka husus da şu:
«Milletin Sesi» sahifesine gönderilen
yazı ve şiirler o kadar çoğalmış vaziyette
ki, insan şaşırıyor İnsan hepsini teker te
ker koymak istiyor. Ne yazık ki, bu müm
kün olmuyor. Bu sahifenin hacmi buna
müsait değil. Okuyucularımızın bize gön
derdikleri makale, yorum, röportaj, incele
me ve tercüme yazıların dikkatle hazırlan
masını ve Yeniden Millî Mücadele’nin mü
cadele prensiplerini taktiklerini gözönünde bulundurmalarını isteyeceğiz. Her fikir
samimiyet taşıdığı müddetçe muhterem
dir Hürmet duyarız. Fakat mücadelenin
fikir ve harekette istediği hassasiyeti unut
mamak gerektiği gibi onun prensiplerinin
çiğnenmemesi esası hepimize ömrümüz bo
yunca düstur olmalıdır.
Bildiğiniz gibi Yeniden Millî Mücadele
yıktığından beri yazılara imza koymaz.
Babıalî gibi şöhretin başarıyı sağlamada
tek unsur bilindiği bir meydanda, seni,
hasmı canı bilenlere karşı mücadeleye gi
rişmek...
Çılgınlık mı? Katiyyen.
Şahısların üstünlüğü değil, ideoloji
nin üstünlüğü gerçeği yıpranmaz bir na
kış gibi yazılacak.
Okuyucularımızdan gelen yazı ve şiir
lere isimlerini koyuyoruz. Kopmasını iste
meyenlere «İsmi mahfuz» diyoruz.
Kıymetli okuyucularımıza tekrar hatır
latmakta fayda var ki, Yeniden Millî Mü
cadelenin sayfalan, gayri millî sistemin se
bep olduğu buhranların ortadan kaldırıl
masında, mücadeleye gönül vermiş her mil
let evlâdına açıktır. Bu yüzden bize gön
derilen bazı yorum ve incelemeleri iç say
falarımıza alacağız. Okuyucu sayfasına ge
len fakat mektup seviyesini aşmış kıymet
li yazıları, yazı heyetimizin tetkikinden
geçtikten sonra iç sayfalara koyacağız. Al
tında imza bulunan yazıların mesuliyeti
imza sahiplerine, imzasız yazıların fikri so
rumluluğu Yeniden Millî Mücadeleye ait
tir.

genç
nesil bugün yokohışa doğru
hızla ilerliyor.
Gençliğin çoğunluğu dede
lerimizin kanlarının son dam
lasını tüketinceye kadar sava
şarak bize emanet ettiği gü
zel vatanımızı, mukaddesatı
mızı korumaktan aciz duruma
gelmiştir.
Yüksek okullarda aydın
gençler bacakları yerde olan
dürbünlü tüfeğin merceğin
den bakıyorlar; halka yani analarma, babalarına. Yanla
rında ve koltuklarında ilmi eserler yerine Marx’m, Lenin’in
kitaplarını taşıyorlar Üstelik
materyalist kültürü tatbik sa
hasına koyarak millet düşma
nı oluyorlar. Milletimize Al
lahsız, ilimsiz bir kültürü ka
bul ettiremeyince hayal kırık
lığına uğrayıp, boykota gide
rek onbinlerce Anadolu çoğu
ğunun tahsil yapmasına mani
oluyorlar ve buna da kılı
mız kıpırdamıyor. Fabrikalar
dan işçi kardeşlerimizi dayak
zoru ile toplayıp, gömlekleri
ne kırmızı boya sürüyorlar ve
askerimize karşı tahrik edi
yorlar Sol fikriyatı benimse
miş bazı sapıklar komünist ih
tilâlinin provasını yapıvorlar
da yine kılımız kıpırdamıyor.
16 Haziran olaylarının içinde
olsaydın belki sen de ölecek
tin. Yok olmamak için millet
çe uyanıp beynelmilel millet
düşmanlarına karsı mübadele
etmenin zamanı gelmiştir.
Gençlerimizin bimik bir kıs
mı siyasî, İktisadî kültürel ha

yatımız üzerine
çöreklenen
beynelmilel sionizm ejderha
sının başını ezeceği yerde po
ker masalarında, diskotekler
de ve futbol sahalarında Öm
rünü tüketiyor çürüyor
Bütün dünya gençliğini ay
nı hazin duruma düşüren bey
nelmilel sionizm ve onun ma
şası olan masonlukla komü
nizmdir Çünkü uvdurm? Tevratta der ki* «Bütün insan’*k
Yabudive hikmet etmelidir.
Yahudi efendi, bütün imanlık
onun kölesidir Bunu başar
mak için insanları boş ve lü
zumsuz islerle meş&û! et; kö
yü köye, şehiri şehre vur
dur.» Zekeriya 142).
Bizi üzen gerçek şudur ki,
bir kısım gençlerimiz iman
sız, sapık Yahudi Durkheim
in sosvolfviisini kendisine reh
ber edinmekle ün salanların
Ayalinin peşinden
gitmeyi
milliyetçilik sanarak tatmin
olmaya çalışıyorlar.
Analar, babalar bir kılma
bile zarar gelmesini istemedi
ğiniz evlâtlarınızı yüksek okullara ve başka yerde çakış
maya göndermeden önce İs
lâm terbivpsi ile ,Tetistirip mü
cadele ruhunu mutlaka ver
meniz gerekir ve mutlaka sart
tır Gençlerimizi millî kültür
inkılabını yanabilecek bir mü
cadeleci olarak yetiştirelim ki,
gayri millî basın, radyo ve,si
nemanın zehri ile yokoluşa
gitmesinler Genci eri mizni enerjisini müspet yollara kanalize etmeliyiz.
Her ne kadar pek çok genci
miz ters volda ise de kendi
an çı£ gibi büvüyen mücadele
çığ gibi büvüven mücadele
mize katılacaktır Zafer hak
kın vp h»VVa inananlarındır.
Rolvadinîî Mücadeleciler
adına
AHMET YÜCEL

Okuyucularımıza
bir hatırlatma
Bazı okuyucularımıza gerek mecmuamız.ve gerekse Mü |
?adele Birliği hakkında, ancak mason localarının ve komü
nist hücrelerinin imal ve isnat edebileceği iftiralarla dolu £
mektuplar yazıldığını esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Şura
smı belirtmek isteriz ki. Yeniden^ Millî Mücadele Milletimi
^in temiz ideolojisinin davetçisidir Yalnız millete ballıdır
Mücadele Birliği ise, ızdırap içinde yok oluşa sürüklenen
milletimizin «buhrandan kurtuluş mücadelecinin fedaHr
savaşçıları olmak isteyen, millet evlâdlarının birliğidir. Fa
ılivetlerimiz acıktır. Mason localarının veya komünist hüc
^elerinin direktifleriyle iftira neşreden ajanların sözleri, mil
îetimizi yanıltmayacak, millet mücadelesini durdurmayacak
tır. Düşüncelerimizde ve hareketlerimizde yegane murak'b i
Cenab-ı Allah’tır. Mücadelemize karsı hainlerin veya hainler «►
fe işbirliği yapanların giriştiği saldırılar. Allahın yardımı?
îa kırılacaktır.
¡!
Tarih boyunca hiçbir mücadele gül bahçelerinden geçeJre k hedefine ulaşmamıştır. Mücadele, düşmanın saldırıları ?
na, iftira sa İnaklarına topuna ve bombasına karşı imanlı gö i
^üslerini gerebilen yi£it millet evlâdlarının kabullenecp j
3i bir hayat tarzıdır. Milietimizin bugîmlnı buhranının mes’u1 J
İteri, beynelmilel millet düşmanlan, millî bir kurtuluş mü- i
"adelesini durdurmak için her türlü yola başvuracaktır Hz jî
Peygamber (S.A.V.Ve İmam-ı Azama yapıan iftira nasıl ki
onların mücadelesini durdurmadı, onların mücadelesinin hiz ¡J
metkârı olmava çalışan bizleri de hic bir millet düşmanının
ve hain ortaklarının iftirası durduramıvacaktır Izdıraplı, kül <►
^fetli bir mücade^t^n müntesipleri. ajanların, hainlerin î£ ¡»
renç oyunlarıyla yılmaz, kiralık iftiralarıvle lekelenmez. Mil !►
jiletimizin, doğru sözlüyü yalancıdan, haklıyı haksızdan, mil ¡{
¡ilete bağlı olanları, küçük paha ile satılanlardan, ayırdede ¡1
¡¡cebine inanıyoruz Milletimizin asırlardan beri, düşman İha- !;
netleriyle keskinleşen feraseti, hainlerin iftirasına fırsat jt
!►
^ermeyecek kadar şuurludur
yardımcımızdır¡j
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DİKKAT

Milletin îm an, ahlâk, kül
tür. tarih ve m e n f ^ t m e
bağlı haftalık «ivasî M.tLLÎ
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tiyan inancı «Teslis» ile ifade edilir. Teslis, Alla
hm zat ve mâhiyeti olarak hem üç, hem de bir
olmasıdır. Bu şöyle ifade edilebilir. Allah hem
birdir. Hem oğuldur, hem Ruhul Kudüs’tür, hem
de babadır.
Bu inanç, Roma’nın haşin idaresi altında edilen
milletlere vaad ettiği ebedi saadet ideali itibarıy
îe, cazip gelebilirdi. Ancak, beş asır boyunca dev
rini doldurmuş ve ilk saflığından uzaklaşmış, bir
ruhban saltanatına müncer olmuştu. Bu sebepler
den insanlığın en son dinî, eksiksiz ve bütün haş
metiyle doğan İslâm karşısında ^sönmeğe mahkûm
du. Ve öyle oldu,
İncil’in, kendini tashih ve hakikatlerini tas
dik eden, Kuran-a rekabeti aklen mümkün ola
mazdı. Ancak haham Vır ve klişe bu yolu, sırf
saltanatları devam etsin diye kabullenmediler.
Hahamlar Tevratı irki ve şahsi saltanatları de
vam etsin diye; klişe İncili oligarşisi devam et
sin diye tahrife devam' ettiler.
İslâmm ortaya koyduğu gerçekler muhkem meto
du erişilmezdi Cihat ruhu ile dopdolu mü’minlerin
irşad vaaz yoluyla yaptığı yayma hareketi üç
kıtayı kısa bir zamanda aydınlattı.
Misyoner faaliyetleri 17. asra kadar devam
lı bir verimsizlik içinde boğuldu. İncirin vazı,
İncilin inanç esaslarının aşılanması ve İslâm inan
cımn kötülenmesi, hiç semere vermedi. Nihayet
misyonerler, metodlarına yeni ilâveler yaptılar
Bu, Tevratm metodlarmı daha büyük bir gayret
le uygulama idi. Müslümanları teker teker İslâm
dan uzaklaşdırıp, hristiyan yapmak mümkün ol
mayınca, metodlarmı değiştirdiler. Önce milli
bünyeyi ve İslâm anlayışını bulandırma ve inan
cımızı zaafa uğratma savaşma hız verdiler.
Osmanlı İmparatorluğunda beliren zaaf alâ
metleri, bu savaşı daha da kesifleştirdi. Askerî,
siyasî ve ekonomik mahlubiyet ve krizleri büyü
yen imparatorluğumuzda, «İslâm medeniyetinden
Avrupa medeniyetine geçmek» fikri telkin edil
di. Din alaya alındı. İslâmiyet ümmî halk kitlele
rinin dini telâkki edildi.
.Hristiyan misyonerleri doğrudan doğruya Hz
İsa’yı ve İncili telkin etmek yerine; Pascal M
Avrupa, yedi asırlık İslâm beldesi Endülüsü
Çurie vs. yi telkin etmeği daha makul buldular.
17 Asırdan itibaren İslâm âleminde müsbet ilim
(İspanya’yı) aynı gözle görmüştü. Hristiyan Av
parıltısı kalmadığı ve hristiyan dünyasınında rörupa Türkiyemizi aynı gözle görmektedir. Ye
nesanstan beri düzinelerle dâhi âlim yetiştiğine
di asırlık İslâm memleketi haçlı sürüleri tarafın
göre ilk mukayese de Avrupa medeniyeti galip
dan yıkıldı,/yakıldı ve talân edildi. Orta Avrupa
gelecekti. Netice de öyle oldu. Aydınların büyük
ve Balkanlar bizim ülkemizdi. Dört asır süren
ekseriyeti Avrupa medeniyetine kayıtsız şartsız
hâkimiyetimiz yine Patrikhane’nin tahrik ettiği
dahil olmanın zaruret olduğunu düşündüler. Bu
haçlı sürüleri tarafından yıkıldı. .
kanatın yayılmasında misyoner teşkilâtları ve ma
Tarih şahittir ki, hristiyan kiliseleri ve bu
son locaları el ele çalıştılar. Bugtin beynelmilel
kiliselere bağlı bulunan hristiyanlaştırma teşki
hristiyanlık ve yahudilik Türkü İsâmdan ayır
lâtları; usanmadan, bıkmadan ve yılmadan bir tek
hedef için çalışmaktadır: Bu hedef; dünyânın
makla meşguldürler.
Fakat bu, millî varlığı içten yıkma faaliyeti
hristiyanlaşmasıdır. Bu hedefin bizi yakından alâ
tek başına değildir. İncilin vaazı yolu terk edil
kadar eden manâsı ise, şundan ibarettir. Türki
miş değildir. İncilin yayılması, müstakbel hris
ye’nin hristiyanlaştırılması.
tiyan Türkiyesi’nin (Allah korusun) öncülerini
İncil tetkik edilince görülür ki, İncil İsa Me
ve kilisesini kurmak için atılmış adımlardır. Şim
şih’e inananlardan tek bir vazife ister. İsa Mesih
di, açık misyoner faaliyeti bir asırdan beri yap
ten duyduklarını bütün insanlara yaymalarını^
tığı mel’âneti tekrarlamaktadır. Bulgar, Yunan
bekler. Bu vazife hristiyan kiliselerince yerine
Ermeni ve Anadolu Rum kiliselerini teşkilâtla
getirilmiş ve bu maksatla teşkilâtlar kurulmuş
ma işi nasıl yapılmışsa, bugün de bu çalışma sü
tur. Hâlen bu teşkilâtlar dünyanın her yerinde
rüp gitmektedir. Papaz Syrus Hamlin, Roben
faaldir. İncil’i 1000’den fazla dile çevirip, milyon
Kolej’in kuruluş gayelerini açıklarken, Kolejin
larca âdet basıp, dağıtmışlardır. Bu teşkilâtlar
müstakil Bulgar Devletine idareci ve Bulgar isyer yüzünde onbinlerce hastahane, okul, dersha
$an hareketi için komiteci yetiştirmek olduğum*
ne, kütüphane vs. gibi sosyal yardım müessesele
itiraf etmişti. Adana’da, örmeni isyanının Merzi
cinin siperinde çalışmağa devam etmektedirler.
fon’da Rum isyanının buralarda daha önce çalış
Hristiyanlığm yayılma metodu, İncirin neş
mış bulunan misyonerlerin eseri olduğunu, bu
rinden ibaretti. İncilin neşri Hz. İsa’dan sonra, de
ğişik safhalar geçirdi. Bugün ilim kesin surette
gün biliyoruz.
gösteriyor ki, elde mevcut İncil’ler Hz. İsa’dan
Müslüman halk üzerinde hristiyanlaştırma fa
aliyetlerini şimdilik bir tesiri olmayabilir. Fakat
• en az bir asır sonra yazılmışlardır. Ve İncil Hz.
İsa’nın telkinleri yanında pekçok şahsi jcanaatı
yeni nesillerde İslâm inancından zaklaşma ol
içine almakta, ayrıca. Hz. İsa’ya izafe edilen söz
duğu nisbette, Türkiye’de hristiyan kolonilerin
ler arasında tenakuzlar ve yanlışlar bulunmakta
teşekkül etme tehlikesi, hayal değildir.
dır. Saint Poul’ün Hz. İsa’nın talimatını tama
Misyonerlerin giriştiği bu son taarruz, bey
men tahrif etmesi, Hristiyan inancım bir siyâsî
nelmilel Yahudiliğin siyasî, ekonomik ve kültü
iktidarın âleti olarak kullanacak kiliseye, zemin
rel tazyikinin son haddine çıktığı Türkiyemiz’de
hazırladı. Böyle<^ İncil, ve İncil’e dayalı hristi
umumî buhranın bir işaretidir. Bu işaretin bizi
yan anlayışı, klişe hâkimiyetini kurmakta ideolo
uyandırması gerekir. Bu acı gerçekler milletimi
jik bir silah oldu. Tıpkı komünizmin, komünist
ze; millî kültürünün millî lahlâkınm. millî Örfü
partisi hâkimiyetini yerleştirmekte bir âlet ol
nün ve millî ekonomisinin gerçekten korunduğu
ması gibi.
bir hayatı kurmak vazifesini yüklüyor.
Kilisenin hâkimiyet aracısı haline gelen hris
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE
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Son zamanlarda muhtelif şehirlerimizde
Hristiyan misyonerlerinin dağıttığı kitap, bro
şür ve beyannameler görülmeğe başlamıştır. Bir
iki saat içinde şehirlerin belli semtleri taranmaK
tı ve kapı altlarından evlere propoganda broşür,
leri atılmaktadır. Türkiye’de hristiyanlaştırma fa
aliyetlerinin pek küçük bir kısmını göz önüne
seren bu kabil, hainane faaliyetler, milletimizi
haklı olarak heyecanlandırmaktadır. Ancak bu
gibi faaliyetler karşısında, tesirli müdahaleler
mümkün olmadığından en hayatî meseleler unu
tulmağa mahkûm bulunmaktadır.
Uyuşukluk ve unutkanlık yeni ve cü
retli bir taarruz karşısında, yerini hiddete bı
rakmakta ve hiddet devri geçince tekrar uyuşuk
luk, unutkanlık hastalığı bizi, yakalamaktadır.
Bizim, toplum olarak, millî ideallerimizi ve
imanımızı koruma hususundaki hedefsizliğimiz,
plânsızlığımız karşısında düşmanlarımızın kuv
vet durumu; cidden endişe vericidir. Bilmeliyiz
ki, Türkiye’yi hristiyanlaştırmağa alid etmiş bulu
nan teşkilâtlar, yaklaşık olarak 10 asırdan beri
aynı gayeyi takip etmektedir. Anadolunun fethin
den itibaren hristiyan Avrupa, Anadolu’yu tek
rar hristiyan hâkimiyetine sokmak için elinden
geleni yaptı ve halâ yapmaktadır.
Anadolu, Tevrat ve İncil’e göre, mukaddes
bir beldedir. Hristiyanlaştırma teşkilâtlarının
neşrettiği «Kitab-ı Mukaddes» yâni Tevrat ve İn
cil’in kapağında Anadolu’daki şehirlerin birer fo
toğrafı bulunmaktadır. Adana, Kütahya, Ankara
İzmit gibi şehirlerimiz eski kutsal hristiyan mer
kezleri olarak belirtilmektedir. Ayrıca İzmir’de
varlığı iddia edilen (!) Meryem Ana mezarı ise,
İzmir’in hristiyanlar yönünden ne kadar mukad
des olduğunu göstermektedir. İncil’de Saint Paul
ün Kudüs’ten başlayarak Anadolu’da takip etti
ği yol ve konakladığı yerlerde tesbit edilmekte
dir. Ne gariptir ki Saint Paui’un Kudüs’ten, Ça
nakkale’ye kadar olan, Hristiyanlığı propoganda
gayesi ile yaptığı yolculuğun güzergâhı turizmi
teşvik bahanesi ile, bugün «Turistik Haç Yolu»
olarak, yeniden inşa edilmektedir.
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^Mücadele çizgisinden

O O .T A K

P A Z A O ,

Kora Emperyalizm
Türkiye’yi Sarmaya
Çalışıyor
Sabahleyin evinizden işinize çıkar
ken kapınızın aralığından sıkıştırıl
mış bir kâğıt parçası veya küçük
kitap görmeniz her zaman mümkün
dür. Bu kitaplar üzerinde «İncil»
den bir kaç cümle ve bir sürü saadet vaadleri. Veya bir gün adresini
ze, hiç tahmin etmediğiniz bir za
manda bu broşürlerden postalanmış
olduğunu görürsünür. Adresinizi ki
min tesbit ettiğini ve bunun kim ta
rafından, nereden gönderildiğini bi
lemezsiniz. Veya, herhangi birgün
radyonuzu açtığınızda kısa dalga bil
mem kaç metreden yayın yapan ve
insanı kurtuluş (!) a çağıran bir
ses duyabilirsiniz. Bunlar nâmutena
hi şekilde ve fakat netice aynı ol
mak şartıyla uygulanır. Ertesi gün
kü gazetelerde okuruz. «Falanca yer
de 5 Amerikalı, Hristiyanlık propa
gandası yaparken yakalandı. 6 İngi
liz hristiyanlık propagandası yapar
ken yakalandı» 10 hippi hristiyanlık
ihtiva eden broşürleri
dağıtırken
yakalandı.» Bu haberlere gazeteler
de sık sık rastlamamız ve derinden
bir iç geçirmemiz normal hadise ha
line gelmiştir. Bütün bu yakalanma
lar, ya delil kifayetsizliğinden, ya
suçu sübût bulmadığı için ya da bir
başka sebepten serbest bırakılma
ile neticelenir. Yakalanır, karakola
götürülür ve oradan salıverilir. Bu
iş senelerce bu şekilde devam etmiş
tir. Türkiye’ce «Kurtuluş ordusu»
«selâmet ordusu» «barış gönüllüsü»
veya «sulh meleği» olarak icray ı
faaliyet eden yeni tip «Haçlı Ordu
su» silâhlı harbin başlangıcı olan
bir psikolojik harbi en adî yollarla
sürdürmektedir. Bu faaliyet, mille
tin rızası hilâfına da olsa yapılmak
tadır.
Geçtiğimiz hafta içinde gazeteler
iki haber daha neşrettiler. Bunlar
dan birisi Türkçe neşriyat yapan
bir radyo vericisinin yerinin tesbit
edilmesi. Diğeri de hristiyanlık pro
pagandası yapan altı Amerikalı’n^çı
yakalanması haberi. Bu haberler bir
birini takio
^ -'^ g an d ac ı
tarın illâ da şu memleketten ve

SAYFA: 4

bu memleketten olması mühim d
ğildir. Gerçek şudur ki «barış gönül
lüsü» veya «İsa’nın Havarileri» isim
li bir «Ehl-i Salip» hareketi milleti
mizin harim-i ismetinde faaliyet gös
termekte ve milletini sevenleri de
rinden düşündürmektedir. Türkiye
de mevcut bir takım müesseseler
hristiyanlık propagandasında üs va
zifesi görmektedir.
Bu yazımızda — eğer mes’ulleri
uyarabilirsek millet ideolojik yapısı
na karşı girişilen bu sabotaj ha
reketinin, menşeini, yürütücülerini,
merkezlerini ve gayelerini anlatmak
istiyoruz. Senelerden beri «barış»,
«sulh», «medeniyet» yaveleriyle uyutulan «garplılaşacağım» psikoloji
sini rehber edinip benliğini inkâr
eden garip kafa yapısındaki münev
verimiz meselesinin gerçek mahiye
tini bilmeksizin, olağan şeyler ola
rak kabul ettiği hâdiseleri,
daha
dikkatle takip etsin. İdeolojik boşlu
ğu meslek edinmiş mes’ullerimiz de,
bu boşluğun mutlaka doldurulacağı
nı, hakk'la olmassa batılla, «sağ» ile
olmassa «sol» ile mutlaka doldurula
cağını ve bu faaliyetlerin
gerçek
gayesini anlayarak davransınlar.
MİSYONER FAALİYETLERİNİN
MENŞEİ A
Hristiyanlık beynelmilel bir ma
hiyet arzetmekte ve muhayyel bir
ruhban diktatörlüğü için çalışmakta
dır.
Papazların hâkimiyet arzuları, İn
cilin ifadelerinden bazılarını istek
lerine uygun tarzda kullanmak zaru
retini ortaya koydu. Ve misyoner
faaliyetlerinin esasını bu ifadeler
teşkil etti. İncirde bulunan şu söz
ler bütün milletlere yapılan sistem
li propagandaların hareket noktası
dır: «Gidin, yeryüzünde her yaratığa
İncil’i va’zedin. Siz bana, Kudüs’te
de, bütün Yahudiye’de ve Samana*
da yeryüzünün en son parçasına ka
dar, şahidler olacaksınız.» Hz. İsa’ya
izafe edilen bu söz, misyoner faali
yetinin menşei, özüdür. Bu sözden
hareketle, misyoner ocakları harıl
harıl faaliyet göstermektedir.

«İlk misyon faaliyetleri (silâhsız
propaganda) on sekizzinci asırda Moravya Kilisesinin çalışmalarıyla baş
lar. Eski Bohemya’lılardan gelen bu
kilise, Kont Zinzendorf’tan itibaren
ateşli bir misyon merkezi olmuştu.
Moravyalı’lar, İran’daki mecûsileri
ihtida ettirmek fikrine kapıldılar
ZiZra İranlIlara, İsa’yı tanımak için
Beytüllahim’e kadar geldikleri için
şarkın akıllı adamları gözüyle bakı
yorlardı. 1747 senesinde, bir hekim
olan Hocker . ile cerrah
Rueffer,
İran’a gitmek üzere yola çıktılar.»
(Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri,
E. Kırşehirlioğlu. Shf: 23)
Böylece başlayan misyoner faali
yetleri kısa zamanda merhaleler ka
tetti. Bütün hristiyan devletler, bazı
politik gayelerle misyoner ocakları
açtılar ve onları güçlü imkânlarla
beslediler. Bu hareket tarzı bir ta
raftan adı geçen devletlerin arzula
rını tahakkuk ettiriyordu. Diğer ta
raftan ise beynelmilel Hristiyanlık
dünya hâkimiyetine doğru ilerlemek
için büyük devletlerin imkânlarını
kullanıyordu. Dünya, karınca gibi
yeryüzüne dağılan gizli bir istilâ or
duşu ve öncü kuvvetleri tarafından
kuşatılmıştı.

Tabiîdir ki, hristiyanlık, yıkılması
gerekli en güçlü hedef olarak İslâm
ülkelerini görüyordu. Belki putpe
rest, budist, mecûsî veya bir başka
din için hrıstiyanlığm muvaffakiye
ti güç olmayacaktı. Fakat İslâm ülke
leri için durum aynı değildi.
Önce bunlar büyük bir medeniye
tin, sağlam bir ideolojinin ve köklü
bir cemiyet yapısının sahibi idiler.
Hristiyanlık gibi senelerden
beri
yanlışlığı isbat edilmiş bir görüşün
benimsenmesi güçtü. Ama yine de
boş bırakmadılar. Devamlı ve sistem
li bir propagandaya başladılar.
«İlk misyoner mekteplerinin açıl
ması ondokuzuncu asır içinde olmuş
tur. Türkiye’de ilk misyoner mek
tebi Miss Mary Reynold tarafından
açıldı. Bu kadın diğer
Amerikan
Board misyonerleri ile 1826 da İz
mir'e geldi. «Eğer mümkünse Türk
çocuklanna hayat yolunu öğretecek
lerdi.» Mektebi son derece muvaffa
kiyetli olmuştu. Fakat kadın dört
yıl sonra İstanbul'a nakledildi.
Türkiye misyoner mekteplerinin
anası olan bu kadın, daha bir çok
memleketleri dolaştıktan sonra 1895
de doksan üç yaşında öldü. 1904 yilmda verilen rakamlara göre Orta-

— Haç ve Ateş. B. Hristiyanlık, Ortaçağda binlerce insanı En
gizisyon mahkemelerinde inim inim inletmişlerdir. İlme, eşya
nın ve insanın kanuniyetine uymayan Hristiyalık şimdi de yal
dızlı sözlerle insanlığa kendini kabul ettirmeye çalışmaktadır.
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garkta tahminen altmış bin'talebesi kendi vatanımızda köle etmeye yöne dan yetiştirebilirler. Tıbbî misyon«
olan altı bin kadar misyon mek len hareketlere artık bir son veril lar; herkes tarafından hissedilen bir
ihtiyaç üzerine müessestir. Her in
tebi vardı. İzmir mektebinden son mesi zarurîdir.
san
bazan hastadır; Kendisi hasta
ra Ayıntap, Harput, Arapkir ve Ma
Saint Joseph Lisesi 1870 de kurul
lazgirt’te Amerikan - Ermeni mis muştur. Katolik papazları tarafından olmadığı zaman ekseriya bir arkada
yon mektepleri açılmıştır.» (Türki idare edilmektedir. KadıkÖyde bu şı veya bir akrabasının hastalığı iyede ^Misyoner Faaliyetleri, Shf. 32)
lunmaktadır. Nötre Dame de Sion ie endişelidir. Böylece doktor, diğer
«Orta — Şarkta en fazla ehem- da Harbiye Cadesinde olup katolik misyonerlerle ne bir münâsebeti o*
miyef verilen merkez İstanbuldur. rahibelerin idaresindedir. Buraların ian, ne de bunu isteyen geniş sayıda
İstanbul imparatorluk devrinde İs da talebelerinin çoğu Türktür. Ve kimseleri doğrudan doğruya kabul
lâm âleminin merkezliğini yaptığı gi buradan yetişen çocuklar millî kül edebilir. Bir hekim, nerede olursa
bi, bu gün de en kuvvetli müslüman
türe düşman hale getirilmekte, ta olsun; bir dispanser açtığı zaman,
ülkenin büyük kültür merkezidir. mamen hristiyanî bir kültürün pota şifa verici mahareti yüzünden kendi
Bu mevzuda Alman Şark Misyonlan smda eritilmektedir. Bu müessese sine başvuranlarla kuşatılır. En yo
müdürü Doktor Lepsiyos, İslam mec ler, Amerikanın, Fransanm Veya In- baz bir İslâm mollası veya bir fakir
muasında yazdığı bir makalede şun gilterenin beşinci kol faliyetini yü onun elini öpecek; kör, topal, mef
ları söylüyor:
rütmektedir. Direktifler Vatikan’ luç insanların can çekişen, ölmüş a«Salip "ve hilâl arasındaki cidaî dan veya Patrikhaneden gelmekte na ve babaların Hz. İsaya hazin yal
varışlarını hatırlatan bir sesle ona
muhit dairesi üzerinde değil, müs dir.
yalvaracaklardır.»
(Türkiyede Mis
temlekelerde değil, Afrika yahud
Bu kültür müesseseleri yanında
yoner
Falİyetleri
Shf.
82)
garbî Asya’da değil, islâmi hareket hastahaneler, dershaneler, indi sa
Buraya kadar Misyonerlerin hangi
ve faliyetin Asya ve Afrikaya intisaı tış yerleri, kitapçılar hristiyanlık
şekiller altında çalıştıklarını, hangi
ettiği asıl jnerkezde yapılmalıdır. Bü propagandasına ve teşkilâtlanmasına
müesseselerde üslendiklerini tesbit
tün Islâm milletlerinin sabit nazan merkezlik etmektedir. Beyoğlunda
ettik. Yapılan „propagandalar bir taİstanbul üzerindedir. Eğer orada bir Kitab-ı Mukaddes şirketi, İstanbul
kim ferdî tanassur
(hristiy anlığa
şey yapılmazsa, yapılan başka şeyleî Rızapaşa yokuşunda Bible House =
dönme) vakıalarını meydana getir
de azçok heba olur.» (Türkiyede İncil Evi, Divanyolunda, Ayasofya
mektedir. Yer yer kendi' benliğinden
Misyoner faaliyetleri, Shf 32)
Camiinin karşısında"^«Amerikan Er
uzaklaşmış, zayıf anında yakalanmış,
Büyük Devletimizin payitahtı İs kek Dershanesi», Lalelide «Pakhayat irad’esi za’fa uğramış insanlar hristanbul’u hedef alan beynelmilel Hris Kitabevi»i kristiyanlıkla ilgili broşür tiyan olmaktadır. Fakat, .acaba, Vatı
tiyanlık zaman zaman silahlı yürüt ierin dağıtıldığı ve propaganda ya kan’m ve Patrikhanenin gayesi sade
tüğü mücadelesine, böylece daha pıldığı yerlerden sadece birkaçıdır ce bu ferdî tenassur vakıaları mıdır?
başka bir veşhe kazandırıyordu. Mis . Buralarda mes’ullerimizin herhangi Acaba beynelmilel Hristiyanlık, asır
yoner mekteplerinin açıldığı zaman bir kontrolü olmakta mıdır? Bu mü lık faaliyetlerini bir-iki kişinin hrislarda başlatılan bu propaganda har esseseler faaliyet gösterirken, acaba tiyanlaşması için mi yürütmektedir.
bi, bugün çok daha değişik ve tesir Anadoluda broşür dağıtan birkaç
Bunlara inanmak safdillik olur
li vasıtalarla yapılmaktadır Bugün, misyoneri yakalamak bir mana ifa Bu propagandalar ve gûya hristiyan
«barış gönüllüleri» gibi havariler di de eder mi ? Bu hadiseler, onlan iaştırma faliyeti işin zahiri ve alda
şmda adına kültür müesesesi denen tecziye etmekten ziyade propagan tıcı kısmıdır. Ne okullar, ne propagan
bazı okullar, beynelmilel Hristiyan- dalarını yapmak manasına gelmez
da .broşürleri İncil postalama hare
lığm hedeflerini gerçekleştirmekle mi? Bütün bu adamların üslendiği ketleri hristiyanlığm bütün millete
meşguldür Robert Kolleî, Amerikan müesseseler icray-ı faaliyet ederken yaygın hale gelmesi için kifayet et
koîîejleri. Amerikan liseleri «Ame ortaya sürülen birkaç piyonun yaka mez. Bunu beynelmilel Hristiyaniırikan Board» şirketine bağlı fesat lanması neye yarar ?
ğm mümessilleri de bilir. Ve yine
Hastahaneler, daha tesirli propa bunlar bilirler ki bu gibi hareketler
yuvalarıdır Ve tamamen hristiyanî
gayelerle kurulmuşlardır. Kurucula ganda faaliyetini yürütmektedir. İs- le Hıristiyanlık gayesine yüzde yüz
rının arasında yetişmiş misyonerle tanbulda bulunan Amerikan Hasta» ulaşmış olmaz. Tarih boyunca tahrif
rin bulunuşu, bugün ePan Amerikalı hanesi, Avusturya Saint George has- edilerek aslından uzaklaştırılm ışla
tahanesi, İtalyan hastahanesi Fran pazların arzularına uygun hale geti
misyoner ve papazların bizzat görev
alması bu müesseselerin gerçek ga sız Hastahanesi de hristiyanlık pro- rilmiş bir kitap. (İncil); inzal oldu
pogandasımn merkezlerindendir.
yesini izah etmeye yeter.
ğu İlahî şeklini muhafaza eden, insa
Derdine çare aramak için çırpı-' m ve ihtiyaçlarını, cemiyeti ve yaşa
Saint Benoit Lisesi, Saint Joseph
lisesi, Nötre Dame de Sion Kız Li nan zavallı millet evlâdları katranı ma kanunlarını hakkıyla ifade eden
elbiseler içinde avını bekleyen ra
sesi gibi Fransız okulları da bundan
bir kitap (Kur’an-ı Kerim) karşısın
hibelerin veya papazların eline düş da rekabet edemez. Bunu Vatikan da
başka bir gayeye sahip değillerdir
Bunlardan Saint Benoit Lisesi 1803 mekte, maddeten belki iyileştirilen
kabul eder. Patrikhane de. O halde
yılında açılmıj olup, katolik papazla hasta mânen dertli olarak ayrılmak esas gaye İncil ile Kur’an’ın rekabe-«
n tarafından idare edilmektedir. Bu tadır. Yabancr devletlerin hastahane- ti meselesi değildir. Esas gaye ferdi
gün Galata, Lülecihendek sokağın İeri, millet evlâdlannm zayıf anları hristiyanlaşma değildir. O halde e
daki binada faaliyet halindedir. Bu nı kollayan bir tuzak vazifesini gör sas hedef nedir?
rada okuyan çocukların büyük kısmı mektedir. The Ascending Cross adlı
Bu hedefleri iki madde halinde oTürktür. Bizim marif müfettişleri kitabın 141. sayfasında bu hususta zetleyebiliriz.
miz acaba buraları teftiş ederler mi? şu ifadeler yer alm aktadır:
1 — Millî kültürü yıkmak suretiy
«Tıbbî misyonlar, İncil öğretimi» le millî varlığımızı ortadan kaldır
Buralarda ne gibi faliyet gösterildi
ğini bilirler m i? Yoksa, protestan- ııin öncüleridir. Bunlar başka bir e* mak.
_
lar, çocuklarının katolik yapıldığını vajelizm (İncile bağlılık) ağacı dikil
2 — Beynelmilel Hristiyanlığm
şikayet edince mi uyanırlar? Bizi mesi mümkün olmayan yerlerde fi- hakim olacağı bir ruhban diktatör
lüğüne zemin hazırlamak. Bu dünya
nın hakimleri ve yöneticileri papaz
lar ordusu olacaktır.
MÎLLET VARLIĞINA DARBE
Hristiyanlık kendi
hakimiyetins
en büyük engel olarak.islâmı ve onun en kuvvetli müntesibi Türk mil
İetirii gördüğü için, onu ortadan kal
dırmayı ilk hedef olarak düşünmek
tedir. Silahlı harplerle yıkamadığı
milletimizin psikolojik savaşla ira
desini çözmek felce uğratmak ve böy
lece yokoluşunu hazırlamak niyetin
dedir.
Bütün geriliğimizin sebebi islâma
bağlanırken ilerleyebilmek için Av
rupa kültür ve medeniyetini kabul
etmenin zarûrı olduğunu savunmak
tadır. Üç asırdan beri yapılan bu
propaganda tesirini göstermiş ve
bugün münevverlerimiz kendi ideoİG
iisini, gerilik sebebi olarak görmeye
başlamıştır. Böylece kendisini küçük
görmek ve düşmanlarına hayranlık
duymak onu gizli bir esarete düçar
etmiştir. İşte beynelmilel Hristiyan— Pak Hayat Kitabeyi. Fen Fakültesinin karşısında faaliyet gös
İığın istediği de budur. Avrupa me
teren bu kitabevi bir misyoner yuvasıdır. Çeşitli ihtiyaçları gör
deniyetini kabul, Hristiyanlığı kabûl
mek üzere uğrayan herkese parasız olarak zorla bir İncil verilir*
dür. Zira Avrupa medeniyetinin en
Ve kendileriyle münasebet kurmaları istenir.
mühim temelerinden birisi Hristi-

tan Ahlâktır. Avrupa hukuk, ahlâk
ve İçtimaî hayatında Hristiyanlığm
büyük tesirleri vardır. Bunu (R.
Kem B P 1413, CH-lûöö Lausanne
2 - İsviçre) adresli, hristiyanlık pro
pagandası yapan bir merkezin gön
derdiği broşürler de belirtmektedir.
«Avrupa’nın adalet sistemi ve me
deniyeti Hz. İsa’nın sözleri üzerine
buruldu.»
Bu sözler inkâr edilmez bir şekil
de; Avrupa medeniyetini bize kurtu
fuş simidi olarak takdim edenlerin
kimin gayesine hizmet etiğini ve nekadar büyük bir ihanetin içinde bu
lunduğunu ortaya koyar.
Garplının düşüncesinin
temeli
«Türklerm Anadoluyu gasbettiği»
lir. Bu düşünceyle hareket eden
garplı; miletimizi mutlaka imha et
me niyetindedir. Hristiyanlık bu im
hu hareketlerini bugün için daha ba
rışçı yollardan gerçekleştirmek için
uğraşıyor. Kölelik zincirini bizi okşa
ya okşaya takmak istiyor. Asıl gaye
Llyod George’nin şu sözlerinde orta
ya konm uştur:
«Bir kavim (Türkler) elinde bu
lundurduğu topraklan kötü idare e«
derse (batıh) milletler bu perişan
sahalarda MEDENİYETİ ihya etmek
hakkına — daha doğrusu ödevine —
sahiptirler. Bu aynı ödev (Amerikadaki) ovalar ve ormanlar hakkmâaki
kızılderililerkı idialarma karşı, Ame
rikayı kuranların davranışlarım me§
ra kılar.
İstiklâl Savaşımız sırasında 4 bü
yüklerin 17 haziran 1919 tarihli bir
yazıda ifadesini bulan tezleri de ay
nı hedefi açıklar: «(tarihte) bir tek
misal yoktur ki, Türklerin tahşkkü
mü altına girmiş bir memleketin
maddî ümranı ve kültür seviyesi düş
müş olmasın. Ve yine tarihte hiç bir
misal) gösterilmez ki, Türk hakimiye
¿inin kalkması ile maddi ümran art
mamış, kültür seviyesi de yükselme
miş olsun.» (Yeni İstanbul 29 Tem
muz 1967)
Görülüyor ki gaye açıktır. Hedef
milletimizin hayat sahnesinden silin
mesidir. Garplı her firşatta bunu de
nemiştir. Bugün silahlı mücadele
susmuş gibidir. Hristiyanlık, propa
ganda sahasında bu savaşı sürdür
mektedir. Hristiyanlık propagandası
nı bu manada anlamak lâzımdır. Yok
sa, ne Vatikan ne de Patrikhane, tek
tek bütün Türkiyenin hristiyanlaşacağma inanacak kadar aptal değil
dir.
Miletimizin yıkılması hedefi ger
çekleştirildikten sonra Hristiyanlığm dünya hakimiyetine doğru yürü
yüşü başlayacaktır. Hristiyanlık bu
politik gayeyi hiçbir zaman unutma
mıştır. Papazların idare edeceği bir
dünya. Vatikan, bu devletin minya
türüdür.
Bu noktada Papa ile Patrik anlaş
mıştır. Kudüs buluşması, İstanbul
buluşması (1967 Temmuzunda) Ortodox ve Katolik mezhepleri arasın
daki ihtilafları kaldırmaya yaramış
tır. Papa dünya hakimiyeti için bazı
ihtilafları Ört-bas etmiştir. Beynelmi
lel Yahudilik te Hristiyanlıkla, islâ
ma karşı ittifaka girmiştir. Bundan
birkaç sene evvel Papa ile hahamba
şının kucaplaşıp, öpüşmeleri bu it- tifakm zahirî şekli idi. Çünkü Hristiyanlık her zaman yahudiliğin kont
rolünde olmuştur. Müşterek düşman
olan İslâmi ve miletimizi ortadan kal
dırdıktan sonra kendi aralarında me
selelerini halledeceklerine inanmak
tadırlar. Bugün milletimiz beynelmi
lel millet düşmanlarının hain ittifak
ları karşısındadır.
Yapılan propagandalar bu mana
sıyla anlaşılırsa gerçek bir değerlen
dirme yapılabilir. Aksi halde alına
cak her tedbir satıhta kalmaya man
kümdür. Milletin varlığını gerçekten
düşünen mes’ulleri bu ihanetler kar
şısında uyanık olmaya ve vazifeye da
vet ederiz.
a ti

MÜCADELE 4 AĞUSTOS 1970

SAYFA; 5

«Ben Korkunç İmanlı
Bir Komünistim»
mk

Beynelmilel Yahudiliğin dünyada olduğu
gibi, Türkiye’mizde de komünizmi plânladığı ve
komünist militanlan himaye ettiği artık bilinen
bir gerçek olmuştur.
Bilindiği gibi komünist propaganda 1960 ih
tilâlinden sonra büyük nisbette geliştirildi Bu
propaganda dönemi, 1968 lere kadar geidi. Bu ta
rihten itibaren de silâhlı terör başlatıldı. İş*
gâl ve boykotları silâhlı ihtilâl hareketleri takib
etti.
İşte, milliyetçilerin insafsızca öldürüldüğü*
profesörlerin döğüldüğü, askerin ve polisin işçi
lere düşman hedef olarak gösterildiği bu silâhlı
komünist hareketlerinin zemini 1962lerden son
ra hazırlandı. Palazlanacak çöplük olarak böyle
bir devreyi seçen sosyalistlerin ilk telkinleri
1962 lerde yazılı olarak gazete köşelerinde görü
Kir
MAHKÛM EDİLEN BİR KOMÜNİST
Kart bir akıl hastası olan Şadi Alkılıç 12-12*
1 İ9S2 yılında Cumhuriyet Gazetesinde «Türkiye1
ain Tek Kurtuluş Yolu Sosyalizm» başlıklı yazı*
sıyla komünizmin meddahlığını yaparak sosya
list propagandanın başlangıcını açar. Ancak Ş.
Alkılıç, korkulu yürek çarpıntılarına rağmen,
adaletin keskin pençesinden kaçıp kurtulmak im
kanını bulamaz. 24-6-1968 yılında Yargıtay Ceza
Daireleri Genel Kurulunca altı yıl hapse, iki yıl
da sürgün cezasına çarptırıldı.
ÂLKILIÇ’IN KOMÜNİST İFÂDELERİ
Aralık 1962 yılında Cumhuriyette çıkan ya
zısında Ş. Alkılıç, komünizmin prensiplerini sos
yalizm maskesiyle kaleme almıştı. Komünist Ma
nifestosunda, Lenin’in kitaplarında ve benzeri
komünistlerin yazılarında geçen mevzular, bu se
fer de Alkıîıç’ın yazılarında şekilleniyordu. Ay
nen şu ifadeler bulunmaktadır:
«Sosyalist olmak için:
Bütün mal ve mülkün devletleştiriierek ilim
yolu ile ortaklaşa kullanılmasına inanmak.
Bütün işlerin ve işletmelerin, tekmil gelir
terin devlet tarafından idare ve pay edilmesini
istemek... gerekir» (1)
Bu ifadeleriyle Alkılıç, millî servetimizi Bey
nelmilel Yahudi sermayesine peşkeş çekmek için
komünist devletin bütün mülkiyet üzerinde haki
miyetini ve hiç olmassa bunun tahakkukunun Is
teranesinin gerektiğini söylemektedir. Ve bunu
sosyalist olmanın şartı olarak telkin etmektedir.
Komünizmin sadece mülkiyet meselesindeki
tatbikatını telkin etmekle kalmayan Alkılıç, aynı
zamanda Mars’ın din aleyhtarlığına da katılmak
ta ve şu deli zırvalarım sayıklamaktadır:
cTarih boyunca Türkiye’de din her zaman
yobazlık olmuş, milletin ilim yolu ile ilerlemesi
ni engellemiştir. Zararı faydasından çoktur.»
İşçinin, köylünün, münevverin, subayın ve
bütün millet evlâtlarının ulvi hislerle bağladığı
mübarek dinimiz hakkında bu de^ee adice' ko
nuşmak, o inşanın bu milletten olmadığını isbat
lar. Zaten Marx?m Lenin’in sulanmış beyinle
rinden sızan salyalara Alkılıç gibi bir akıl has
tasından başka kLim rağbet edebilir?
«Din halkın afyonudur» diyen bir yahudinin
bu kusmuğunu ağzında geveleyen, böylece Tür
kün haşmetli tarihine söğen ve şişirilerek gövde
si üzerinde sağlık defleri çalman bu adam tarih
le ve millete zerre kadar alâkası olmayan bir
haimdir.
Aslında böyle bir haine verilen altı senelik
mahkûmiyeti; ihanetin yanında denizde bir dam
la misali kalmaktadır. Ancak çok sınırlı olması
na rağmen 141—142’nin bu kadarcık işleyici sos
yalist maskeli komünistleri paniğe uğrattı. Bü
yük bir kalkan olarak kullanacakları 27 Mayıs
Anayasalı daha birinci senesinde sosyalizmi
mahkûm ediyordu. O halde bu kalkanın imâl edil
meşindeki mânâ neydi? Hatırlardadır ki, sayın
Cevdet Sunay, «Anayasa, sosyalizme kapalıdır»
dediği zaman sosyalist maskeli komünistler he
men yaylım ateşine geçmişlerdi. Sosyalizmin Ana
yasa tarafından mahkûm edilmesi işte bu tartış
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malarda komünistlere büyük darbe olacaktı. Bu
nun için mahkûm edilen Alkılıç’m adlî ftataya
kurban gittiğini efkâr-ı umumiyeye duyurmak
gerekiyordu.
MASON - KOMÜNSİT İŞBİRLİĞİ
İşte bu endişelerle Şadi’nin dâvâsı durma
dan sabote edilmek istendi. Muvaffak olunamayınca Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kunılu’nun
tasdik etmiş olduğu mahkûmiyet karan efkâr-ı
umumiyeye adlî skandal olarak takdim edilmek
istendi. Bu işte mason locaları ile komünist hüc
releri müşterek bir faaliyet içine girdiler. Çünkü
her ikisi de dünya yahudiliğinin
(Sionizmin)
kontrolü altında idiler. Yerli ve yabancı hücrele
rin dizginlerini ellerinde tutan yahudi şefleri
böylece komünistlerin kırılan gayretlerini tamir
cihetine gittiler. Bunun için de Şadi’nin bir fi
kir -suçlusu olması dolayısıyla hapisten çıkması
gerektiği yolunda bir kampanya açtılar. Şunu
hemen ifade edelim ki, yurt içinde ve dışında
bu kampanyayı yürütenler bu milletten olmayan
ajanlardır. Zira Şadi’nin Türk mahkemeleri ta
rafından mahkûm edilmesinden dolayı milletimi
ze en büyük hakareti yapmışlardır. Komünist
Şadi, 1962 deki tevkifini anlatırken bu hakaretini
şöyle kaleme alıyordu. «Anadolu’nun en uzak
yerlerinden bile ihbar mektuplan gelmiş, şikâ
yet ve ihbar... Kendi milletimin içinden bu dere
ce sersem ve bu kadar namussuz insanlar çjktığ)
için utandım.» (2)
Şadi’nin bu hakareti İngiltere’de kardeş Der
neğinin tezgâhlarında şöyle örülmüştü. «Türk
adalet tarihinin korkunç haksızlığını Londra Bü
yükelçiliğimiz önünde protesto edeceğim. İngiliz
Yunanlı... Türk olmayan yedi kat el benimle be*
raber beyanname dağıtmaya gönüllü. Tek Türk
safımıza katılmıyor. Buradaki Türkler bana şu
nu dediler: Alkılıç ta kim be.. Komünist çürü
sün hapiste. Bunlara sesleniyorum: Sizin Türk
lüğünüz nerede kaldı? Kafamız kızdı mı, horoz
landık mı, palikarya dediklerimiz kadar olaım
yoruz.s> (3)
Anadolu’daki insan namussuz ve serseri (!)
Sebebi, komünizme ve Şadi’nin sosyalizmine iti
bar etmemesi. İngiltere’deki Türk ise Türk değil
ve palikarya piçinden daha aşağı. Sebebi yine
sosyalizme karşı olmak.
Şunu belirtelim ki, bu sözler ancak koyu
bir millet düşmanının ya da kızıl bir komünist
ajanının ağzından çıkan sözler olabilir. Nitekim
kendi itiraflarıyla tek Türkün dahi iştirak etme
diği protesto hareketlerini gerçekten bu mille
tin düşmanlan yürütmüşlerdir.
KAMPANYAYA KİMLER KATILDI?
Nâzım Hikmeti aynı yollarla hapisten kurtar
mak için af kampanyası açan beynelmilel mahi
yetti mason teşkilâtlan bu kampanyada yahudi
dönmesi A. Emin Yalman’ı vazifelendirmiştL
Şadi’nin kurtarılması meselesinde ise yurt
dışındaki yıkıcı faaliyetleriyle tanınan ve Türk
tebaasından çıkarak bir İngiliz yahudisiyle ev
lenen Selma Eşort isimli bir komünisti âlet ola
rak seçtiler.
Yahudiliğin direktifleriyle harekete geçen
Selma Eşort bakın kimlerle temasa geçiyor.
1 — Ficher: Centerbury Başpiskoposu. Üst
dereceli bir masondur. Türkler karşısında Papa
lık ile Patrikhaneyi birleştirmiştir. Aynı zaman
da Annesyt İnternational isimli mason teşkilâtı
nın faal üyesidir.
2 — Yahudi Menuhin: Gittiği yerde Türkiye
aleyhine konser veren kemancı. Türkiye’ye gel
mesi hadiselere sebep olacağı için memleketi-mize sokulmadır Amnesty mason teşkilâtının bi
yesi.
3 — Kest Kyle: The Gardiyan gazetesindeki
meşhur Türk düşmanı yazar. Kıbrıs Türk Cemaa
ti Londra Bürosu Müdürü A. Necati Sağer bir
basın toplantısında bu adamı Ankara’yı ihtar
eden bir Türk düşmanı olduğunu söylemiştir.
4 — The Guardian Gazetesi. Türkiye aley
hindeki yazılarıyla tanınmıştır.
Ingiltere’deki
Türklerin gazetesi olan VATAN bunun hakkında

şöyle diyor. «The Guardiyan Batı uygarlığını bı
raz olsun temsil ediyorsa bu uygarlığın yüzüne
tükürmek gerekir.» (4)
Bütün millet evlâtlarına ve sosyalist prcpa
gandanın tesiri altında kalan samimi vatansever
lere hatırlatalım ki Bugün Ş. Aikıiıç’ın hapisten
çıkarılmasını körükleyen hainler Türkiye’nin yı
kimini hazırlayan gayr-i millî unsurlardır Bü
yük yalanlarla efkâr-ı umumiyeyi yanıltmak ve
ihanetlerini gizlemek bunların devamlı baş vur
dukları metod olmuştur.
TARİHTEN İBRET ALINMALI.
Yazımızın burasında tarihe malolmuş bir ha
diseyi hatırlatmakta fayda vardır:
Fransa’nın gizli sırlarını Almanlara vere»
Dreyfüs isimli bir yahudi subay Fransız asken
mahkemesince idama mahkûm edilmişti. Ancak,
gerek masonluğun emrindeki basın, gerekse po
litikacılar İngiliz ve Fransız efkâr-ı umumiyesini büyük yalanlarla yanıltmışlardı. Böylece Drey
füs’ün suçsuzluğunu kabul ettirmişlerdi. Bunun
aşağıdaki satırlarda nasıl bir yahudi oyunu oldu
ğunu görmekteyiz.
«İngiliz efkâr-ı umumiyesi, gazetelerden al
dığı haberlere bakarak hiç te kendisine ait ol
mayan bu nazik meselede lüzumsuz bir şiddetle
yahudi zabiti lehinde hüküm vermişti Münev
verler ile üniversiteliler gözü kapalı yürüdüler
Kurnaz bir matbuatın en mühim delilleri kolay
lıkla ortadan kaldırması,, yahudi ve mason pro
pagandası ile halkın safdilliği hakkında onur gö?
lerini açtı.» (5)
«İsrail, daima İngiliz milletinin
şaiısında
daimi bir müttefik değil, fakat ateşli bir mü
dafi bulunmaktadır.. Bu hakikâti Dreyfüs mese
leşinden başka hiç bir şey bu derece sarahatle
isbat etmemiştir İngilizlerin itikatmça DreyfÜ5
yahudi olduğu için, işkencelere uğratılmıştı.» (6
İngiliz yahudiliğinin ve buna bağh tngili?
basınının büyük yaygaralarla Dreyfüsü Fransız
askerî mahkemesine rağmen nasıl müdafaa et
tikleri açık seçik ortadadır. Aşağıdaki satırlar
ise Fransız politikacılarının mason localarından
idare edildiğini ifade etmektedir. «Her cephe
de emellerine muvaffak olan politikacılar bun
dan istifadeyle Dreyfüs’ü mahkûm ettiren Fran
sız ordusunun istihbarat şubesini mahvettiler.?
(7)
Aynı zamanda Alkılıç meselesinin Fransada
ki örneği olarak anlatılmaya çalışılan Dreyfüs
meselesinin içyüzü işte budur. Millî bir anlayışın
ve askerî bir kararın mahkûm ettiği mutlak suç
lu bir yahudi beynelmilel yahudiliğin gayretleri?
îe idamdan kurtuluyor ve Fransız ordusundaki
eski yerine yeniden yerleşiyor.
İşte Yahudi Nâzımı, Dönme Yalmanı ve Ko
münist Alkılıç’ı aynı gayretlerle affettirmeye ça
lışan dünya yahudiliği Türkiyenin
istikbalin!
bu ajanîann ihanetlerine teslim etmektedir.
KORKUNÇ İMANLI BİR KOMÜNST
Bu ihanetler halkasına Alkılıç’ın son ifade
ieri de eklenecek olursa Türkiye’de göz kapalı
hareket eden insanların uyanacaklarını ümit et
mekteyiz.
Büyük bir gaflet eseri olarak 2-3-1970 tari
hinde hapisten çıkanlan Alkılıç o gün SeliL^
Eşort'a minnettar olduğunu bildikmiş, iki ay son
ra Mayıs ayında uzunca bir mektupla Türkiye’de
ki hâdiseleri kritik etmiştir. «Ben Marxsist - Le
ninist ben korkunç bir imanlı komünistim» di
yen Alıkılıç Selma Eşorta en geç 15 Haziranda
İstanbul’da olması gerektiğini bildirerek «Bi
zim sosyalistler bu cinayetler karşısında eşşek
gibi susuyorlar. Ben elimden geldiği kadar gaze
tede bu konuyu işliyorum.» diye çok ilgi çekici
bir itirafta bulunmuştur.» (8)
Acaba Alkılıç neden 20 Haziranda değil de
16 Haziran komünist kıyamını arifesinde İstan
bul’da olması gerektiğini söylüyor. Yoksa Selma’ya başlayacak 16 Haziran isyanını haber ve
rerek artık eşşek gibi susmayacaklarım kanlı ci
nayetler işleyeceklerini haber vermek istiyor.
Gazetede işlediği konu hücrede yaptığı faaliyet
herhalde eşşeklikten kurtulup silâha sarılmak
zamanının geldiği olsa gerek.
Karar zamanıdır. Geçmişteki hatalar tekrar
lanmalıdır. Direyfüs meselesinde Nâzım Hikmet
dâvâsında efkârı umumiyeyi köleleştiren mason
localarının talimatı gayri millî basının tuzak
larına düşmemelidir. Sırf bu milletin değerleri
ne bağlı olduğu için aylardıraır hapishanelerde
tutulan mücadelecilere karşı bir yahudi uşağının
arızi sebeplerden serbest bırakılması bütün va
tanseverleri düşündürmelidir..
(Devamı 14.de)
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Bu adamı
iyi tanıyınız
Bu isme çok dikkat ediniz! Bir daha, bir da
ha okuyunuz ve aklınızda iyi tutmaya gayret
ediniz. Şöhreti halen bir çok memaliki kapla
mış vaziyettedir. Bu zat-ı âdinin adı ABD’den
Türkiye’ye ve daha da ötesine kadar uzanmış
hattâ sık sık anılmaya başlamıştır. Kimdir bu
şahs-ı kerih?
—
Kısacası bir İktisadî, cinsî, siyasî, fikrî sa
pık.. Babasının adına Emile derler. Bir müddet
evvel Kabr-i azabı boylamıştır. Fransa’da «Les
Echos» diye bayağı bir cemiyetçi gazete çıkar
mıştır. Aşağılık fikirlerini bu veya daha başka
şekillerde yaymaya çalışmıştır. Yahudi oğlu yahudidir. Cihanşümul Yahudi ittifakı (L’Alliance îsrealite Üniverselle)’de başkan muavinliği
yapmıştır. İşte bu adamdan Jean-Jacques, Bri
gitte (Bayan Emeric Grosz), Bernadette (Bayan
Henri Gradis), Christiane (Bayan Jean Ferniotki daha evvelki ismi J. F. Coblentz’dir.) ve Jean
Louis gibi insanlığın baş belâları türemiştir.
Ailece gayet zengin olan bu adamların elle
rinde Fransız basınında peh mühim rol oynayan
gazete ve mecmualar vardır. Halen Fransa’nın
en büyük en çok satan (650.000’i aşkın), en mü
terakki baskı tekniğiyle çıkan sivasî - İçtimaî
haftalık gazetesi olan «L’EXPRESS» bunların
malıdrr ki, Türkiye’de dahil olmak üzere bir
çok ülkelerde satmaktadır ve Yahudi fikriyatı
nın örnek mümessilidir. Üç sene evvel «L’Expan
sion» denilen bir aylık İktisadî mecmua çıkar
mışlardır ki, kısa zamanda Avrupada ikinci dere
cede satış yapan İktisadî gazetesi oluvermiştir.
Ayrıca «Le Manegement» diye de yalnız iş adam
lan için olmak üzere yine İktisadî bir gazete
neşretmektedirler.
Bizzat kendi
itiraflarınca
istedikleri adamı yaptıkları propaganda ile se
çimlerde kazandırmaya muktedirlerdir ki, bunun
bir çok örneğini de defalarca vermişlerdir (Ya
hudi Mondes - France’in sectirilmesi, De Gaulle*
ün uzaklaştırılması, J. - J. S. S. - S’in son Nancy
Milletvekilliği seçimini kazanması, v.s.»
S. «J.S. -S. namlı zat yalnız Avrupa’da sürü
mü bir milyonu geçen «Le Defi Américain» adlı
bir eser yazmıştır. Lisanımıza da «Amerika Mey
dan Okuyor» ismiyle, memleketimizde Yahudi
fikrivatının mümessilliğini yapanlar tarafından
tèrcüme edilip yayımlanan bu kitap insanı ma»
kineperest bir «İktisadî hayvan« hâline getire
cek tarik-i dalâleti savunmaktadır. Kitabın mü
teharrik fikri ise «Müşterek Pazar» dır Bu ada
mm bu fikri savunması bos bir temele dayan
mamaktadır. Asıl gaye «Müşterek Pazar»m ni
haî hedefi olan «Avruna Birleşik Devletleri» nin
tahakkuk ettirilmesi, bövlece AvrupalIların mil
liyetçi hislerinin tamamen izalesi ile Yahudi
aleyhtarlığını artık bir daha dirilmeyecek şekil
de gömerek Avruna’vı Yahudiler için yaşanabi
lir bir cennet hâline getirmek,ve «Dîmva Yahu
di Devleti» nin tahakkukunda pek mühim yeni
bir merhaleyi daha kat’etm^ktedir Maalesef şer
kuvvet bu mücadelesinde de muvaffakiyetin eşi
ğindedir. Ayrıca avnı mükemmel kâfir Fransada cereyan edin mânâsı «Maddeci garb medeni
yetinin inhitatında büvük. catırdı» olan «Mayıs
Olavlam sırasında «L’Evnr^ss» i de&isifc bir şe
kilde «Mayıs İhtilâli» baslığı ile neşretmiş ve
içinde oîavlarm
değerlendirilmesini «tabiî ki
sol acıdan» vapan makaleler çıkmıştır. Kendi
maVnipsi daha .sonra birkaç ilâvevle «Le Reveil
de France, «Fransanın Uvamsı» adıvla kitan hâ
linde neşredilmiştir ki bu ki+ao da değersizliğine
rağmen derhal Yahudi uşaklarınca dilimize ak
tarılmıştır Bu adamın kitaplarının basansı as
lında muhteviyatlarının iyi evsafından de£il ve
fakat Yahudi fikrivatının kandırıcı bir üsiftnla
takdimi ve dindaşlarının da tasvibi ile ellerinde
ki muazzam imkânlarla reklâmını yapmaları ne
ticesinde olmuştur ki, iste ancak bu şekilde re
kor derecede satışa ulaşmışlar, Avrupa ve hattâ
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dolayısiyle dünya siyasî olaylarına te’sir edecek
ağırlığa varmışlardır. Önümüzdeki günlerde
Amerikan Millet Meclisinde konuşacaktır.»
Yine aynı zat bir müddet önce Fransız cezirci fırkası «Le Parti Redical» na umumî kâtip
olarak alınmış, bu da yine aynı Yahudi hilebazlığı Fransız basınında büyük gürültülere sebep
olmuştur. Nihayet geçenlerde baş. döndürücü
bir hızla aşamasını takibederek Nancy mebuslu
ğuna vasıl olmuştur. Böylece Fransız Millet Mec
lisi yeni bir Yahudi Milletvekili daha kazanmış
oluyor. Sahib olduğu neşriyat vasıtaları ile za
man zaman bilâvasıta ve umumî tavnyia da dai
mî İslâm düşmanlığı yapan bu adama iyi dik
kat ediniz! Yakında hemfikirlerinin akıl almaz
dalavereleriyle bir bakanlık, başbakanlık alırsa
fırkasiyle külliyen iktidara gelirse, bu, kimseyi
şaşırtmasın ki, o zaman bu bizi daha doğrudan
doğruya alâkadar edecektir. Bütün düşünen ka
faları uyarıyoruz. Nihaî zaferi ancak bütün düş
manlarımızı ve yöntemlerini bilerek kazanaca
ğız!..

— Bu adamı iyi tanıyınız. Bu adanı Fran
sa’nın hızlı bir komünistidir ve aynı zaman
da Yahudi asıllıdır. Resimde görülen Hızlı
Komünist Jean - Jacoques Servan - Schreiber’in de yahudi olması hangi tesadüfle
izah edilecek.

İNEĞE TAPAN

HİNBULARIN
BİTMEZ ZULMÜ
Hinduizm, son zamanlarda, Hindistan’da
politik sahada tesirli olmaya başlamıştır. Hin
duizm, bir Hindu devlet kurmak için Hinduları tahrik etmektedir. Bu tahrik işinde de böl
gecilikten faydalanmaktadır. İngilizlerle mü
nasebette bulunan Hindu liderleri, Hindulan
tahrik etmek suretiyle böyle bir fikrin gerçek
leşmesi için çaiışmkatadırlar. Hareket Parlâ
mentoya da sıçramış ve Hindistan Parlâmen
tosunda önemli sayılabilecek sandalye sayısı
nı elde etmişlerdir. Gerçi bu sayı azdır ama,
tahrikler neticesinde gelişme imkânı mevcud
bulunan bir hareket olduğu için bu sayı bile
önemli sayılabilir. Bugün 522 kişilik Hindis
tan Parlâmentosunda Hindu Jan Sang 31 san
dalyeye sahiptir. Fakat bu rakamı sadece san
dalye sayısıyla değerlendirmek yanlış olur.
Çünkü Bombay ve Bombay’a yakın bölgelerde
Jan Song’a bağlı bir Hindu kitlesi mevcuddur.

Bunlar son derece müteassıp olup, tahriklerle
doldurulmuş ve patlamaya hazır hale gelmiş
lerdir.
Ayrıca Hindular arasında liderlik mevki
inde olan bir insan da Shiv Sena’dır. Shvi Se
na mutaassıp bir Hindu ve müfrit İslâm düş
manıdır. Teşkiâit halinde çalışmaktadır. Teş
kilâta îngilizler yardım etmektedir. Kuvvetli
bir sabotaj ekibi vardır. Bunlar, fngilizler ta
rafından silahlandırılmakta ve gerektiği za
man kullanılmaktadırlar. Yer yer grevler ter
tip etmektedir. Shiv Sena Bombayda tertip
ettiği bir grevle çevrede hayatı felce uğrat
mıştır. Böylece, Bombay bölgesinde tesirli bir
güce sahip olduğunu isbat etmek istemiştir.
Bugünkü Başbakan Nehru’nun kızı Bayan
Gandi ise, bu fanatik Hindu hareketine açıkça
taraftar gözükmemekle beraber, bunların te
cavüzlerini önleyici bir tedbir almamakta ve
müslümanlara yapılan saldırıda, Hinduların
tarafım tutmaktadır. Mamafih bugün için ta
rafsız insan pozundadır. Şurasını hemen be
lirtelim ki, bayan Gandi üzerinde İngiliz poli
tikasının önemli miktarda tesiri olduğu unu
tulm amalidir.
Geçtiğimiz günlerde, İngılizlerin tahrikle
ri ve Jan Sang ile Shiv Sena’nın ön ayak ol
masıyla müslümanlara, 450 milyon Hindu yer
yer tecavüz etmiş ve pek çok Müslüman şehid
edilmiştir. 60 milyon Müslümanla 450 milyon
Hindunun karşılaşması elbette Müslümanları
imha etme plânının eseridir.
Müslümanlar, tahrik edilmiş Hindulara kar
şı meşru müdafaa durumundadırlar. Hindula
rın devamlı tecavüzü, Müslümanları isyana
teşvik etmekte ve neticede de «isyancılar» di
ye en ileri gelen Müslümanları, lider durumun
da olan âlimleri mahkemeye vermekte, sonra
da idam etmektedirler.
Geçen sene, Hindistanda korkunç bir kat
liama girişilmişti. Bu katliam Hindistan’ın ba,
ğımsızlığını kazandığı 1947 yılından beri yapı
lan katliamların en büyüğüdür. Katliamda
binlerce Müslüman idam edilmiş, boğdurul
muş veya çeşitli işkencelere maruz bırakılmış
lardır.
Bu sene yapılan çarpışmada ölenlerin sa
yısı ise 200 kişiden fazladır. Bu her sene böyle
devam etmektedir. Bugün medenî geçinen A
merika, İngiltere, Fransa veya bir başka dev
let te buna sadece seyirci kalmaktadır. Hatta
bu katliamları hızlandırmaktadırlar, tki grubu
birbirine vurup vuruşrutup kendi emperyalist
gayelerini tahakkuk ettirmektedirler. Bu, hür
(!) dünya milletlerinin mazlum milletlere uy
guladığı iğrenç bir jenosid hareketidir. Ve bü
tün dünyada, tslâm milletlerine karşı, zalim
devletlerin takip ettiği politika bundan başka
değildir. Doğu ve Batı Türkistan’da, Kıbrıs’ta
Batı Trakya’da, Azerbaycanda, Afrika ülkele
rinde uygulanan metod hep Müslümanların
imhası hedefine yönelmiştir. Uyanan îslâm
milletlerini, hâkimiyeti altında tutamayacağı
nı anlayan zalim devletler, onları imha etme
yolunu tutmaktadırlar. Ama insanoğlu, artık
buhranının sebebini anlamakta ve Hak ideolo
jjiye koşmaktadır. Bu, sol ideolojilerin hâki
miyetinin yıkılacağının işaretidir.

— İneğe tapan Hinduların hergün müslü
manlara zulüm ettiği Keşmir’den bir görü
nüş. Pirinç tarlasında çalışan işçiler görü
lüyor.

SAYFA: #

ORTAK PAZARIN TARİHÎ TEMELLERİ
Türkiye, Ortak Pazara 12 Eylül 1963 tarfhinde yapılan Ankara antlaşmasıyla katılmış ve
ba anlaşmada 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmiş
tir.
Ortak Pazar anlaşmasının imzalandığı gün,
«Ortak Pazar beşeriyet tarihi boyunca insan ze
kâsının vücuda getirdiği en cesur eserdir, haki
katen Jmgün Türkiye’yi Avrupa’ya ebediyyen bağ
layacak olan bu anlaşmayı imzalamış bulunuyo
ruz» diyen Lozan kahramanı (!) İsmet Paşa ve
avanesi Türkiye’yi bir daha kurtulmamak üzere
bu esaret tuzağının içine soktular. Röylece bir
zaferyı mirası olan Lozan’da AvrupalIlara veri
len İktisadî tavizler tamamlanmış oldu. Aynen
mason Mustafa Reşit Paşa’nm Tanzimat ferma
nıyla azınlıklara, gazi ve şehit evlâtlarından da
ha da geniş siyasî imkânlar, ticarî imtiyazlar ve
rerek Rum palikaryasını ticaretimize hakim kıl
ması gibi, Avrupa sermayesi ve Yahudi mâliye
sine Türkiye’nin kapılan ardına kadar açılmış
oldu.
Devrimizin Norodukyan Efendisi olarak isimlendirilen anlaşmalar kralı Çağlayangil geç
tiğimiz ay, «Türkiye’nin gerek İktisadî bakım
dan gelişmesi, gerek Avrupa’nın yakın gelecek
te kurulacak Avrupa Birliği için de yerini ala
bilmesi için, toplulukla elan ilişkilerimizin kuvvetlendrilmesi menfaatmiz icabıdır»
diyerek
Brüksel’e hareket etti. Brüksel’in Robert Schu
man meydanında Beynelmilel Yahudi mâliyesi
nin ve Vatikan sermayesinin karargâhında Avru
palI dostlarıyla (!) yapılan görüşmelerden sonra
Türkiye Ortak Paazr’a giden yolda bir adım daha
atmış oldu. Hazırlık dönemi bitti, şimdi geçiş
dönemi yani tedricen anlaşma şartlarının uygu
lanacağı bir devreye girdi.

ORTAK PAZAR NEDİR?
Memleketimiz ve milletler için Ortak Pazar
nedir? Bu incelememizde bu soruyu cevaplandı
racağız. Ortaya en açık vakıalar, deliller, izahlar
getireceğiz.
Ancak şu kadarını söyleyelim ki; Ortak Pa
zar son asırların eşine rastlamadığı, İktisadî har
bin en mahir şekilde hazırlanmış bir örneğidir.
Ortak Pazar, seneler boyu Hristiyan devletlerin,
Avrupa sermayesinin ve Yahudi mâliyesinin kuv
vet kullanarak elde edemediği bir merhaledir.
Ortak Pazar geri kalmış memleketlerin ve Müslü
man milletlerin Avrupa ekonomik topluluğu için
de (asimile edilmesi, eritilmesi) Millî ekonomi
lerini tedricen yıkarak dünya Yahudiliğinin ve
Vatikan mâliyesinin kontrolünde bir dünya eko
nomisinin kurulması plâıdır. Ortak Pazar, Müslü
man milletlere ve ezilen bütün milletlere karşı
açılan yeni bir haçlı - sionist seferidir.
Ortak Pazar’ın Türkiye’yi igilendiren yönü
nü ve milletimize getireceği hiçbir şey olmadı
ğı halde, doğuracağı büyük tehlikeleri inceleme
den evvel, tarihin akışı içinde ekonomik yıkılı
şımızı gözden geçireceğiz. Düşman dün ne ise,
bugün de odur. Sadece milletimize karşı yürüt
tüğü mücadelenin şekli değişmiştir. O kadar.
Dünkü kapitülâsyonlar, İslahat, meşrutiyet adı
altında hazırlanan ihanetler* ve bugünkü Ortak
Pazar. Arada hiç bir mahiyet farkı yoktur.
Dünkü Tanzimat hareketi ve onun mirasla
rı İngiliz politikacısı ve mason üstadı azami Pol
verston’un çömezi İngiliz ajanı Mustafa Reşit
Paşalar, Meşrutiyet hareketinin önderi dönme
Mithat paşalar, İmparatorluğun sonunu hazırla
yan hariciyeci Ermeni Norodukyanlar, maliyeci
dönme Cavitler, Emenuel Karasu ve Metr Sacesine, şuursuzca ve her yönüyle garplılaşma
Dün Tanzimat yıllarında kendini inkâr eder
lidi Enver paşalar bugün de var.
lemlerin uydusu Cemal paşalar, Wilhelm mukaltak Pazar oyunu içindedirler.
Velhasıl dün olduğu gibi milletimizin üze
rinde hür ve müstakil son kalemiz Anadolu’muz
da yeni oyunlar oynanıyor. Eskilerin bilinmesi,
yenilerin anlaşılmasını kolaylaştıracağı için bi
raz eskilerden başlayacağız.
İKTİSADİ YIKILIŞIN SEBEPLERİ
Anadolu cihangir bir milletin ikinci Anayur
dudur. Şehitler, gaziler, evliyıJar ocağıdır. Ci

hanı titreten Osmanlılarm temel taşıdır, ölüm
süz bir davanın kahraman evlâtlarının otağıdır,
fedakâr milletimizin anavatanıdır.
Orada doğan büyüyen millet evlâtları hayat
larının en verimli, en uzun yıllarını köylerinden,
kentlerinden, kasabalarından, ana-baba ocakların
dan uzaklarda geçirmişlerdir. Üç kıta üzerinde
Bağdat’tan Viyana’ya, Kırım’dan Afrika çölleri
ne kadar «din-ü-devlet, mülk-ü-millet» diye slo
gan haline gelen dinin, devletin, mülkün ve mil
letin müdafaası ve yükseltilmesi için at koşturmuşlardı. Parçalanmak istenen vatan toprakla
rının oluk oluk kan dökerek parçalanmaz olduğu
nu göstermişlerdi.
Çilekeş millet evlâdı kâh Balkanlar’da Sırp
isyanını bastırmış, kâh Mora’daki katliamı önle
miş, kâh Moskof’un kudurgan niyetlerini boğa
zına tıkamış, kâh Galiçya’da destanlar yazdırmış,
kâh Yemen çöllerinde «Bura Yemendir, gülü çi
mendir; giden gelmiyor acep nedendir» nağme
leriyle kendini ulvî bir davanın hizmetkârı bil
miş, ömrünü at üstünde, tüfek elinde sınır boy
larında geçirmiş, kâh Çanakkale’de 500 bin Meh
metçiğini şehit vererek kahpe İngilizin soluğu
nu kesmiş, kahramanlığın ve fedakârlığın en üs
tün örneklerini göstermişti.
Fakat içeriden ve dışarıdan hainlerin ihanet
leri onu kemirmiş ve cihanı titreten kumandan
milletin evlâtları 1683 Viyana bozgunundan son
ra parça parça vatan topraklarını kaybetmeye
başlamıştır. Kendini yükselten, zaferinin temeli
olan üstün idealleri, yüksek imanı ve zengin kül
türü yıkılmaya yüz tutmuştu. Bütün bunlara pa
ralel olarak milletin maddî hayatının esası olan
servet ve zenginliği de yabancıların ve azınlıkla
rın eline geçmiş, ticaret hayatı, imalât sahası
Yahudi, Rum, Ermeni patronların veya kapitü
lâsyonların himayesindeki ecnebi şirketlerin
kontrolüne girmişti.
Türkiye’de ekonomik yıkım Tanzimatla bağ
lamıştı. Kuvvetli bir halde bulunan tarım endüst
risi, hayvancılık ve el sanatlarına ve büyük atöl
yelere dayanan endüstri Tanzimatın kozmopolit,
gâyri millî, kimi zaman İngiliz, kimj zaman Fran
sız, kimi zaman da Rum’un menfaatlerini hakim
kılart siyasetinin neticesi olarak yıkılmaya yüz
tutmuştu. Müslüman ve Türk sermayedar, sanat
kâr makinalaşmış Avrupa endüstrisi ve kompra
dor Yahudi, Rum, Ermeni zümresinin ve ecnebi
şirketlerin karşısında erimeye başlamıştır.
Yahudiler ve Hristiyanlar ticaret hayatını
en alçakça yollardan ele geçirmişlerdi. Papalık,
patrikhane ve Hristiyan devletler millî zengin
liklerimizi yağma etmeye başladılar. O zamanı
anlatan, yabancı tarih kitaplarında bu hususta

geniş malumata rastlanır:
«Gümrükler hemen hemen Yahudilerin elin
de idi. İltizam mukata onlara verilmişti 1583 de
sadır olan hüküm mucibince her gümrük iltizam
müddeti için Yahudi mültezimlerin isimlerini ha
vi bir beraat verilirdi» Joseph Nehuma Selânik
Yahudileri tarihi.
«Selânik’telri altın madenleri ellerine geçmiş
ti. Bursa ve Litunya’nın bütün ticareti ellerinde
idi.» Baron De Tot.
«İstisnasız olarak politika ve idarede, hu
kukta ve mâliyede, ekonomide ve münakalâtta,
ya frenklerin yahut açıkgöz Löventenlerin. Ya
hudilerin, Rumların ve Ermenilerin eline geçti.»
Ankara N.U. Bisehaff. Eski Avusturya sefiri.
1936.
TARİHİMİZDEKİ ORTAK PAZARLAR
Ticaret ve sanayi hayatımız böylece büyük
nisbette azınlıkların kontrolüne girmişti. Bunun
yanıbaşmda KAPİTÜLASYONLAR, millî bir sa
nayinin kurulmasına ve ticaretin millîleşmesine
fırsat vermemiş ve AvrupalIların rakipsiz bir şe
kilde millî servet ve zenginliklerimizi soymala
rına imkân bahşetmişti.
AvrupalIlar tarafından Müslüman Türk’ün cö
mertliğinin bir ifadesi olan kapitülâsyonlar istis
mar edilmiş ve görülmedik bir soygun mekaniz
ması kurulmuştur.
«Vergiden muaf olması, yabancı tüccarı yer
li tüccarın rekabetinden tamamen korumuştur.
Adlî imtiyazlar ise, yalnız yabancıyı Osmanlı ad
üyesinin müdahalesinden korumakla kalmamış,
herhangi bir yabancı ile davası olan Osmanlı’yı
yabancı hakimin önüne sevketmişti.
Kapitülâsyonların gittikçe daha geniş tefsi
ri işinde ise, Avrupa diplomasisi eşsiz bir hüner
bazlık göstermişti.
Bu el sürülmez haklar namına, her biri İm
paratorluğun inkırazım ayn ve kendilerine en
uygun gelen tarihlerde temine çalışan bu miras
çılarm her tarafta memurlan bulunuyordu: Si
vil komiserler, hâkimler, posta müdürleri v.s.
Ve zarre kadar müdafaa tertibatı almayan
memleket, olduğu gibi yabancı sermayenin sö
mürgeciliğine teslim edilmişti. O kadar ki, bu
sermaye, memleketin inkişafı bakımından olan
ihtiyaçlan ile kendi kâr hesaplarım, görünürde
olsun ayarlamaktan, kendini müstağni saymıştı
ve sermaye, Osmanlı imparatorluğunun iliğini
bir kara vampir gibi, belkemiğinden emmişti.
Bankasından demiryoluna, ormanından ma
denine ve gaz şirketlerinden şehir suyu idaresi
ne kadar, her şey yabancıların eline geçmiş, her
şey yabancılar tarafından yapılmış ve her şey
yabancıların menfaatlerine göre idare edilmiştir.

— Ortak Pazar komisyon başkanı; Jean Rey, Belçika Dışişleri Bakanı; Pierre Harmel ve İsrail Dışişleri Bakam Abba Eban, Pazar günü Luscen Bourg’da Kırçberg Av
rupa merkezinde imtiyazlı ticaret anlaşması imza ediyorlar,

Makulün saçma ve lütufun bir belâ halini al
masını hukuk tarihinin hiçbir bölümü KAPİTÜ*
LASYONLAR dediğimiz faslı kadaı açıkça göste
remez.» Ankara N.U. Bischaff. Eski Avusturya
Sefiri. 1936.
KAPİTÜLASYONLAR VE ORTAK PAZAR
Osmanlı İmparatorluğundaki bu kapitülâsyon
belası AvrupalI sermayedarı ve şirketleri geniş
imkân ve imtiyazlara boğmuştu. Elbette bunlar
karşısında milli sanayi kurulamazdı, kurulmuş
bulunanlar yaşayamazdı. Çünkü sanayi hayatı
mız, ticarî bünyemiz AvrupalI ahtapotlar tarafın
dan sarılmıştı.
İşte 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Or
tak Pazar antlaşması Türkiye’de Avrupa maske
li Yahudi ve Vatikan sermayesine aynı imkânı
ve imtiyazları verecektir. Gümrük yok, ithalât
ta tahdit yok, isteyen istediği yerde ve işkolun
da çalışmak imkânına sahip, istediğini getirmek,
istediğini götürmek mümkün.' Avrupa’nın dev
sermaye mtiesseseleri böylece yeni palazlanan
yerli sanayii ve Millî ekonomiyi silip götürecek
tir.
Avrupa’nın sanayi inkılâbını yapmasına mü
teakip makinalaşan Avrupa sanayi, Tanzimattan
sonra Osmanlı topraklarına nüfuz etmeye başla
ndı. Kapitülâsyon imtiyazlarıyla yerli sanayi ve ze
naatleri tasfiye etmeye başladı.
Meselâ; OsmanlIlarda münakale fevkalâde ge
lişmişti. Kırım seferinde bütün Osmanlı ordusu
nu bir tek nakliye şirketi ücretsiz olarak Kı
rım’a taşımıştı. Bu nisbette gelişmiş bir vapur
imalâtı vardı. Fakat daha sonra bütün münaka
lat sahası Fransız, Alman, İngiliz şirketlerinin
veya azınlıkların eline geçmişti.
Bunun yanında ipekli dokumacılık, pamuk
lu ve yünlü dokumacılık, el sanatları, küçük sa
nayi dalları, haricî ticaretde münakalat sahasının akibetine uğradı.
Kapitlüâsyonlar bizim ekonomi tarihimizde
bir felâket kaynağı olmuştur.
Anadolu’nun öteden beri devam edip gelen
bir ekonomisi vardı. Fakat bu ekonomi bir ka
zanç ve hattâ çok zamanlar ve bilhassa son za
manlarda bir talan ekonomisi olmuştur. Orman
lar harap edilmiş, madenler talan edildikten
sonra bir kenarda bırakılmıştır.
Cihan ticareti, Türkiye’nin arpa, tütün ve
cenub meyvaları gibi başlıca pazar mahsulleri
ni eline geçirdi. Fakat bütün kârlar köylünün
baç kesesine değil, yabancı bezirgânların cebi
ne aktı. Avrupa’dan ithal edilen mamul madde
ler önünde yerli endüstrinin birçok zengin şu
beleri tam bir ölüme mahkum edildi.» Ankara
N.U. Bischaff. 1936
SÖMÜRGECİLİK ESKİYİNCE
Avrupalı Hıristiyan devletler kendi sanayi
lerine ham madde bulmak, mamullerine geniş
pazarlar elde etmek, kârlı iş sahaları temin et
mek için her türlü iğrenç ve gayri İnsanî usul
lere başvurmaktan çekinmemişlerdir. Çünkü sa
nayilerinin yaşayabilmesi ancak emperyalist bir
politika ile mümkündür. Avrupa seneler boyu
Afrika’daki, Orta Doğudaki, Hindistan, Pakistan
gibi Asya ülkelerindeki, Osmanlı İmparatorlu
ğundaki milyonlarca mazlum insanın servet ve
zenginliğini soyarak bu hale gelmiştir. Sömürge
cilik metodu eskiyip, milletler istiklâl kazanma
ya başlayınca yeni usuller icad etmek, hayatla
rının temeli olan sanayilerini yaşatmak için ye
ni ham madde depoları ve mamul madde pazar
lan bulmak gerekiyordu. Türkiye buna namzet
ülkelerden birisiydi. İşte bunun için altı Avru
palI devlet birleşti, bir ortak pazar kurdu. Tür
kiye gibi madeni bol, pazar olma imkânları ge
niş bir ülkeyi de kurtla kuzu hikâyesi misali ba
zı vaatlerle aralarına kattılar.
Dünkü Tanzimat züppelerinin yerini doldu
ran Avrupalılaşma silâhşörleri, gafil politikacı
lar da milleti bu anlaşma maskesini taşıyan soy
gun ağının içine yuvarladılar.
KAPİTÜLASYONLARIN
KALDIRILMASINA KARŞILIK
Hukukî manada kapitülâsyon, bir memleket
kanunlarının memleketteki yabancı tebaya veya
ecnebi şirketlere tatbik edilmeyip, kendisine
kapitülâsyon imtiyazları verilen devletin hukuku
nun tatbik edilmesidir. Meselâ: Türkiye’de İsviç
re lehine kapitülâsyon varsa, bir İsviçreli Tür

kiye’de İsviçre kanununa göre muamelâtta bulu
nur.
Kapitalist hukuk sistemleri ferdî teşebbüse
geniş imkânlar sağlamıştır. Geri kalmış, sömür
ge halinde veya sömürgelikten yeni kurtulmuş
ülkelerdeki millî hukuk ise böyle değildir Av
rupa sermayesi geri bırakılmış ülkelerde rahat
ça istismarda, soygunda bulunmak için muhtaç
olduğu hukukî emniyeti kapitülâsyon adı altın
daki ticarî ve hukukî imtiyazlarda bulmuştur.
Yani o ülkede kendi kapitalist hukukuna tabi ol
muştur.
Bu ülkeler Avrupalı emperyalist devletler
den kapitülâsyonların kaldırılmasını isteyince ba
n şartlarla karşılaşmışlardır. «Kapitülasyonları
kaldırırız ama, bazı hukukî ıslahat, adlî reform .
hareketleri yapmalısınız. Kapitalist bir hukuk
sistemini ikame etmelisiniz. Ancak o takdirde si
zi bir Avrupalı devlet kabul edebiliriz.» Bu işin
altında bazı adlî yahut hukukî ıslahat hareketleleri yapılmıştır. Bunlara 19 ve 20. yüzyıl Osman
lı Tarihinde çok rastlanır.
Böylece Avrupalı bir sermayedar, bu ülke
lerde adlî reformlar kabul edilen kapitalist hu
kuka yani kendi kanunlarına tabi olmuştur. Bu
nun adı da kapitülâsyon olmamış; ezilen millet
ler için adlî ıslahat olmuştur.
Bu durum İran, Seylan, Afganistan* Tunus,
Habeşistan ve daha bir çok memlekette cereyan
etmiştir. Lozan’da kapitülâsyonların ilgasına mu
kabil bize judeo-grek menşeli gayr-i millî kapita
list Avrupa hukuku ve sistemi empoze edilmiş
tir.
Kapitalist sisteme bağlı olarak Avrupa’dan
onun bütün müessçseleri de 50 sene zarfında ta
şmmıştır. Hele II. Cihan Harbi sonundaki libe
ralleşme hareketleri Avrupalılaşmayı daha da sü
ratlendirmiş ve İktisadî hayatın millet menfaat
lerine göre tanzimi güçleşmiştir.
Bu suretle Avrupalı sermayedar; yahudi,
Rum, Ermeni patronlar Türkiye’de yine kârlı iş
kollarını tutabildiler. Hele 2. Cihan Harbini mü
teakiben ticarî, İktisadî ve sınaî hayatımızda bü
yük tesir sahibi oldular Siyasî istiklâlimiz, İkti
sadî esaretimizle gölgelendi.
LOZAN’DA İKTİSADİ İSTİKLAL
SAĞLANMIŞ MIDIR?
Lozan Anlaşması siyasî hayatımızda olduğu
kadar İktisadî hayatımızda da bir dönüm nokta
sı* teşkil eder. Maalesef, Lozan’da, kazanılan za
ferin İktisadî cihetleri eksik bırakılmıştır Zalim
Yunan palikaryasının ve Avrupa müttefik ordu
larının meydana getirdiği İktisadî sefalet yara
lan sarılmamıştır.
«Lozan asla Türk zaferinin bedeli ve hakikî
karşılığı değildi. Eksikti, sayısız kusurları vardı.
Millî misakı asla tam olarak gerçekleştiremiyordu. Alçak ve zalim bir düşmanın aziz vatanın yı
kıntısına dünyada eşi görülmemiş bir mürüvvet
le ihsanlarda bulunuyor, yıkılanın eski haline
gelmesi mükellefiyetini yorgun Türk milletinin
omuzuna yüklüyordu.» Tarih Konuşuyor, Cild: 1
Sayı: 4, Shf: 313.
Ayrıca Lozan görüşmeleri esnasında 4 mil
yon sterlin değerindeki harb tazminatı; Anadoluda taş taş üzerinde bırakmayan, ocaklar söndü
ren, haneler yıkan, beşikteki yavrudan seccade
deki ihtiyara- kadar en vahşi işkenceleri irtikâb

eden zalim Yunan sürülerine İsmet Paşa ve he>
yeti tarafından terk ve tevdi edilmiştir. Dünya
tarihinin hiç bir sayfasında böyle bir hadiseye
rastlanmaz. Türkiye’nin yıkılanı onarması, borç
larını ödemesi ve kalkınmasını gerçekleştirmesi
için bu büyük bir rakamdı. Bununla sınaî yara
lar satılabilir ve millî sanayiin temel yatırım
ları rahatlıkla yapılabilirdi. Bugün İsrail Aiman
ya’dan aldığı milyarlarca marklık harb tazmina
tı ile yüksek bir harb gücüne kuvvetli bir sV
yi ve İktisadî bünyeye sahip olmuştur. Hâlâ da
Almanya İsrail’e tazminat ödemeye devam etmek
tedir. Almanlar da, 1870 Fransız - Alman Har
binde Fransızların mağlûbiyetinden sonra aldık
lan milyarlarca franklık harp tazminatı ile harb
sanayilerini kurmuşlardır.
Yine «Lozan’da akdedilen anlaşma ile, Os
manlI İmparatorluğundan tevarüs eden gümrük
tarifesinde ve resim hadlerinde 1929 yılına ka
dar hiçbir değişiklik yapmamayı taahhüd etmiş
tik. İlk himayeci ancak 1929’dan itibaren tatbik
mevkiine konmuştur.» —Memduh Yaşa, İktisadî
Meselelerimiz 1966—.
Bu anlaşma ile altı, sene yerli sanayi bir
millî ekonomi devletin gümrük tarifeleri ve re
sim hadlerinin himayesinden istifade edememiş
tir.
ORTAK PAZAR’IN HAZIRLIKLARI
Lozan, Türkiye için kapitalist Avrupa hu
kuku ile birlikte, kapitalist fakat zaman *aman
devletin müdahalesi olan Karma-Ekonom^ deni
len bir İktisadî bünye meydana getirmiştir Bu
na bağlı olarak kapitalist sistemin müesseseieri
de (bankalar, sigortalar, şirketler vs.) kurulmuş
tur. Kapitalist sistemin bünyesi icabı gayrı mil
lî sermaye kısa zamanda toparlanmış ve II. Ci
han Harbini takip eden yıllarda' İktisadî, ticarî
ve sınaî hayatımızda ağırlığını hissettirmeye baş
lamıştır. Hele 1950-1960 sonrası devletin himaye
sinden ve kontrolundan uzak iktisad hayatımız
büyük nisbette yahudi, rum, ermeni patromann,
yabancı şirketlerin ve yabancı sermayenin kont
rolü altına girmiştir.
Aşağıdaki ifadeler söylediklerimizi teyid et
mektedir:
«Dünya yahudiliğinin Lozan Konferansı es
nasında bize çok sempatik bir tavır takınmış ol
duğundan bahsedilmiştir. Bunun tek sebebi Lövantenlerden, Rumlardan, E^menilerden boşalan
bütün ticaret kollarını ele geçirmekti.
Rumların uzaklaşmasından sonra yavaş ya
vaş yahudi hanelerden dışarı taşmaya başladı.
Masonları bu harekette yahudi sermayesine «em
niyetli manken ortaklar» temin eden gizli bir iç
pazar vazifesi görmeye başladı.
Lozan’dan sonra Türkiye azınlıkları ile Tan
zimat Türkiyesi azınları arasında bir kıyaslama
yapıldığı zaman kabataslak şöyle bir durum be
lirir:
Tanzimat’ın çeşitli hürriyetlerle şımarttığı
azınlık tipi rumdur. Lozan’da ise, Türkiye’de
yalnız yahudi için hürriyet vardır.» —Masonluk
Saltanatına Paydos Sh: .44 İstanbul 1968—
Lozan Anlaşması esnasında İstanbul Başhahamı HAYIM NAUM’un büyük gayretlerinin se
mere verdiği yükarıdaki ifadeden ve Türkiye’
Devamı İ4.de)

PATRİKHANE VE LOZAN
ANDLAŞMASI
Patrikhane meselesi Lozan Konfe
ransının en hassas ve bütün dünya
nın da büyük bir alâkayla takip et
tiği bir problemdir Denilebilir ki»
insanlık tarihinde hiçbir mesele bu
kadar dünya efkârını ilgilendirmemiştir.
Patrikhanemin hudut dışı edilmesi
Türk Heyetinin ısrarla üzerinde dur
duğu, fakat neticede bir olup bittiye getirilerek bütün hristiyan dün
yasını memnun edecek ve sevince
garkedecek bir tarzda aleyhimize ço
zümlenmiştir.
O patrikhane ki, asırlarca millet
aleyhtarı faaliyetlerin,
ihtilâllerin
ve isyanların merkezliğini yap
mıştır.
Yüzbinlerce
Mehmetçi
ğin kanının dökülmesinde, ma
sum yavruların nişangah yapılma
sında, ihtiyarların gözleri oyularak
katledilmesinde hep bu fesat ocağı
nın ihanetleri vardır.
Mora isyanında, Sırp, Hırvat ve
Rum palikaryalarına eşkiya yetişti
ren, Türkiye’deki Rum yardımları
nın Makedonya ihtilalcilerine ulaş
masında aracılık yapan, Lozan a
mevzu olan İstiklal Harbimizde Yu
nan harekatını destekleyip, milleti
arkadan hançerleyen, silah, cephane
erzak yardımına merkezlik eden yi:
ne patrikhane olmuştur.
Dün bu ihanetleri yapan fitne yu
vasi bu gün, niyetlerinden ve düş
manlığından vazgeçmiş değildir. Kıb
rıs’da dökülen Türk kanı yine Pat
rikhanemin eseridir. Ve onun tem*
sil ettiği mahsus ideoloji ûğrunadır. Yapılan hunharlıklar işlenen ei
nayetler bu ideolojinin zaferi için
dir.
Amerika’da Türkiye aleyhine ter
tiplenen ayinlerde de Patrikhane’nin
parmağı vardır. Bu günkü Amerikan
Başkan yardımcısı Spiro Agnevvln
başarı mesajı gönderdiği, Athenagoras’m yerine getirilmesi düşünülen
Papaz Yakovas’ın önderlik ettiği mil
letimiz aleyhindeki sokak nümayiş
leri bizzat Fener
Patrikhanesinde
planlanmıştır.
HER PATRİK MUTLAKA VATAN
HAİNİDİR
Patrikhane’nin kuruluşundan bu
güne kadar başına geçenler bu mües
sesenin kendilerine yüklediğini bi
len ve ona göre faaliyeı gösteren adamlardır Her biri helenizm ideali
ve hristiyanlığm zaferi için yetişti
rilmiş militanlardır. Meselâ bir pat
rik Gregorios bu millete yapmadığı
adiliği bırakmamıştır. 1821’de Sultan
II Muhmud tarafından orta kapının
önünde fdam edilmiştir. Fakat onun
idamı Yunanlılar arasında nesilden
nesile intikal eden bir kin duygusu
nu yerleştirmiş, bize karşı mevcud
intikam duygularını daha da kamçı
lamıştır. Onun yerine geçen her Pat
rik bugün Ortakapı önünde şu yemi
ni yapmaktadır:
«Vaktiyle bu kapıdan patrikhane
ye girilirdi. Fakat 182Fde Patrik
Gregorios II. Mahmud’un
emriyle
bu kapının önünde asıldı. Bu giriş
yeri, ancak Rabbani hikmetin taay
yün ettiği zamanda , o cinayetin ce
zası verildiği gün açılacaktır.» —Ali Karakurt Fener Patrikhanesinin
İçyüzü—
İstiklâl harbimizde İzmir katliamı
na yataklık eden kanlı papaz Hristos
tomos aynı şebekenin mensubu değilmıydi ?
Halen Patrikhanenin başında bu
lunan millet düşmanı Athenagoras*da aynı kin ve intikama bağlı iha
neti tarihen sabit bîr haindir İstik
lâl harbinin patlak verdiği yıllarda
memleketi parçalamak üzere kuru
lan «MAVRİ MİRA» Cemiyetinin üyeliğini yapmıştır.
Her patrik veya papaz mutlaka
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Lozan'ı

tekrar gözde

n geçirelim

P a t r ik h a n e davasını
L o z a n 'd a k a y b e t t ik

— Patrikhane, yıllarca yaptığı ihanetin cezası olarak Lozan'da
yurt dışına çıkarılması gerekirdi. Fakat halen daha geniş müsa
maha île çalışmalarına devam etmesi düşündürücüdür.
milletimize karşı bir tertibe girişmiş
tarihî ihanetlerine bir penisini ekle
mekle maruf kişilerdir. Her biri din
adamı pozisyonunda en vahşi cina
yetlerin tertibcisi durumundadır.
FATİH PATRİKHANE POLİTİKASI
Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden
sonra Patrikhane’yi yurdumuzda bı
rakması acaba hangi politik maksa
da dayanmaktadır ? Bu husus iyice
bilinmelidir.
Umumiyetle yerleşen kanaat ve alışıla gelen izah tarzına göre Patrik
hane’nin tasfiye edilmemesi Fatih’
in bir hoç görüşüdür, atifetidir. İs
lâm dininin kendi dışındaki inançla
ra gösterdiği saygının ve toleransın
neticesidir.
Bu izah tarzında muhakkak ki doğ
ru olan taraf vardır. İslâm dini ken
di dışındaki inançlar üzerinde bas
kı yapmayan, onlara hakimiyetine
zarar vermemek şartıyla serbesti ta

nıyan bir dindir. Bu bakımdan bir
hristiyanın kendi inancını seçmekte
serbest oluşu İslam’daki muhayyer
liğin tabiî bir neticesi sayılabilir.
Hakezâ Patrikhanenin hudud dışı
edilmemesi fcir atıfet olaraktâ kabul
edilebilir. Fatih isteseydi her türlü
hristiyan bakiyesini tasfiye ederdi.
Ve bunun karşısına çıkacak herhan
gi bir güç de mevcud değildi.
Fakat bu izah tarzı avamîdir ve
Fatih’in politik zekâsını ve ileri gö
rüşlülüğünü tebarüz ettiren bir hu
susiyet taşımaktadır. Eğer Patrik
hane sadece ibadet eclilen bir yer,
dini bir mabed olsaydı yukarıdaki
izah belki bizi tatmin ederdi. Halbu
ki ta o zaman Patrikhane PAMAKARİSTOS Kilisesinde iken bile siyasî
bir hüviyet taşımakta idi. Gizli veya
açık işlerin görüşüldüğü, karara bağ
landığı bir karagâh idi. İstanbul’un
fethi sırasında bu müessesenin hum

malı çalışmaları vardı.
İstanbul'un fethi gibi son derece
güç bir işi başaran Fatih, Patrikha
neyi sadece bir ibadet yeri olarak
görmüyordu. Bütün Ortodoks Hris
tiyan Dünyasının ideallerinin sembo
lü. onlar üzerinde en müessir bir
müessese olarak kabul ediyordu. İle
rideki fetih faliyetlerinde bu mües*
seseden istifadeyi düşünmüştü. Hat
tâ George Yorgi Fatih’in emriyle se^
çilmiş ve patriklik tacı bizzat Fatih
tarafından giydirilmişti.
Fatih İstanbul’u fethetmekle hris
tiyan dünyasına en büyük darbeyi in
dirmişti. Hristiyanlığm en büyük
başlarından biri kopantoıştı. Ama
geride Roma katolikliği ve arkasın
da da Fransa, Avusturya v.s. gibi o
günün katolik Avrupa Devletleri
vardı. Fetih yıllarında ise, eskiden
olduğu gibi Katolik kilisesi onun ve
onun müntesibleriyle Ortodoks Kili
sesi (Patrikhane) ve taraftarları arasmda şiddetli çatışmalar ve düş
manlık mevcuddu.
İşte Fatih bu düşmanlıktan istifa
deyle büyük plânı tatbike koymak
istemişti. Patrikhaneyi hudud dışı et
şeydi. Ortodoksların da düşmanlığını
kazanacaktı Halbuki Ortodokslarla
ittifak yaparak Katolikliğin başını
ezmek Roma’yı fethetmek en akla
uygun yol idi. Fatih politik dehasını
burada da göstererek Patriğe- taç giy
dirdi, onu Dizzat kendisi seçti, Orto
doksların sempatisini kazandı ve böy
le bir atmosfer içinde Otranto zafe
riyle neticelenen Roma’yı fetih hare
ketine çıkmıştı.
Patrikhanenin Fatih zamanında İs
tanbul’da kalışının asıl sebebi budur. Patrikhane nasıl politik biı* mü
essese ise, yurdumuzda kalışı da öy
lece politiktir. Fatih, ayrıca bu mües
sesenin aleyhimizde işlemesine en
gel olmak için her türlü tedbiri al
mıştır. Patriği seçim yetkisini ken*
di eline alarak istediği adamı se;me
ve azletme yetkisini elinde bulundur
muştur. Bunun için Fatih devrinde
Patrikhane zararlı faaliyetlerine de
vam etme inıkânı bulamamıştır.
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PATRİKHANE YURDUMUZDA
NASIL BIRAKILMIŞTIR ?
Patrikhane gibi mııü bir davânın
Lozan da nasıl kabul edildiği, Türk
heyetinin nasıl oyuna geldiği bugün
hala zihinlere durgunluk veren oir
meseledir.
Lozan'da Türk neyetı, başlangıçta
Patrikhane meselesinin hudud Hışı
edilmesini ,diğer mevzuların görüşül
mesı için /azgeçümez şart olarak î
lerı sürmüştü.
«Bu ayın dördüncü günü yapılan
oturumda Türk Temsilci Heyeti.
Patrikliğin İstanbul'dan uzaklaştırıl
masını resmen istemiştir Çünkü bu
durum şimdiye kadar Türkiye’de
her zaman politikayla uğraşmıştır ve
politikayla uğraşmaya ara vermiye
çektir. Türk Temsilcisi Heyeti, son
savaş sırasında patrikliğin devlete
karşı davranışının çok düşmanca ol*
dıığuna işaret ederek, patrikliğin İs*
tanbuTda kalmasının yeni anlaşmaz
lıklara yol açacağı kanısında olduğu*
nu belirtmiştir.» Lozan Barış Rönfe»
ransı Tutanaklar, Belgeler Sh: 340
Ankara 196$
Tarihî hakikatleri?
tekrarı olan
bu görüş Karşısında Yunan Temsil
cisi «Patrikliğin İstanbul’da kalma
sının vazgeçilmez oludğunu* bu şeb
ri bırakıp gitmek zorunda kalsa bi
le, patrik her zaman İstanbul Patri
ği ve başpiskopos olarak kaiacağmıs
söyleyerek yalnız o günün şartlan i
çinde beliren bir isteği değil, Hele
nisan idealinin hedefini zımmen be
lirtmiştir.
Bunun karşısında Türk Temsilcisi
Heyeti görüşünde^ vazgeçmiş «Türk
Hükümeti, evrensel Patrikliği îstas
bul’dan uzaklaştırmaya kesin olarak
karar vermiştir İstanbul’un rrnn ha)
kı bu şehirde kalmak istiyorsa pat
rikliğin İstanburdan çıkartılması
zorunludur. Böyle olmazsa, rum ha)
kının İstanburdan çıkıp gitmesi ge
rekecektir. Türk Temsilcisi Heyeti
patriklik sorunu çözümlenmezse alt
komisyonun incelenmesine havale e*
dilmiş bulunan öteki sorunların çö
züme bağlanması için teklif edilen
yollara ilişkin olarak esas bakımdan
açıkladığı rızasını geri alacağını da
sözlerine eklemiştir.» — Tutanaklar.
Belgeler Sh. 341 Ankara 1969 —
İşte Türk Heyeti Patrikhane me
selesinde bu kadar kararlı gözük
mektedir. Patrihane problemi diğer
mevzuların kör düğüm olduğu bir
noktadır. Bu kadar önemli bir mese
lede, hattâ üzerinde inadla durul
duğunu zannettiğimiz bir davada
Türk Heyeti nasıl görüş değiştirmiş
ve Venizeîos’un sözlerini haklı gös
teren bir davranışı kabullenmiştir?
İNÖNÜ’NÜN DOĞUM GÜNÜ
HEDİYESİ
Patrikhane gibi milletin en hayati
meselesi, Lord Curzon’un ifadesine
göre bir doğum günü hediyesi olarak
kaybedilmiştir. Bütün hristiyan dün
yası ve onların Lozan’daki temsilci
leri patrikhanenin İstanbul’da kala
bilmesi için her türlü çareye başvur
muşlardır. Tehdidden tutun da «Dün
ya Sulhu», «Türk ve Rum toplumunun kardeşliği» gibi dolmalara kadar
her türlü psikolojik yollar denenmiş
ve aleyhimize olarak da netice alın
mıştır.
Lord Curzon’un kâtibi Nicolson
Türk temsil heyetini tehdid ederek,
bu mevzuda şöyle konuşmuştur:
«Patrikhane mevzuundaki tutumu
nuz bizim murahhas heyetlerimizi,
hristiyanlık alemine karşı müdafaa
edilmesi, izah edilmesi mümkün ol
mayan sfüç bir duruma düşürmek
gayretidir. Bu, bizi son derece güç
bir vaziyete koymakta yaralamakta
dır. İngiliz umumî efkân uyuyan bir
(Devamı 14, Sayfada)
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Meclisi’nde
mutemet
« m M M İL

Yahudiler
Sovyet Rusya’da mutlak hakim kominist par
tisidir. Zira Rusya’da bu parti mevcut değildir.
Siyasî, iktisadı ve askerî iktidar şekilleri Komi
nist Partisinin elindedir. Rusya’da seçimler tek
parti usulüne göre yapılmaktadır. Esasında yapı
lan şeylere seçim demek anormalliktir. Parlementodaki ihtiyaç kadar aday gösterilmekte, halk
mecburen bunlan seçmektedir. Bu adaylar ise
Kominist Partisinin tasvibini kazanmış adaylardır.
İşte adına «sosyal adalet» veya «işçi - köylü ikti
darı» denilen rejimde halkın reyi budur,
Kominist Partisi devamlı olarak Yahudiliğin
kontrolündedir. Sözde demokrasiyle idare edilen
memleketlerde masonluk yoliyle gizli bir emper
yalizm kuran Yahudilik, kominist ülkelerde aynı
saltanatı Kominist Partisi vasitasiyle tesis etmiş
tir. Parlementoda veya Kominist Partisinde bey
nelmilel Yahudiliğin menfaatlerine gölge düşü
ren kimseler derhal tasfiye edilerek cezalandı*
rılmaktadır.
Rusya’da zaman zaman vukubulan siyasî
krizlerin içyüzü budur. Rusya’da idareci ve mem
nun sınıf Yahudilerdir. Rusya’yı teşkil eden 16
Sovyet Cumhuriyeti ve özellikle 5 Türk memleke
ti kendi kaderini tayin edemezken, Brobidjan
«Muhtar Yahudi Bölgesi» olarak idare edilmek
tedir Son seçimde bu bölgenin çıkardığı miîletve
kili sayısı da iki kat artmlmışuır. Diğer bölgele
rin nzası hilâfina Muhtar Yahudi Bölgesinin çı
kardığı milletvekillerinin iki kat artması Rusya
daki yahudi hâkimiyetini iyice perçinlemektedir
Dünya yahudiliğinin yaym organı Jewis
Croniele’nin aşağıda okuyacağınız itirafına göre
aynı zamanda Khariton isimli aday anti - sionist
kampanyada görev almadığı halde yine millet
vekili seçildi. Adı geçen bu anti - sionist hareket
gerçekten uzak, sahte bir anti - sionist hareket
tir.. Zira Rusya yeryüzündeki politikası icabı ya
hudilerin aleyhinde görünmek zorundadır. Onun
için bizzat yahudilik eliyle sahte ve hedefsiz bir
anti - sionist hareket yürütülür. Gaye, başarıya
ulaşması muhtemel bir anti - sionist hareketi de
jenere etmektir. Yoksa y3 hudinin kanunlarla ko
runduğu ve politikanın düğüm noktalanna yer
leştiği Rusya’da gerçek ve şuurlu bir anti sionist
hareketten bahsetmek en azından aptallıktır.
Yahudi milletvekilleri ile birlikte dönmele
rin sayılarının da arttığı son parlâmento seçimi,
bu yılın haziranının ilk yarısında yapılmıştı. Bu
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Komünizm tatbik edildiği hiç bir yer
de insan iradesi tanımaz. Bütün dünyada
çalışan açık gizli komünist partiler! Rus ko
münist partisinden izinsiz hareket etmezler
Yukarda Fransız Komünist Partisi tarafın
dan ihraç edilen Roger Gardudy görülüyor
seçimle yahudilik, Rusya’daki hâkimiyetini orta
ya koydu’ Muhtar Yahudi Bölgesi Brobidjon mil
lötvekillerinden Khersonsky göstermelik de olsa
sionizm aleyhinde bulunmayı reddetti. Jewis
Cronicle’nin bu mevzudaki itiraflar? özet olarak
şöyle:
«Altı Yahudi Sovyet Parlâmentosuna seçil
mişlerdir. Aynca Parlâmentoca 3 yahudi orijinli
mebus da seçilmiştir.
Muhtar Sovyet yahudi bölgesi adı verilen
BROBİDJAN’dan seçilen yahudi milletvekilleri
nin sayısı iki kat artırılmıştır.
1968 daki seçimlerde Parlâmentoya 5 yahu*
di milletvekili seçilmiştL Sovyet - Yahudi propa
gandisti Salamon Rabinoviçh, Josef Yakovlevich
seçilenler arasındaydı. Diğerleri ise şunlardır:
Benyamin Emma—npîovich Dym shıtz. Yuü
Borisovich Khariton, îlya Grigorievich Ehrenburg Alexander Borisovich Chakovsky ve Raafeî
Chainovich Khersonsky.
1966 da seçilenlerden sadece üçü bu sene
yeniden seçilmiştir. Bunlar ise Dymshitz, kharl
ton ve Kressonsky*
Ehrenburg ise 961 de ölmüşdü. Kotin ise
Anti - sionist kampanyaya katılmadı.
Brobidjan milletvekillerinden Khersonsky
İsrail ya da Sionizm aleyhinde bulunmayı kabul
etmemiştir. Kotin ve Khersonsky’nin isimleri
1970 aday listesinden silindi. Fakat Khoriton, an
ti - sionist kampanyada vazife almayı reddettiği
halde gene seçilmiştir.
Sovyet Parlâmentosuna yen! giren yahudile
rin listesi ise şöyledir:
Alexanderovich Berdichevsky, Mikhaü Yosîfovich, Abeiman, Vladimir İsraelevich Peller.
Yahudi orijinal milletvekilleri ise şunlardan
ibarettir:
Vladimir Yefimovich Kopoîey, Anatol Kohn
(Taşkent’den) Kostas Yakubovich Glikas.»
3 TEMMUZ 1970
jEWİSH CRONİCLE
Ancak şunu hemen belirtelim ki yahudiliğin
verdiği bu rakamlar asgari rakamlardır. Yahu
dilik kurduğu emperyalizmin selameti bakımın
dan bütün sırlarını ifşa edecek değildir.
Yukarıdaki cüz’i itiraflardan anlıyoruz ki.
Rusya’da yahudiliğin hakimiyeti kesindir. Hal
böyle iken Rusya’nın, mesela Orta
Doğu’da
İsrail tarafını tuttuğunu kabul etmek ihanet de
ğilse mutlaka gaflettir. Rusya’nın hareketi olsa
olsa bu bölgedeki anti-sionist hareketi dejenere
etmek ve verilen mücadelede kominizmin lehi
ne „yatırım yapmaktır.
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KOMÜNİST
İHTİLAL TEKNİĞİ
□

KOMÜNİST TOPLUM ZENGİNLİK
HASIL EDEMEZ.
Toplumun kollektif zenginlik kaynak
larının bollukla fışkıracağı zaman ise proleterya diktatörlüğünün hâkim olduğu bir
toplum da hiç bir vakit gelmeyecektir. Zi
ra, milyonlarca insanın yok edildiği, sürül
düğü, açlığa mahkum edildiği bir toplumda
zenginlik fışkırmaz Sadece karın tokluğu
na çalışanların sırtından geçinen komünist
parti kodaman) arının ve kızıl sınıfın zen
ginliğinden söz edilebilir. Binlerce esirin
çalışması neticesi doğan zenginliği demok
ratça 0) paylaşan Atina Cemiyeti gibi.
Komünist toplumda zenginlik fıskırmayacaktır. Ve fışkırmamaktadır. Aşağıda
ki tablo bu kanaati teyid eder:
1916 (Çarlık Devri]
1928 (Nep’ten sonra
kollektivizasyon’dan önce)

(Rakkamların sonuna milyon ilâve edi
lecektir.) Bu tablo Kruşçefin verdiği rakam
lardan alınmıştır. (1) Bu rakamlar, 1953 se
nesinde Rusyanın henüz ihtilâlden evvelki
seviyeye dahi gelemediğini göstermektedir.
40 seneve yakın bir zaman zarfında sade
ce çiftlik hayvanlarının sayısı itibariyle
memleketi yerinde saydıran bir reiimin zen
ginlik fışkırtan bir safhaya gelmesi imkân
dahilinde değildir Çin’de açlık yüzünden
bir kaç sene sonra ölen yüzbinler ve Rusyanın Kanada’dan buğday alma mecburiye
ti, halkın eline geçecek bir zenginliğin ha
yal olduğunu göstermektedir.
Komünizmin son safhasına geçişte, Leninin tahayyül ettiği bir kaç şart daha var
dır. Bunlar ise halkın bizzat üretimi yönet
mesi ve kontrol etmesi şartı idi. Bizzat hal
kın, hiç bir aracı olmadan (ki bu son nok
tada devlettir) üretimi ne yönetmesine ve
ne de kontrol etmesine imkân yoktur. Leninin, şartları asıl itibariyle Marx’m iş bö
lümünün ortadan kalkacağı farazivesinden
mülhemdir. Ve is bölümünün ortadan kalk
ması gibi havaidir.
Bütün bunlar gerçekleşince komünist
toplumun, üst safhasına geçilecekmiş. (!)
Bu geçisin belirlevici özelliği, insanlar sa
dece ahlâkla hareket edecekler ve devlet
yok olacak. İste devletin vok oluşu yeni
bir safhayı igaretleyecekmiş. (!)
İnsanlar hiç bir harici müeyyideye bağ
lanmaksızm, toplumun kaidelerine ve ah
lâk kurallarına uvacaklar ve devlete lüzum
kalmavaeak. Bu hususta Lenin der ki:
DEVLET ORTADAN KALKIYOR
«Devlet var oldukça özgürlük yoktur.
Özgürlük olacağı zaman devlet olmayacak
tır.
Devletin tamamen yokolmasımn ekono
mik temeli, kafa emeği ile kol emeği ara
sındaki bütün karşıtlığın, dolayısıyla, belli
başlı çağdaş toplumsal eşitsizlik kaynakla
rından birinin kaybolacağı kadar yüksek
bir gelişme derecesine erişmiş komünizm
dir; sadece üretim araçlarının sosyalizasvonu, sadece kanitalistlerin istimlâki, çağ-
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daş toplumsal eşitsizlik kaynağını hiç bir
biçimde derhâl kurutamaz.» (2)
Demek ki, Lenine göre komünizmin
ilk safhasında, iş bölümünün ortadan kalk
masına benzer şartların doğmasıyla devle
tin yok oluşu, ve hürriyet gelecektir. Su
halde eşitlik (!) devresini takiben hürriyet
(!) gelecek demektir.
Toplum «herkesten yeteneğine göre,
herkese ihtiyacına göre» ilkesini gerçek
leştirmiş olacağı zaman, yani, insanlar, ye
teneklerine göre isteye isteye çalışacak ka
dar toplum halinde yaşamanın temel kural
lanna uymaya alışacakları çalışmalarının
bunu sağlayacak kadar üretken bir hale ge
leceği zaman, devlet tamamen yokolacaktır. Bir Shylock açgözlülüğü ile «acaba koni
şudan yarım saat fazla çalışıyor muyum»
Onunkinden daha az ücret almıyor mu
yum?» biçiminde hesaplamaya zorlayan
«burjuva hukukunun sınırlı ufku» o zaman

eden aşırılıkların derindeki toplumsal ne
deni, yoksulluğa, sefalete mahkum edilmiş
yığınların sömürülmesidir. Bu temel ne
den, bir kere ortadan kaldırıldıktan sonra,
aşırılıklar mutlaka yok olmaya başlayacak
lardır. Hangi hız ve hangi sıravla onu bil
miyoruz. Ama biliyoruz ki, yok olacaklar
dır. Ve bu aşırılıklarla birlikte devlet de
giderek yok olacaktır.» (4)
DEVLETİN TABİİLİĞİ
Bu faraziyede sadece farazive olarak
kalmaya mahkûm bir havaidir. Zira devlet,
toplu yaşayışın ifadesidir. Bütün tarih bo
yunca insanlık şekil itibariyle değişik dahi
olsa devlet müessesesini toplum yapısının
bir gereği olarak havatında bulmuştur.
Toplu halde yaşavan bütün varlıklar,
toplu halde yaşıyabilmek için bazı kaide
lere uvarak vasamak gerektiğini hisseder
ve bilirler, işte toplumun olduğu her yer
de toplum kaidelerinin zarûrîliği ve bu
kaidelere riayet temin ile vazifeli bir kud
rete ihtiyaç vardır. Bu da devllettir. Arıla
rın tonlu yaşayaşında görülen is bölümü
ve tonlum yaşavısın ifadesi olan riavet et
tirici kuvvet, devleti ifade etmektedir İn
sanlığın tarihi, yerleşmiş, vahut veriesmemis olsun bütün toplulukların bir dev1et
veva devlet benzeri müesseseye sahip ol
duğunu gösterir.

NETİCE
Hülasa komünizm hakkında kendi kay
naklarına dayanılarak ortava çıkarılan hu
tezler, bütün dünvavı zehirli bir ağ gibi
saran, ihtilalciliği meslek haline getiren
proleter diktasının, esitlî&in ve mutlak hür
rivetin mutlaka gerçekleteceğine inakmış
asrımızın nozitivist k’hklı m"’'+eriiorinin
ve en mııtaa«!sıu mistiklerinin idealidir.
Bu korkunç hedefi anlamak, komü
nizmi hîHîiniivle kavramak irin şarttır
0 0 Lenin. Devlet ve İhtilal Shf 118119 Bilim ve Sosyal«™ ir««—ir>n
Komünizm kurucularından olan ve aslen Ya
hudi bir sülâleye bağlı Marks bütün in
sanlığın ölüm çukurunu kazanlardandır.
aşılmış olacaktır. O zaman, ürünler, artık
herkesin topluma verdiği ürünlere göre
üleştirilmeyecek, herkes «ihtiyacına göre»
serbesıçe alacaktır. (3)
«...Nihayet, ancak komünizm, devleti
tamamen gereksiz kılar; çünkü o zaman,
sırtı yere getirilecek hiç kimse, hiç bir sı
nıf anlamında «hiç kimse yoktur.» Nüfu
sun belirli bir kısmına karşı sistemli bir
mücadele artık yoktur. Biz ütopyacı değiliz
ve ferdiyetçi aşırılıkların mümkün ve kaçı
nılmaz şeyler olduğunu hiç bir zaman in
kâr etmiyoruz. Ama bu aşırılıkları önleme
nin zorunlu olduğunu da hiç mi hiç inkâr
etmiyoruz. Nedir ki. her şeyden önce bu
nun için özel bir makine, özel bir baskı âle
ti hiç te gerekli değildir. Silâhlanmış halk
herhangi bir uygar insan topluluğunun,
hatta bu günkü toplumda bile, dövüşen İn
sanları ayırması, ya da bir kadına kötü dav
ranılmasma göz yummaması kadar basit
ve kolay bir bibimde bu görevi bizzat kabul
Ienecektir. Sonra, biliyoruz ki toplum ha
linde yasama kurallarına bir saldın teşkil

II. BÖLÜM

KOMÜNİST BİR DÜNYA
KURMANIN ŞARTLARI
KOMÜNİST DÜŞÜNÜŞÜN KISA TARİFİ
Modern komünist akımın son hedefi
olan komünist toplumu daha önceki bö
lümde incelemiş bulunuyoruz. Maddî ve
manevî hiç bir kaydın sınırlamadığı ve in
sanın dilediğince yaşayacağı bir hayata olan inanç bütün komünist akımların haya»
lidir. İlkçağlarda yahudilerden bir grubun
(Esseniler), eski yunanda İsparta şehir dev
Ietinin yaşayışı, Eflatun’un «Kanunlar»
adlı eserindeki telakkisi, bütün ortaçağ bo
yunca hortlatılmak istenmiştir.
İdealist felsefenin kurucusu sayılan
Eflatun sonra ideal bir toplum tasavvurun
da kendini bulan komünist telakkilerinden
vazgeçmiştir. Ancak Eflatunun fikirleri bü
tün ortaçağ boyunca komünist düşünürle
rin istifade ettiği kaynak olmuştur.
Ortaçağlar boyunca komünist tatbi
kat istikran bozulmuş bazı topluluklann.
kısa bir süre için dahi olsa, yuvarlandık
ları batak olmuştur. İranda Mazdek’in kısa
süren hakimiyeti esnasında, mal ve kadın
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ortaklaştırılmış, 11. Asırda ise Çin’de kısa
bir süre bu durum gözükmüştür. Papalığın
bütün Avrupa’ya hakim olduğu devirler bo
yunca komünizm, tncil’in komünistçe tef
sirine sıgınmıstır. tncilin bir dua ve ah
lak düsturu olması, sadece kilise filozof ve
hukukçularına veni vazifeler vüklüvordu
Kilise, kilise hukukunun teşekkülünde Te'
ratı ve Roma hukukunu kavnak olarak a
bilendi Kâinat ve havatı izah nroblem'
karsısında ise vunan. felsefesine davanmak
meohnrivetini hisset+i Kilisenin en biivük
iki filozofu. Saint Thomas ve Saint Auffuistin bu volu katilestirrtîier Bövlece hıristivan ilahivatının davanath oinrak kabul edilen Aristo ve daha sonra Eflatun hıristiv»n düşünüşünde birer otorite haline gel
di.
Hristiyan inancını çürütmek istevenlerde avnı vola bas vurdular. Aristo ve Ef
latunun hristîvan telakkileri ile uvıjsmayan kanaatlerini ortava kovdular PaDalıjhn Sivas} otoritesinin vık’i*nası ve onu ta
kiben İncilin otoritemin silinmedi H n hep
avnı vola başvuruldu Yunan felsefesinin
yÜkCÖİ0r»

îbni Sina ve îbni Riisdün te s tle r i Av
rım a’va, Aristo ve F ^tn rm r*
tet
kiki zaruretini hissettirdi. H adi s t e r l e r i 
nin vm ratıcı tesirleri. nıiıslijmprılardap Av*
n m ş ’va

pre^rnpvp 'haclîiv^n m i ı ^ e t

d îîsiî-

nüs itivatı Hristivan dogmalarını makasız
hale getiriyordu Ru s ı r ı r d a
kom ünist
to^bım anlavıçı Thomas Moru s ve
np^a’da ifadesini bııldıı. Rn dîîsürma komü
ni^t bir tonlum havaline davanıvordn An
cak panalı^m mevcut h^kimıvetî ve İncil’
in henüz vıkılmavan tehiri ce^^bivle, düşünÜS HiVvori^rlo

(^prWdİ

Bu devir esnasında beliren komünist
hareketlerde köylü isyanları şeklinde gö
züktüler. Avrupa’da papalık sivasî hakimi
yetini yıkmaya namzet monarşilerin teşek
küle baslaması millî kiliseleri doSunıvordu. Derebeylik yıkılıvor ve Daoalı&a karşı
müstakil hareket edebilecek kuvvette mo
narşiler doŞuvordu. Luter, Calvin ve Ang
likan kiliseleri bu monarşileri tevid ettiler.
Bu monarşilerin komünizmi korumaları
mümkün de&ildi. Nitekim fakir kövlülerin
Almanya ve Cekoslovakva’da beliren komü
nist avaklanmaları karsısında tutumu bu
oldu, Thomas Münzet ve benzerleri vok edildiler. Ve uzun bir zaman süresince, ko
münist fikirler bazı Lonca teşkilâtlarının
ve gizli cemiyetlerin, gizli havali olarak kal
dı.
Fransız ihtilâlinin patlaması, Avrupa’
da monarşilerin ölümünü ilân edince ko
münizm için sivasî zemin müsait hale ge
liyordu. Nitekim, ihtilâlin getirdiği anar
şi devresi esnasında komünist fikirler şid
detle müdafaa edilmeve başlandı. Eşitlik
ve mallarını tonluma devri. Bahöf ve par
tisinin elinde ihtilâlin hedefi haline geldi.
Rönesanstan itibaren septiklerin, mater
yalistlerin. ansiklopedistierîn hummalı gay
retî neticesi; itibardan düsen ve sonra da
gülünçleşen hırîstîvan düşüncesi Fransız
ihtilâli ile en biiviik darbevi vemi«ti Kili
se, papalar ve hıristivan gelenekleri alaya
alındı. Bövlece matervalfomin ilerlemesine
m a n i olan ciirük set te kalkmış oluvordu.
Hristivanlifhn kriti&i ile baslavan Avru
pa felsefesi, nozitivizmi ve rasvonabVmi
düşünce metodu olarak benimsivordu Avruoa sivasî düşüncesinin hayalinde ise es
ki vunsn taht kurmuştu.
Ansiklonedistlerin faaliveti ile matervalı'rm. h’ristivan telakkilerini sarsan veni
İlmî buhıslan istismar ile kuvvetleniyordu.
Bu devrelerde düşünce atheisttir.
(1) Komünizm nedir? R M.A. Brom(S> Lenin. Devlet ve
Sbf. 124
(31 Lenin. Devlet ve İhtilâl Shf. 124
(4) Lenin. Devlet ve ihtilâl Shf. 118
(Devamı gelecek sayıda)
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Kuzey Afrika Müslümanları
Ispanyol sömürgeciliğine
başkaldırıyor
Emperyalist İspanya için, İspanyol sahrasmnın önemi, fosfat ve petrol kaynaklarının bulun
duğu 1963 senesinden itibaren daha da artar.
İspanya, sahrada bulunan zengin fosfat ya
taklan için tam 200 milyon dolar harcamıştır ve
Batı Almanya ile işbirliği yaparak fosfat maden
lerini kıyıya taşımair lein 60 mil uzunluğunda de
kovil hat inşa etmiştir.
Bu hat 1971 de işletmeye açıldığında, İspan
yol gemileri saatte 2000 ton fosfat yükleyebileçeklerdir.
Başta Fas olmak üzere Cezayir ve Mauritan
ya, İsnanyol sahrasındaki fosfat ve petrollerle
ilgilenmeye başladı. İsnanyollann sahradaki fo«
fat cevherlerini işletmesi ile Müslüman bir ül
ke olan Fas’ın zaten çıkmaz içerisinde olan eko
nomlsi bir defa daha ağır bir kriz içine vuvar
lanacaktır. Zira Fas. —genellikle biitün Müslii
man ülkelerde oldu Şu gibi— geçimini ver altı
zenginliklerine bağlamıştır. Fas’ın sairlerinin
% 30’ıınu sattığı fosfat teşkil etmektedir
İsnanya diktatörü General Francisco Franco
uzun bir müddet devam eden sivasî krizden son
ra 5000 îsnanvo! deniz erinin ve zırhlı birllkierir
İsnanvo! sahrasının başkenti El Aiun’a cıkmala
nnı emretti. Madrit Hükümeti sahrada bulıınar
13000 kisin* garnizona 20000 asker daha ilâve
etmeyî faydalı buldu Bövlece abradaki İsnanyol
askerînin savıs? 33 000 yükseltildi.
Aynı tarihlerde Fas Kralı Haşan ve Cezayir
— Kuzey Afrika Müslümanlarma göz açtır
mayan, İspanyol Dışişleri Bakanı LOPEZ Başkanı Bumedven Cezavîr’in Tilemcen şehrinde
buluştular ve sanki eski dostlar imiş gibi kucak
BRAVO.
lastılar. Tilemcen tonlantısmda Paris’in mute
I
İslâmm yeryüzünde en büyük bir hızla ya met adamı Haşan, iki vüzlü komünist ajan Bu
medyen’e İsnanvol sahrasından A*lanti5e kolayca
yıldığı bölgelerin başında Afrika yer almaktadır.
Afrika’ya «Müslüman kıta» ismi de verilmekte temin edeceğini #vadetti
Cezayir ve Fas arasında 1963 yıllarında de
dir. Hristiyan misyonerlerinin de ifadesine göre,
mir madenlerinin işletilmesi yüzünden kısa sü
Afrika’da İslâm, Hristiyanlığa tam dört defa dareli bir savaş dahi olmuştu. İki Müslüman ülke
defa daha hızla yayılmaktadır. 318 milyonluk Af
nin bu kukla ajanları Haşan ve Bumedven farklı
rika nüfusunun 250 milyon üzerinde Müslümainançlara sahintir. Birisi kendi milletini Rus’a
nın bulunması bunu doğrulayan vakalardan sade
peskes çekerken, diğeri Hristivanlara peşkeş çek
ce biridir.
mektedir. Biri Rus. biri Fransız taraftan olan
Günümüzde emperyalist Hristiyan Avrupa
milletleri; esir ve mazlum İslâm memleketlerin iki devlet adamının İkinci Dünya Harbi sıralann
de ve dünyamızın bir çok yerinde - meselâ Af da beynelmilel Yahudiliğin koruyucu babalığını
rika’da olduğu gibi • direkt sömürgecilik usu yapmış Franco karşısında sahte îttifaklan ne te
lünden vazgeçmiş, endirekt bir sömürgeciliği baş min edebilecektir?
latmışlardır. Hristiyan milletlerin bu yeni taktiği
Fas ve Cezayir Müslüman bir ülke olan Mau
yan! endirekt (dolaylı) sömürgecilik, emper ritanya’vı ancak son zamanlarda tanımışlardır
Ve bu iki ülke sahte ittifaklanna Mauritanya’yı
yalist hristiyan devletlere, daha fazla kazançlar
da dahil etmekte gecikmemişlerdir.^
temin etmiştir.
Tilemcen göriişmelerinden sonra Bumedyen
İspanya; asırdan beri köle olarak kullanılan
ve Haşan senelerden sonra akıllanna gelmiscesı
Afrikalı milletlerin, Hristiyan emperyalizmine
karşı millî kurtuluş hareketlerini vahşîce dur ne emneryalist İsnanyanm. Afrikada zaptettiği
topraklann «hürriyete kavuşturulması» hususun
durmaya ve ortaçağ tipi, direkt sömürgeciliği
ayakta tutmaya çalışan emperyalist devletler da işbirliği yapmava karar verdiler.
Kral Haşan Dünya Yahudileri kongresi baş
den bir tanesidir.
kanı Dr. Uahum Goldman ile Fas’ın başkenti Ra
İspanya; Afrika’nın kuzey batısında Fas ve
bat’ta gizlice konuştu. (1> Fas’ın kukla devlet
Mauritanya arasında kalan 105.448 mil kare çöl
adamı Kral Hasan’m Goldman’dan ne gibi direk
araziyi hâlâ elinde tutmaya devam etmektedir.
tifler aldığı bilinmemektedir Çünkü ne Kral Ha
Ve bu bölge İsnanyol sahrası adı ile bilinir.
şan ne de Goldman görüşmelerle ilgili olarak en
Nüfusun büvük bir çoğunluğunu Berberiler,
ufak bir açıklamada bulunmamıştır.
Arablar ve Mûrlar teşkil edivor Halkın büyük
Bundan sonra İsnanyol Dışişleri Bakanı Sr.
bir çoğunluğu Müslüman’dır. İspanya, yabancı
lejyonlar —yabancılardan kurulu askerî birlik Leonaz soluğu Mauritanya’da altı ve üç liderle
görüşmelerde bulundu. Lonez dönüşünde «İspan
ler— için bir talim yeri olarak buralan kullandı
yol sahrasının geleceği hariç bü*ün meselelerde
ve yine bu bölge İsnanvollar tarafından general
anlasıvoruz dive beyanat vermiştir
Francisco Franco’nun sivasî rakiplerinin hapis
Vatikan ise, İsnanya ve Fas arasında arabu
edildiği verler haline getirildi.
luculuk görevini yüklenmeye pek istekli göriin
6 sene evvel bu bölgede çok zengin fosfat
mektedir. Geçen sene Papa VI. ncı Paul’un Afri
ve petrol cevherleri bulundu. Bizde Tanzimat çal
ka ülkelerini dolasması Hristiyanlığm Afrika
kantılarının sayesinde elimizden çıkıp hristiyan
üzerindeki emneryalist niyetlerini bir defa daha
emperyalist devletlerin eline geçen bu Müslüman
açığa vurmuştur.
memleketler bugün dahi dünyanın ham maden
Esir Türk illerinde ve İslâm âleminde
ihtilacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.
Emneryalizmini beyni Sionizm ve onun vaz
1963
sonlarında İspanyol sahrasında keşfedi
len fosfat yatakları —takriben 1700 milyon ton— geçilmez müttefiki Hristiyanlığm zulmü millî
kadrolann rehberliğinde gerçek anti empervalist
dünyanın en zengin yataklarıdır.
mücadele ile kmlacaktır. Ve zaten emperyalizme
Müslüman «İspanyol sahrası» nın yer altı
servetlerine el atan ve yeni lokmalara hazırla zaruri olarak dönüşen sol ideoioiiler yüıkılmaya
mahkûmdur. Bu tarihin objektif bir kanuniyet
nan İspanya 200 milyon dolar para sarfetmek
suretiyle Batı Almanya’nın da yardımı ile maden
dir.
uzunluğunda, madenleri kıyıya taşımak için 60
(1) Israel Today 3 Temmuz 1970
mil uzunluğunda bir dekovil hat inşa etti.
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Patrikhane Davasını Lozan’da Kaybettik
aslan halindedir. Mütemadiyen bu
nun zıddına gidecek her türlü ezi*
yetleri, tahrikleri yapmaktasınız, ızdırahları vermektesiniz. Bu hayvan
vurula vurula, dürtüle dürtüle, yara
lana yaratana nihayet uyanacaktır.
Uyandığı zaman, artık gözü bir şey
görmeyecek ve ne yapacağını da
kimse bilmeyecektir. Niçin böyle ya
pıyorsunuz?» — Ulus Gazetesi 9 Ekim 1968 —
İngiliz efkârı umumiyesi uyanınca
bir şeyler olur da bu millet uyanın
ca acaba Türkiye'de fırtınalar kop
maz mı ? İşte o günlere geldik. En
mühim davalarını bir kalemde kaybe
denlerin millet vicdanında ve tarihi
önünde muhakemesinin yapıldığı
günlere geldik, çattık.
Bu cılız tehditler karşısında Türk
temsil heyeti tam bir korkaklık ve
ürkeklik içindedir. Herkes millî da
vanın kaybından doğan vebali diğeri
ninin sırtına yıkmakla meşguldür.
İnönü patrikhane’nin Türkiye’de
kalışını Rıza Nur’un tedbirsizliği ve
acemiliği il eizah etmektedir. Bu id
diaya ne kadar hak verilirse veril
sin, delegasyon başkanı olarak ken
disini mes’uliyeften kurtaramaz.
İnönü’ye göre Nieolson’un tehdidi
üzerine Rıza Nur «Patrikhane mese
lesi İsmet Paşa meselesidir, bu işle
bizzat kendisi meşgul oluyor» diye
rek bu işin murahhasları bağlayan
bir mesele değil de sadece bir kişi
nin üzerinde durduğu bir problem
hüviyeti vermiş. Rıza Nur böyle de

meseydi acaba heyetimiz bu mesele
ye gereken ehemmiyeti verecesmiydi? Hiç zannetmiyoruz. Rızâ Nur’un
bu hatası tamir kabul etmez, izahı
mümkün olmayan bir hata da değil
dir. Patrikhane gibi millî bir dava
nın nasıl kaybedildiğinin izahını ya
pan İnönü buna da bir çare bulur
du.
Nitekim o günlerde bu hususa em
sal de vardır. Lord Curzon «Kendi
istekleri kabul edilmediği takdirde
konferansı terkedeceğini, giderse bir
daha da dönmeyeceğini «kesin bir
dile ifade etmişti. Neticede konfe
rans imkıtaa uğradı. Lord Curzon
gitti. Daha evvel verdiği sözü unuta
rak konferansı yeniden toplantıya ça
ğıranlarm başında yine o vardı. Bu
rada şunu anlatmak istiyoruz: Nasıl
Lord Curzo daha evvel verdiği söz
den cayıp, başka bir davranış tarzı
ortaya koymuş ise, Türk Temsil He
yeti de patrikhane meselesinde Rıza
Nur’un bu kanaatini ferdî bir kanaat
olarak ilân eder, veya tevil ederek
gereken hassasiyeti gösterirdi.
İnönü patrikhane
meselesinde
Lord Curzon ile yaptığı görüşmeyi
hatıratından şöyle anlatıyor:
«Lord Curzon beni büyük bir sa
mimiyet ve neş’e ile karşıladı. Daha
kapıdan girerken, ne için geldiğini,
ne konuşacağımı bilmeden:
— Ooo! dedi. Demek bana arma
ğan getirdin. Ben hayretle:
— Hayrola, ne armağanı? ben se
ninle konuşmaya geldim, dedim.

— Bugün benim yaş günüm, diye
cevap verdi. Oturduk, konuşmaya
başladık. Aylardan beri uğraşıp du
ruyoruz, ondan sonra da sen böyle yapıyorsun, dedi. Neden bahsettiği
ni sordum. Patrikhanenin İstanbul’
dan kalkması meselesi ortaya dökül
dü. Lord Curzon şöyle diyordu:
— Patrikhanenin dünya işleri ile
uğraşması yoktur. Hiçbir şeye karışmıyacaktır. Karışmamalıdır. Ama İs
tanbul’dan patrikhaneyi kaldırıp ta
bütün hristiyan âlemini örseleyecek
bir muameleyi neden istiyorsun? İs
döndü dolaştı, meselçnin mahiyeti
anlaşıldı.
Bundap sonra patrikhane mesele
si işin esasına girmeksizin 2-3 gün
içinde hiç ehemmiyet verilmeyen
bir mevzu haline geldi ve kapandı.
Aradan zaman geçtikten sonra
Mösyö Venizelos ile samimî görüş
melerimiz esnasında o bana işin bil
mediğimiz taraflarını anlattı. Venizelos’un söylediğine göre, patrikhane
meselesinde nihayetine göre dayan
dıktan sonra iş ters bir neticeye ka
lırsa, onu halletmek için tertibler
düşünmüşler. Patrikhane İstanbul’
dan kalkarsa, Aynaroz’a götürecek-,
lermiş. Meseleyi bu safhaya kadar
düşünmüşler, hazırlanmışlar. «İnö
nü’nün Hatıraları Ulus Gazetesi 10
Ekim 1968
Düşman işi teferruata kadar hesablar, tertibler düşünürken bizimki
lerin üzerinde ısrarla durduğunu zan
nettiğimiz bir meselede birbirlerin

O rta k P a z a r O y u n u
nin içinde bulunduğu iktisadı vaziyetimizden as
iaşıîmaktadır. Zira anlaşmanın imzalandığı sıra
larda Lozan’da bulunuyor, İsmet Paşa ve LordCurzon’un görüşmelerini temin ediyordu.
LOZAN’DAN SONKA
Lozan’dan sonra Türkiye’nin kalkınması ge
niş mikyasta döviz gelirlerinin
arttırılmasına
bağlı bulunmakta idi. Bu da ancak dış ödeme
muvazenesini müsbet açık vermesi yani ihraca
tın ithalâttan açık olmamasına bağlıdır. Halbu*
ki Türkiye eskiden beri dış ödeme muvazenesi
açık veren bir memlekettir. Açık İkinci Cihan
Harbini takip eden yıllarda harb esnasında bi
riktirilmiş bulunan altın ve döviz rezervlerinin
tasviyesi suretiyle kapatılmıştır. Bu kaynak tü
kendikten sonra açık kısmen dış yardımlarla ve
borçlarla karşılanmaya başlamış.
Gün geçtikçe Türk ekonomisinin dış yardıms
dış kredi ve sermaye ithali ihtiyacı, bugünkü sis
tem içinde artmaktadır. Bu ise millî ekonominin
Beynelmilel sermayeye mahkum olması, bağım
lı hale gelmesi neticesini doğurmaktadır. Günde
lik politikacılar, memleket imkânlarıyla bu açık
lan azaltmak veya karşılamak yerine en kolay
ve en tehlikeli yolu seçerek Avrupaya, Ameri>
ka’ya avuç açmışlar, borç bulmayı maharet say
mışlar ve memleket ekonomisi de bu nisbette
bağlı hale gelmiştir.
Millî ekonomi bir taraftan dışa bağlı hale
gelirken, içeriden de komprador Yahudi, Rum,
Ermeni zümrelerinin ve yabancı sermayeyi teş
vik kanununun imtiyazlarından istifade eden
yabancı sermaye tarafından korkunç vurgunlar
ve sabotajlara maruz kalmıştır. Otuz-kırk sene
içinde ve fakat daha çok son yirmi yıl içinde ye
niden teşekküle başlayan sanatkâr zümresi ima
lâta yönelmiş, siyas’ liberalizmin hürriyetinden
istifade ederek yavaş yavaş montaja ve fabri
kasyon imalâta kaymış, demir, çelik, makina,
kimya, elektrik gibi sanayi dallarında Türk fir
maları yavaş yavaş teşekküle başlamıştır. Bu sa
nayici zümrenin içinde namuslu vatan sever ima
lâtçılar, imallerinde kullandıkları ve dışarıdan
ithal edilen malzemenin miktarını gittikçe dü
şürmeye çabalamışlardır. Malzeme
bulamama
nın, karaborsanın, tazyikinin, devletin himayesin
den mahrum kalmanın, yabancı şirketlerle reka
bet etmenin sıkıntısı içinde küçük çapta millî
sermaye ve millî sanayi teşekkül etmeye başla
mıştır.
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SOYGUNCU ORTAK PAZAR İHANETİ
Millî sermayenin canlanması, şuurlanması
ve ekonominin motoru haline gelmesi ancak şu
urlu bir devlet politikasıyla mümkün olabilir.
Ancak devlettir ki millî sanayinin kurulmasını
plânlayabilir, sanayicileri kârlarını temin edecek
şekilde ve fakat mutlaka millî ekonominin inşa
sında zarurî hedeflere sevkedebilir.
Devletin koruyuculuğundan, plânlamasın
dan müstakil ve kontrolünden uzak bir teşeb
büs, gayri millî ekonominin ve Yahudi, Rum, Er
meni sermayedarlar karşısında kendisini koru
yamaz.
Ancak ham madde ve pazar ihtiyaçlarının
yanında Türkiye’nin sanayileşmesi AvrupalI Hı
ristiyan devletlerin gözünden kaçmadı. Beynel
milel Yahudilik iel Vatikan ittifakı ortak pazar
oyununu hazırladılar ve gafil devlet adamları ve
politikacılar eliyle bizi de bu oyuna getirdiler.
Gafil devîet adamları yüzünden devlet millî sa
nayii ve sermayeyi korumak, himaye etmek ye
rine onlah dışarının öldürücü rekabetine teslim
etmiştir.
Avrupaiı devletler ve Beynelmilel Yahudi
sermayesi pazar bularak, gümrük kapıları ve ko
ta tahditleri kalkarak ve bir tarım memleketi
olan Türkiye’nin körpe sanayii Ortak Pazar dev
firmalarının azgınlaşmış kâr hesaplarının, reka
bet, ilân ve satış imkânları karşısında ezilecek.
Türkiye böylece ebediyyen Avrupa’ya çalışan,
Beynelmilel sermayenin kölesi haline gelecektir.
1947 senesinde Amerikayla ikili anlaşmaları
imzalayarak Lozan’da olduğu gibi bol keseden
Amerika’ya tavizler yağdıran, en kıymetli mâ
4i . »
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den habersiz, farklı fikirlere sahip
oluşu hiç affedilecek bir hatamıdır?
Yukarıdaki izah tarzı kimi tatmin
eder ?
Neticede patrikhane zahirde ba
sit, perde arkasında büyük pazarlık
lar neticesinde Türkiye’de bırakıl
mıştır. BÖylece fesad hareketlerine
devam etmesi de milletler arası bir
anlaşma ile zımnen taahhüd altma
alınmıştır.
Patrikhanenin Türkiye’de kalması
kararlaştırılınca Lord Curzon mu
zaffer bir eda ile şöyle konuşmuş
tur :
«Lord Curzon, öne sürmüş olduğu
telkinin Türk temsil heyeti başkanın
ca böyle bir anlayışla karşılanışını
görmekle mutluluk duymaktadır.
Türk Temsilci Heyetinin patriği İs
tanbul’dan çıkarma isteğinden vaz
geçtiğini komisyon şüphesiz pek bü
yük bir memnunlukla öğrenmiş bu
lunmaktadır. Lord Curzon, bu habe
rin konferansça büyük bir sevinçle
karşılanacağını olduğu kadar, dünys
da da çok büyük bir izlenim yarata
cağım ve konferans çabalarım yö
neltmiş bulunduğu görevi de kolay
laştıracağma inanmaktadır. «Tuta
naklar Belgeler Sh: 332 Ankara
Lozan netice itibariyle bir anlaş
madır. Yeniden gözden geçirilebilir.
Patrikhane hususunda milletin gös
terdiği hassasiyet nazarı itibara alınmalı, patrikhane bütün bakiyeleri
ile yurt dışına çıkarılmalıdır.

denlerimizi yok denecek fiatlaria satmak iizere
ticaret anlaşması imzalayan İsmet Paşa, 1963 se
nesi Eylülünde «Hakikaten bugün
Türkiye’yi
Avrupaya, ebediyyen bağlayacak olan, bu anlaş
mayı imzalamış bulunuyorum» diyerek milleti
aşılmaz bir badireye soktu. İstikbalde Türkiye’yi
Ortak Pazar’ın, Ortak Pazar’ı haline getirecek ve
millî ekonomiyi temelinden tasviye edecek bir
Sevr anlaşmasını imzaladı.
Görülüyor ki tarihimizde uzun zamandan be
ri Ortak Pazar’ın hazırlıkları yapılmış, temelleri
atılmıştır. Şimdi bu temeller üzerine bir çatı ku
rularak adına, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve
ya Ortak Pazar denmiştir. İncelememizin gelecek
bölümünde geçiş dönemine sokulan Türkiye’nin
ekonomik durumunu tetkik edeceğiz. Daha son
ra Ortak Pazar’ın siyasî ve İktisadî yönlerini in
celemeyi konu alacağız.
GELECEK YAZI: Ortaklığın siyasî ve İktisadî
veçhesi.

ALKILIC
Ankara adlî tıp direktörü Behçet Kamay’m
senelerce önce N. Hikmet meselesinde gösterdi
ği ihanet örneğinin tekrarlanmasını İstanbul ad
lî tıp reisliğinden istemek sadece vatanseverliğin
bir vecibesi ve bir ikazın ifadesidir.
(1) : 12.12.1962 Cumhuriyet
(2) : 13.3.1970 Akşam
<3) : Selma Eşort Ant 103/13
(4) : 7.3.1970 Akşam.
(5) : Hilaire Bellak Sh. 20.
(6) : Aynı eser Sh 93
<7) : Aynı eser Sh. 94
(8) : 27-7-1970 Tercüman.
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|g§ Bazı abonelerimize gerek müvezzilerm hataları, gerekse bazı unutmalar ne
ticesinde mecmuanın ulaşamadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durumda olan
okuyucularımızdan mecmua gelmediği zaman derhal bize bildirmelerini, bu zama
na kadar vâki oldu ise onların da bildirmesini rica ederiz. Eksik mecmualar der
hal gönderilecektir.
Mecmuamız bu sayısı ile 6. ayını dol
durmuş bulunmaktadır. Altı aylık abo-ne olan okuyucularımızın, abonelerini
yenilemelerini rica ederiz.
‘
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE

MÜCADELE 4 AĞUSTOS 1970

Bir de Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Cenab-ı Allaha karşı, «Kâfirlerin arası daima
açık bulunsun. Mü’minler müttehid bulun
sun.» diye duası yar. Hz. Muhammed (S.A.
S.)’in hayatı ve İslâm inkilâblarınm seyri
bize bu kâidenin doğru olduğunu ve ne ka
dar mükemmel bir surette tatbik edildiği
ni gösterir.
îster bir memleket, ister bir millet,
isterse bir cemiyet olsun içte gelişmeler
ve ihtilâflar varsa, içeri sızmalara karşı her
ne şekilde tedbir alınırsa alınsın, bundan
hemen faydalanmak mümkündür.
Bu kâidenin tatbikatı Hendek’de görülmüşdür. Müslümanlar, karşılarına mütte
hid halde gelmiş olan, kuvvetleri parça
lamışlardır.
Buraya ilâve edilecek nokta; Müslü
manların asr-ı saadet zamanında Bizans
ile İran arasındaki ihtilâflardan da müm
kün olduğu kadar faydalanıp bu mücadele
den istifade etmeleridir.
İhtilafların meydana getiriliş tarzı:
İçtimaî ihtilafların meydana getirilme
si konusunda o memleket bünyesi dikkatli
bir tarzda gözden geçirilir. Kuvvetleı ara
sında ayrılığın derecesi. İçtimaî muhitteki
durum ve İçtimaî yapı dikkatle gözden ge
çirilir. Hangi zümreler birbirinden süratle
aynlabilir? Hangi zümrelere istinad etmek
mümkündür? Bu suallerin cevaplan hazır
lanır.
AYIRMA TAKTİKLERİNİN TATBİ
KATLARI:
A — HEDEFLER MEYDANA GETİR
MEK:
Komünistler, halkı öldürme ve hükü
met organlanna sızma gayretlerinde, bir
hedef alırlar Sonra iç anlaşmazlıklar) tah
rik ederler. Yâni döğüşülecek, kötülene
cek bir hedef -bir adam veya bir grub- bu
lunur; ondan sonra da bu grubla ittifak ha
linde bulunan diğer grubun arası devamlı
surette açılmak istenir.
Komünistler Çin Millî ihtilâlinde, li
derliği zorla almak için, partideki bazı
şahıslara «sağcı-burjuva» diyerek ve solcu
lar arasındaki bazı burjuvaları onlara kar
şı kışkırtarak parti içinde yeni bir hedef
meydana getirmek istediler. Bu hedefe dok
ru tecavüzlerinde -bir takım menfaat şaikasiyle- bunların yanına yaklaşmak isteme
yen, ittifaklarından kaçan ve korkan, bu
-kötü olarak damgalanan ve efkâr-ı umumi
ye nezdinde aleyhlerinde propoganda edi
len- adamların etrafından onların yakın
mesai arkadaşları mecburen uzaklaşır Cün
kü onlar kötü olarak damgalanmışlardır.
Böylece bir ayırma taktiği tatbik edilir. Par
ti parçalanır.
Bazı adamlara hücum bir ayırma tak
tiğinin on kat’î ifadesidir. Bu daima tatbik
edilir.
İslâm tarihinde bu tatbikatlara karşı
çok hassas da^ranıldığını görüyoruz:
Hz. Muhammed (S.A.S) Muhacirin ve
Ensar’m meydana getirdiği İslâm liderliği
ni parçalamak için Hz. Muhammed (S.A.S)
ile Ensar’ın arası açılmakistenmiştir.
Hz. Muhammed (S.A.S.) in hükmüne
itiraz eden ve onu kötülemek isteyen bir
Yahudi ve Münafık ittifakını görüyoruz.
Hz. Ömer (R.A.)’e gelip Hz. Muhammed
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(S.A.S.) in isabetsiz karar verdiğini ifade
ediyorlar. Bu. Hz. Muhammed (S.A.S.)’in
Resûllüğünü kabul etmiş olan mü’minlerle - Muhacirin ve Ensâr ile - Hz. Muham
med (S.A.S.) in arasını açmak teşebbüsü
dür.
Hz. Muhammed (S.A.S)’e böyle bir te
cavüz ve iftirada bulunan adamı ortadan
kaldırmakla Hz. Ömer (R.A.) ayırma tak
tiklerine gerekli cevabı veriyor.
Aynı şey Ensar ile Muhacirîn’i birbiri
ne düşürmek isteyen Yahudiler tarafından
yapıldı. Hz. Muhammed (S.A.S.) in yerinde
müdahalesi bu ayırma taktiğini hemen
akîm bıraktı. Dikkat edilecek olursa, Ensâr’ı, Ensâr’ın faziletini, kahramanlığını
öven ve Muhacirin’i yeren hicviyeler neş
redilmeye başlamyor. Menfî hedef olarak
Muhacirin gösteriliyor Ensâr Muhacirîn’e
karşı tahrik ediliyor
Bu taktik Müslüman inkılâbcılan tara
fından da en güzel şekilde uygulandı. Hz.
Muhammed (S.A.S)’in Hendek diplomasisi
parçalama ve küfrün elebaşlarıyla halkı ayırma taktiğidir.
B — HEDEFLERİN YERİNİ
DEĞİŞTİRMEK:
Birleşik cephe, iki ayrı grub arasında,
bir düşmana karşı kurulur. Fakat bazen
ittifakın lideri durumunda ve ittifaka fik
ren hâkim durumda olan grub hedefler
den birinin yerini değiştirir. Bunu, mevcud ittifaktaki bağlı bulunduğu grubu
tamamen yıpratmak için yapar.
Evvelâ hükümet ile Çin Komünistleri
arasındaki ittifak faşizme -îtalyava- karşı
idi Fakat bir müddet sonra komünistler
«Japonlara mukavemet ve milleti kurtar
ma» parolası altında, Japonlara karşı mu
kavemet etmek komüntank ile Cin Komü
nistleri arasında bir işbirliğini ileri sürdü
ler. Bu, komünistlerin hedef- değiştirme
taktiklerine ait güzel bir misaldir. Önce
faşizme karşı hükümetle bir ittifak kuru
yorlar. Fakat. Cin ve Japonya arasında bir
harbin çıkmasını istediklerinden, bu sefer
hükümetle Japonya’ya karşı birleşik cer»he
mevdana getirilmesini istivorlar. Bövlece
hükümet Janonva ile harbetmeye mecbur
kalıyor. Bu harbin neticesinde iktidarı zayıflavınca, kendisini vıpratmavan kuvvet
olarak kalabilen, Komünistler Çan Kay
Sek’i devirip harbin sonunda iktidara ge
liyorlar
C — KUVVETLER ARASINDA İH
TİLAFI KÖRÜKLEMEK SURETİY
LE HARB MEYDANA GETİRMEK:
İç savaşlar ve millî harblerden azamî
istifade düşünülür Bu harbleri empervaliz
me. toprak ağalarına ve sanayicilere karşı
olan harb haline çevirmek ve komünizmi
yerleştirmek komünistlerin çalışmalarının
hedefidir
KAMUFLAJ VE ALDATMA
TAKTİKLERİ:
Kamuflâj ve aldatmanın başlıca hede
fi; komünistlerin siyasî ve askerî hareket
lerindeki sürprize bir unsur ilâve etmek-

dir. Komünistlerin siyasî taktiklen, askeri
hareketlerini iyi bir şekilde örtebilmekdir.
KAMUFLAJ:
Bunun hedefi, gerçek düşüncelerini
saklamak için, başka düşünüş ve hareket
lerden faydalanmakdır.
Fikirlerde kamuflaj olur. Bu, komü
nistler tarafından bazen çok muteber bir
ferdin fikirlerinin kendi istikâmetlerine
kanalize edilmesi şeklinde olmaktadır Me
selâ; Müslüman memleketlerde komünist-'
ler İslâmiyeti komünizmin bir basamağı olarak kullanmak istemektedirler. Marksizmin İslâmiyeti yutmasına çalışırlar. Bazan
da milliyetçilik hareketlerini komünistleştirirler.'M illiyetçilik fikrinden komünizme
geçmek isterler Bazı zaman da demokrasi
fikrini, kendi fikirlerini saklamak için, bir
vesile olarak kullanırlar.
ALDATMA:
Aldatmanın gayesi; fiiliyatı kolaylaş
tırmak ve daha tesirli hale koyabilmek için
düşmanı o kimsenin davranışlarındaki he
def ve metodlannda yanıltmakdır. Yani
düşmanı hedef ve metodlar konusunda ya
nıltmak.
Entelejansda Aldatma:
Karşı grubun inkılâbcılarm durumu
hakkında yanlış istihbarlarda bulunmasmı
temin etmek. Bunun çeşitli metodları var
dır.
Tecavüz ve savunmanın aynı zamanda
kullanılması yoluyla aldatma:
Hücumdan önce savunma durumuna
geçmek komünistlerin, iktidarı ellerine al
mak için, kullandıkları bir aldatma şekli
dir Savunma tecavüzü gizlemektedir
Barışın ve savaşın aynı zamanda kul
lanılması yoluyla aldatma:
Sulh içinde beraber yaşama taktikleri
kullanır, fakat diğer taraftan sulhü hemen
yıkmayı ister ve yeni bir baskın tertip ederler
SÜRPRİZ HÜCUMU:
Gizlilik ve serbest hareket etme, ka
muflâj ve hile bir sürpriz hücumu için lü
zumlu olan şeylerdir. Bunlar, siyasî propa
ganda ve askerî hareketlerde sık sık sürp
riz hücumu kullanan, komünistler için en
hoşlandıkları bir şeydir. Hükümete karşı
siyasî hücumda, sürprizin tesirini artırmak
için, ekseriya bir kaideden diğerine geçi
lir. Meselâ; askerî seferde birden bire ba
rış konuşmalarının yapılması teklif edilir
Askerî sefer esnasında birden bire barış
konuşmalarının yapılmasını istemek sürp
riz hücumudur.
Propaganda harbinde en iyi savunma
nın tecavüz olduğu kabul edilir. Bu prensin
den hareket edilerek; müdafaa edilemeyen
bir noktada düşman tarafından sıkıştırıldı
ğı takdirde —bu safha hangi safha olursa
olsun— düşmanın hazırlıklı olmadığı baş
ka bir noktadan hücuma geçilir.
(Devarm gelecek say id
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Dünya Gençliğini Tehdit
cereyan:
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Geçen haftanın aktüel mevzuularmdan biri, A.B.D.’nin
Yahudi Adalet Bakanı John
Mitehell’in afyon yüzünden
Türkiye’ye iktisadi ceza veril
mesi yolundaki demeci idi. Bi
lindiği gibi Türkiye haşhaş
üretimi bakımından dünyanın
sayılı ülkeleri arasındadır. Ve
hükümetin ekimi tahdit etme
sine rağmen, yılda 35 milyon
döviz sağlanmaktadır.
Afyonun gün geçtikçe ilaç
sanayiinde temel madde oluşu
ihracaatımızm istikbalini müj
delemektedir. Bu hal, A.B.D.
politikasının güdücüsü sionist
diplomatları uzun zamandan
beri rahatsız ediyordu. Nihayet
resmi bir şahsın ağzından,
plânlananlar söyletilmiştir.
Afyon üretimini elinde tu
tan 4 ülkeden biri olan mem
leketimizde, istihlak (tüketim)
çok azdır. Bilhassa uyuşturucu
madde olarak kullanılma oranı
diğer ülkelere nazaran çok dü
şüktür. Halbuki Avrupa genç
lerinin bir çoğu vücutlanna
afyon eni ekte edecek kadar u
yuşturucu madde mübtelâsıdırlar. «Hippi» namı ile tanı
nan bu mahlûkların durak
yerleri ne yazık ki Sultanah
met’tir. Ayasofya’dır Memle
ketimizde de özellikle son se
nelerde «Hippi»liğe özenenle
rin sayısı bir hayli artmıştır.
İstanbul’da tesisleri göz ka
maştıran sayılı kapitalistlerin
den Yahudi «Vakkos firması
nın, geçen sene bütün tüccarla
ra dağıttığı «Yorgun Doğmuş
lar Kîübü’nün tüzüğünde özet
le şunlar vardı :
— Siz çalışın, çok uyuyun.
Bu dünyaya istirahat için gel
diniz. Kendi bildiğiniz gibi yi
yin, için, gezin.

ideolojiler kavgasından akisler

8. Millî Eğitim Şûrası
ve Eğitim Politikamız
Yıllardan beri halledilmeyen ve halledilmesi için
de en ufak bir çaba sarfedilmeyen davalarımızın başın
da Millî Eğitim davası gelir. Millî Eğitim, isminden de
anlaşılacağı gibi her şeyden önce «millî» olmalıdır.
__'i Eylül ayı içinde tekrar topanacağını öğrenmiş bu
lunduğumuz 8. Millî Eğitim Şurası, acaba eğitim dava
mızın gerçekten millî olması yolunda ne gibi pren
sipler ortaya sürecek. Her bakanın değişmesiyle yeni
reformlara (!) nail olan maarifimiz ne acıdır ki gay
ri millî kültürlerin yayılabilmesi için mümbit bir ara
zi olarak kullanılıyor.
Cumhuriyet tarihimizin her devrinde eğitim ala
nında yapılan bütün merhaleler kemiyet yönünde ol
muştur. Acaba bu kadar okulda öğretim yaptırılan
milyonlarca ana kuzusunun hedefi, sadece bir meslek
kazanmak, yüksek seviyede bir maaşa mı kavuşmaktır?
Gelip geçmiş bütün maarif bakanları, eğitim dava
mızı sadece okulsuz köye okul yaptırmak ve okuma
yazma oranını artırmak şeklinde anlamışlardır. Sağcı
geçinen iktidarların gelio-ffeçmiş bütün maarif bakan
lan az veya çok aynı görüsü paylaşırlar.
Ğeçtiğiıpiz hafta islerinden alman ve yerlerine ye
nilerinin tayin edildiğini' öğrendiğimiz maarif bakan»
lığının bazı yetkilileri hangi görüsün ve idealin ^sahi
bi olabilirler. Bakanlık müstesan Ferit Saner ve Öğret
men Okulları Genel Müdürü Tarık AsaPın nasıl Türk
maarifinin sağlam bir rotaya oturtulmasında müsbet
bir fonksivonları olmamışsa yeni tayin edilenlerden de
pek ümitvar değiliz
Süleyman Demirel’in üniversite hadiselerinde ken
dişinden istifade etmek için, bakanlık koltuğuna seçti
ği iktisatçı Prof. Orhan Oğuz belliki 8 Millî Eğitim
Şurasına bir hazırlığın içindedir. Şimdiye kadarki icraatinde silik ve evet efendime! bir yol takip eden,
sola taviz üstüne tavizler veren îlhami Ertem’in poli
tikasından ruh itibariyle ayrı bir yol takibine cesaret
edilebilecek mi?
Maalesef Türk Maarifi yirmi-yirmibeş yıldır UN
ESCO hedeflerine uy mm bir yol üzerindedir. Tamamen
Yahudi ve mason kontrolünün hakim olduğu Birleşmiş
Milletler ve onun Eğitim ve Kültür kolu yer yüzünde
tek devlet, tek millet idealinin yolcusudur. Onlar «dün
ya vatandaşlığının tesisi için gayret ederler Bu gün
UNESCO unutulmasın ki bütün dünyada sol kültürün
yayılması için çalışan bevnelmilel teşekküllerin basın
da geliyor. Bunu gerek Türkiye’deki ve gerekse îran
gibi Ortadoğu ülkelerindeki misalleriyle ilerde açıkla
yacağız.
Millî Eğitim Bakanlığımızın ve şura üyelerinin bu
nevi beynelmilel politikaları iyi bilmeleri, uyanık ol
maları icabeder. Ama bu kurultayda Jbasit ilkelerin (!)
dışında olumlu ve şahsiyetli bir tezi savunmak herhal
de pek mümkün olmasa gerek Zira bütün kurultaylar
ve şuralar belli, klişeleşmiş, millet tarafından tasvib
görmemiş ideallerin monoton oylamalarla, tazeliğe kavuşturuması gayesini gütmüştür.
Tonanacak 8. Millî Eğitim Şurasında bakalım ne
ler tesbit edilecek? Kars’ta toplanan ve bazı kararlar
alıp bunlan bakanlığa bildiren Millîvetçi Ö^etmenler
Konfederasyonunun tavsiyeleri göz önüne alınacak mı?
Yoksa not verme şekillerinin değiştirilmesi, kitapların
çoğaltılması ve istatistiklerle göz boyanması yoluna
mı gidilecek?
TÖS’ü ve ÎLK SEN’i (îlk Okul Öğretmenleri Sen
dikası) ellerine geçiren materyalist idarecilerin yaptı
ğı tahribat, boykotlar sırasında gayet iyi anlaşılmıştır.
Bu bilindiği halde Orhan Oğuz’un ne gibi bir tedbirin
peşinde olduğu hâlâ mechuîümüzdür Maarif Bakanlı
ğının içinde vüzdüğü kriz yıllar yılı sürüp gidemez. Üniversite profesörü olmanın, üniversite hadiselerini
önlemede yeterli olmadığı herhalde iyice anlaşılmış ol
malı Temelinde gayri millî kültürlerin yattığı bir ü
niversite ve onun kafa yapısı itibariyle yabancı men
seli hocaları, üniversite buhranının esas mesulüdür

Y ahudi
U zm anların
Türkiye’de
isi ne?
Yıllardan beri güya talebe
lerimizi eğitmek üzere dışarı
dan davet edilen Yahudi pro
fesörler, kürsü verilen Erme
ni doçent Kevork’lar, Hristiyan felsefecileri Pierre, Doubis’ler yetmiyormuş gibi, şim
di de çiftçilerimizi eğitmek (!)
üzere Yahudi uzmanlar davet
edilmeye başlandı.
Adana Çiftçi Birliği biri ka
dm olmak üzere Mayer ve Soy
gı isimli 2 îsraiPli uzmanı Çu
kurovalı çiftçileri eğitmek üze
re Adana’ya davet etmiş bu
lunuyor.
Okuyucularımız belki hatır*
lıyaeaklardır. Bundan iki sene
evvel Mersin’de mandalina ihracaatımızı sabote eden bir İs
railli sivil bir binbaşı yakalan
mıştı. Yetkililerin daveti üze
rine Mersin’e gelen cılız görü
nüşlü binbaşı; nasılsa Türki
ye’de kalabilmiş ve yaptığı
hainliğin cezasını sadece yurt
dışına çıkarılmakla ödemişti.
Tıpkı milletin ideolojik yapı
sını midesini, servetini dina
mitleyen zeytinyağı skandali
nin failleri Yahudi Gomel’ler
gibi... Onlar da beraat ettiril*
memiş miydi ?
Türkiye’nin Ziraat Mühendi
si yok mudur ki, İsrailli iki uz
man eğitmen olarak davet edi
liyor? Şüphesiz ziraat mühen
disimiz var. Ama istenilen ekonomî sahasmda eğiltilmemiz değil, ekonomik sahada so
yulmamız...
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Açabilme hayaliyle komünizmden çağı,
Ölüm hendeğine gidiyor yahudi alçağı
Yıkacağız mı zannediyorlar bu îmandan dağı,
Bu îmandan dağ yıkılmaz^ yıkılmayacaktır.

FRENGİ
NEREDEN

|

Hristiyanhk Yahudinin ideal ortağı
Kapitalizm, komünizmin çürümüş yatağı
Mason ve misyonerler örüyor ihanet ağı.
Artık (iremeyeceklerdir, örülmeyecektir.

GELİYOR?
Milletimiz Avrupalıya Frenk
ismini çok eskiden takmıştır.
Tanzimat’a gelinceye kadar
yurdumuzda frengi diye bir
hastalık yoktu. Ne zaman ki
Avrupa hayranlığı başlamıştır,
«gümrüklerden makine ithal
edileceğine, kafa geçirilmiş
tir» işte o zaman bize bir has
talık musallat olmuştur. Ve
bir türlü kurtulamamışızdır,
Fedakâr ve namuslu milleti
miz, gözlerinin yıllarca kapa
tılmasına rağmen, salim düşün
eesiyle teşhisini koymuştur.
«Frengi»...
Bu amansız illet, geçen
Adana’da yine baş kaldırmış
ve bir ay zarfında 27 kişi öl
müştür. Ayrıca sadece Hazi
ran ayma münhasıran aynı şe
hirde 223 frengi vak’ası görül
müştür.
600 yıllık tarihimizde fuh
şun bir zerresine rastlanmazken, frengi diye bir hastalık
bulunmazken, şimdi
zührevi
hastalıklara bakan hastahane-*
lerimiz ihtiyacı karşılıyamıyor.

Hippiliğin kimler tarafından
modalaştırıldığmı görüyorsu
nuz. Milletimizi uyuşuk bir ha
yata davet eden Vakko’nun
hâris sahibi, biz uyurken o ça
lışacak. Ancak bizleri uyuştur
mak istiyen bu müessese ye
Sultanahmet’teki siluetlerinin
def edileceği günler uzak ol
masa gerek.
Eski bir CHP li ve bira za
manlar Sol’un müdafii, şimdi
ki Y.T.P. milletvekili Tahsin
Bangıoğlu’da bu mesele üze
rinde bağırıp çağıranlardandır
Geç olmadı mı dersiniz?
«Amerikalılar bizi suçlaya»
caklarma kendi çocuklannı
terbiye etmeye baksınlar. A,
B.D. Adalet Bakanı ilkin ken
di Eğitim Bakam arkadaşın#
ceza kessin. O konuda bizim
onlardan insanlık dersi alma
ya ihtiyacımız yoktur. Çünkü
biz en çok afyon üreten mem
leke tiz. Fakat en az afyon kul
lanan milletiz. Gelsinler mem
leketimizde bunun sebeplerini
incelesinler.
Batıda ve Amerika’da af
yon tüketiminin artması bi
zim reklâm ve propaganda
mızla olmuyor. Hippiliğin ora
larda gençlik arasında yaygın
bir hayat felsefesi halini alma
sı sebebiyle oluyor. Aslında bu
felsefe bizim afyonumuzdan
daha zehirli bir üretimdir.
Gümrük duvarlan tanımaksı
zın bütün dünyaya dağılıyor
ve yeni kuşaklan zehirliyor.
Biz kime ceza keseceğiz Hip
pi felsefesini afyon yaratmı
yor. Hippiler afyona hücum ediyorlar, dedelerinin altına hü
eum etmesi gibi, Sultanahmet
ve Ayasofya çevresini afyon
pazan haline getiren bunlann
hırslı talepleridir.»

Komünistler ve masonlar Yahudinin uşağı
Korkun dimdik karşınızda görüyorsunuz «Sağ»ı
Kültür için kurduğun tuzak ajanlar ocağı
Millî kültürümü yıkamaz, yıkamayacaktır.
|

Amerika, Rusya yahudinin hizmetkârı,
Ölüm hendeğine gidenlerin bitti baharı,
Temelinde hak «İlmî Sağ» denen duvarı,
Hiç bir alçak hain sökemez sökemeyecektir.
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Komünistlerin Marx’dan fışkırıyor fikriyatı
Leninlerden, Stalinlerden taklittir suratı,
Buhranları doğuran emperyalizm denen çatı,
Artık dayanamaz yıkacağız, yıkılacaktır.
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Mason ve komünistlerin hayvanî hissiyatı,
Düşman kılıyor kendine insan olan her zatı,
İntikam hırsıyla ayaklanıyor vatan sathı,
Millet düşmanlan ezüip yok olacaktır.
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Beyin sol, mide sol, doktrin sol, ideoloji sol,
Ey yolcu ölüm hendeğine gider gittiğin yol,
Karşında haşmetli sağcı mücadele, teslim ol,
Zira yaşayamazsın ki, hayır biz yaşatmayız.
Ç.M .
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