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Turhal Milliyetçi Kttltür 
Birliğinin Açılış Bildirisi

Millet felâketler içme sü
rüklenmek isteniyor. Milletle
rin yol göstericisi olan asil 
Türk Milleti, tarihe gömül
mek isteniyor. Ata yadigârı 
vatanımızda köle edilmek is
teniyoruz. Şerefli ecdadımız- 
zın, oluk oluk kan dökerek bi 
ze emanet ettiği mübarek va 
tan toprakları, parçalanmak 
istenmektedir.

Gerçek emperyalistlerin ma 
şasi Amerika ve Rusya, elele 
içerden elde ettikleri ajan* 
lar ve teşkilâtlarla milletimi- 
zin iman, ahlâk ve kültürün 
den müteşekkil ideolojik ya 
pısmı yıkmaya ve vatanımızı 
parçalamaya çalışıyorlar. Bir 

taraftan bu milletin ayrılmaz 
parçaları olan doğulu kardeş 
lerinıize siyasî kürtçülüğün 
ve komünist eşkiya Mustafa 
Barzani’nin propagandası yapı 
lirken, diğer taraftan Rusya* 
nın, Amerika’nın İngiltere’nin 
beraberce tahrik ve yardım 
ettiği Ermeniler Türkiyeden 
toprak istiyorlar. Öbür taraf 
tan şımarık Rum palikaryala 
n , içine Anadolu’muzun da gir 
diği «Büyük Yunanistan» * 
kurmak gayreti içindedir. Mil 
letin imanını, hayatını, dini ve 
letin teminatı ordumuza kül 
reden Sion, Mason ve Hristi* 
yan kuvvetlerin uşakları, bu 
milleti elbirliğiyle komünist- 
devletini yıkmaya çalışan, mil 
leştirmeye çalışıyorlar. Milleti 
mize Türkistan ve Çekoslovak 
ya’nın akibeti hazırlanıyor.

Bütün dünyayı komünistleş

tirme yolunda ilerleyen Rus- 
ya, üçyüz seneden beri, boz
guncuların ihaneti, iç ve dış 
millet düşmanlarının alçakça 
saldırılarıyla kan, can ve va
tan kaybeden milletimizi, tari 
hin mezarlığına gömmek isti
yor.

Rusya, Çin, Türkistan, Kal 
kasya, Almanya, Polonya, Çe 
koslovakya, Yugoslavya, Maca* 
risyan ve Bulgaristanda tatbik 
edilen komünist ihtilâl metod- 
ları Türkiyede de tatbik edil
mektedir. Ve devletin yıkılma 
sı hareketi, son merhalesine 
ulaşmak üzeredir. Komünist 
kuşatma zinciri, Türkiyeyi çev 
relemiş bulunuyor. Rusya, Mı
sır, Suriye, Cezayir ve diğer 
Afrika memleketlerinde aske* 
rî üsler elde etmiştir. Ve şim 
di Akdenizde tam bir hâkimi
yet kurma arzusundadır. Ko 
münist tecavüzlerinin merkezi 
son senelerde Türkiye’miz ol 
muştur. Rusya’nın Türkiye’de
ki beşinci kolu T.Î.P ve onun 
yan kolları olan F.K.F., T.O.S, 
D.İ.S.K. ve DEV-GENÇ, mille 
tin din, töre, ahlâk ve tarihine 
suikast için teşkilâtlandılar 
Ve tahriklerine başladılar. Ko
münistler, Türkiyede gayrı 
millî kuvvetlerin direktifleri 
ve paralarıyla beslenip, mason 
localarının himayesinde, milli
lik vasfını yitirmiş basının tak 
dinileriyle şımartıldılar, tah 
rik, tahrip ve sabotaj arına a 
ralıksız olarak devam ettiler.

İki sene önce üniversiteleri 
mizde Fikir Kulüpleri Federas

Maarif Bakanı’nın Dikkatine 
«Önemli Olan Ne?»

Okullarda «ders önemli de 
ğil *

Acaba önemli olan nedir? 
Millî eğitim yetkilileri bu so
runun cevabını merak ediyor 
lar mı?

Ankara’nın Şafaktepe Orta
okulunda Türkçe dersi öğret
meni (!) olan Tevfik Yılmaz 
adlı kişi derse «Sizin için 
ders önemli değil» diye başlı
yor ve «mühim olan benim 
anlattıklarımı öğrenmenizdir» 
diyor.

Onun için önemli olan ise 
¿unlan öğrenmek; ihtiyarlar 

rbirer Amerikan ajanı, sağcı
lar Amerikan köpeği ve satıl 

jmışlar, solcular ise vatanı kur 
taracak ve bağımsız Türkiye- 
f i  kuracak olanlardır.

! Atatürk ve Arkadaşlarına 
Burjuva Kemal ve köpekler!

diyen Nâzım Hikmet’in ve 
Maksim Gorki gibi komünist
leri okumaları için çocukları
mıza tavsiye eden bu öğret
menlerin söylediklerinden sa 
dece bazılarını yazdık.

Memleketimizin durumunu 
kendi görüş açısından körpe 
dimağlara anlattıktan sonra 
her seferinde şu cümleleri tek 
rar etmektedir; anlattıklarımı 
dinledikten sonra eminim ki, 
her biriniz solcu oldunuz. Ya 
n n  bağımsız Türkiye için dö- 
ğtişeceksiniz.

Okumaları için okullara 
gönderdiğimiz çocuklarımız 
zehirlenmekteler. Anarşist ha 
reketlere katılacak çocukları
mızın yetişmesini istemiyoruz. 
Bu istek memleketimizin is
tikbali bakımından en tabiî 
hakkımızdır.

İSMİ MAHFUZ

yonu (F.K.F.) adını taşıyan 
bir komünist teşkilât tarafın
dan başlatılan ve haklı talebe 
isteklerini istismar esasına ia  
yanan boykotlar, işgaller, milli 
yetçi talebelere kurşun sıkma, 
milletine bağlı talebeleri döv 
me hareketleri, bugün, F.K.F. 
nin devamı DEV-GENÇ tara
fından daha âdice ve iğrenç 
usullerle devam ettirilmekte 
dir. Bir tarafta milliyetçi ta 

lebeler okula sokulmaz, gelen 
ler kurşunlanırken; diğer ta
raftan yine bu satılıklar, bin
lerce üniversite talebesinin im 
tihanlara girmesine müsaade 
etmemektedir, Fakültelerde & 
nıflarm kara tahtasına «imti 
hana giren hayatını tehlikeye 

atmış olur.» gibi ifadeler yafc 
mak suretiyle talebeler üzerin 
de bir terör yaratarak, mille
tin yarınını emanet edeceği
miz gençlerimizin okumasına 
imkân verilmek istenmemekte 
dirler.

Dershanelerde patlatılan di
namitler, molotof kokteylleri, 
tabanca ve makinalı tüfekler, 
milyonlarca liralık laboratuar 
lan havaya uçurup, millet ser
vetini heba etmektedir.

Talebenin samimi istekleri, 
ıMao’nun Çin’de, Lenin’in Rus
ya’da kullandığı «Bağımsızlık* 
sloganlarıyla hedefinden saptı
rılmakta, komünist stratejisi 
âdice tatbik edilmekteflir. Tam 
bağımsız ve «Gerçekten Demok 
ratik Türkiye» sloganı ile he
deflerini gizlemekte ve Vatanı
mıza, Türkistan ve Çekoslovak 
ya’nın hazin akibetlerini hazır 
lamaktadırlar.

Arkası kesilmeyen boykot ve 
işgallerle üniversiteler kapa
nınca, tahrik tahrip ve sabotaj 
larına işçilerimiz arasında baş
ladılar. Mason politikacıların 
kasten ihmâl ettiği işçi mese
lelerimiz de yine bu T.İ.P.,
D.İ.S.K veya «DEV-GENÇ» ad
lı maske teşkilâtlar tarafından 
istismar edildi.

İstanbul’da binlerce işçiyi 
sokağa dökerek komünist ihti
lâl için vasıta etmek istediler. 
İşçimiz, milletimizin bir parça
sı olan Ordumuzla karşı karşı
ya getirildi. Bu, tam bir kardeş 
kavgasıydı. Yahudi uşağı ko
münistler «sınıf kavgası» adı 

altında milletimizi birbirine 
kırdırmak istiyordu ve yer yer 
de kırdırıyordu.

İşçilerimiz, kim tarafından 
ve nereye götürüldüğünü bil
meksizin yürüyor ve kendi kar 
deşleriyle vuruşuyordu. Yalnız 
araya girmiş olan Stalin bıyıklı 
Castro sakallı bir kaç satılmış 
komünist «Yaşasın halk ordu
lu», «Yaşasın halk savaşı» di-

Arzuhalimiz Var
Size geldik derdimizi açmaya,
Niyet ettik diyar, diyar uçmaya.
Az kaldı kafile burdan geçmeye,
Yoluna vanp da dur diyen yok mu?

Düşman olsak kapınızı çalmazdık,
Haçlı olsak, bu illerde durmazdık.
Vatanı sevmesek asker vermezdik,
Arzu halimizi dinleyen yok mu?

Kanıyor yaramız dindiren hani,
Kızıl mezalimi söndüren hani.
Asırlardır ağlayan bu milletin,
Haline acıyıp güldüren yok mu?

Taşıyor sabrımız son raddesinde, 
inilti değil, kulaklar intikam sesinde,
Hayırlı bir sabahın mutlu arefesinde,
Bu millete sahip çıkacak yok mu?

Ey dört yılda bir ancak köye gelenler,
Nerde kaldı ettiğiniz yeminler.
Yapacağız, açacağız, vereceğiz diyenler,
Vaatlerden günü dolanı yok mu?

Hâlâ papaz, haham bizde yetişir,
Hâlâ boykot grev bizde gelişir.
Hâlâ okulda atasına çocuk küfre alışır,
Bunlara gocunup dur diyen vek mu?

Patrikhane Grogorios kanını ister,
Heybeli’den çıkar nice gangster.
Robert Kollcj Fatih Sultan Mehmet Handan ne i

ister ^
Bunların dilinden anlayan yok mu?

Kimin için İncil, Tevrat dağıtmak,
Kimı'n için yağa parafin katmak.
Kimin için düşük kalitede fındık ihraç et- 0

mek, 1
Sorup, sual edip anlayan yok mu?

Bilmem daha saysak uyanırlar mı,
Ettikleri« v  nadim olup Hakka dayanırlar mı,
Yoksa yine milleti enayi sanırlar mı,
Millî Mücadeleyi okuyan yok mu?

Mitralyöz, kan kusmuş Çanakkale’de,
Topal, Gazi, öksüz bacı, kardeş nerede?
Nice gelin gözün siler pencerelerde,
Onun bu halini görenler yok mu?

%Akmayacak artık göz yaşların bacım,
İşte gidiyorum cepheye belimde kılıcım. 
Yukardakilerin hepsini kat kat almaktır öcüm, |  
Yoluma duracak uşaklar var mı?
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lar tarafından ihmâl edilen çe 
şitli bölgelerimizdeki ızdırap 
ve sefaletlerin istismarına baş
ladılar.

Karadeniz bölgesinde Çay 
müstahsilinin, tütün ve fındık 
yetiştiricisinin hak istemek i- 
çin tertip ettiği mitinglere sız
mak suretiyle başka mecraya 
kaydırdılar ve işe kendi sapık 
ideolojilerine uygun bir hava 
vermek için çalıştılar. Çay, tü
tün ve fındık müstahsilinin sa
mimi arzularının ifadesi olan 
sloganların yanında komünist 
stratejisine uygun sloganlar 
yerleştirdiler. Millet bunlara 
itibar etmedi. Ama, tahrikçilik 
son bulacak değildi.

Mitingleri yolundan saptıra
rak, kitleleri tahrik ederek bir 
millet evlâdının öldürülmesi ve 
pek çok kişinin yaralanması ile 
neticelenen Ordu hâdiseleri ce 
reyan ettL Doğu Anadolu, Or
du, Antep, Ege Bölgesi gibi 
Türkiyemizin her tarafında baş 
latılarak kargaşalık çıkarmak 
ve komünist ihtilâle zemin ha 
zırlamak üzere tertiplenen hâ- 

İDevamt 14. Sayfada)

ye bağırarak Lenin’in hırsız, 
ayyaş soyguncularından meyda 
na getirdiği komünist çapulcu 
lara alkış tutuyor «Kahrolrun 
Burjuva Ordusu» diyerek se
nin bağrından çıkmış «MİLLİ 
ORDU» ya hakaret ediyorardı.

Komünistler tarafından tah
rik edilen bu kardeş kavgasın 
da 4 tane millet evlâdı birbir
lerini öldürüyorlardı. Ve boy- 
lece üniversitelerde polisle ta
lebeyi karşı karşıya getiren ve 
kurşun sıktıran komünist tah
rikçiliği, şimdi de işçiyi, polisi, 
orduyu karşı karşıya getiriyor 
ve taş, sopa, tabanca, bıçak bir 
birine girdiriyordu. İzmit ve 
İstanbul’da cereyan eden ha
diseler buralarda örfî idare ilâ 
nıyla neticelendi Hâdiselerde 
tahrikçilik yaptığı için tevkif 
edilenler ya TİP'e, ya DİSK’e, 
ya da DEV-GENÇ denilen mas
ke teşkilâtlara aitti.

örfi İdarenin ilân ve üniver
sitelerin tatile girmesi sebe
biyle İstanbul’da tahrik ve tah 
riplerine imkân kalmayan ko
münistler, Anadolu’da hız ver
diler, Senelerden beri mason-
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İdeolojik Sistemler Nedir?
îdeal, insanın veya toplumun elde etmeyi 

İ l l i  arzuladığı hedeftir. Bu hedef maddî veya ma- 
nevî olabilir- Bir gencin ideali rahat ve konfor
lu bir hayat yaşamak ise, hedefi maddîdir. Bir 
milletin istiklâlini sağlamak, ekonomik veya 
İçtimaî şartlarını ıslah etmek gibi hedefler de 
maddîdir. Bir mü’minin Allah’ın rızasını kazan- 
mak gayesi ise, manevî bir hedeftir.

Mevzuumuzla ilgili olarak; sistemden kastı
mız şudur: İnsanın ve cemiyetin yaşayışını dü
zenleyen kaidelerin bütünü sistemdir. Meselâ ko- 
münizm, kapitalizm, faşizm, birer sistemdir. Sis
tem, doğru veya yanlış olarak, toplumun yaşayı- 
şını bir düzene bağlar. İnsan toplum içinde ya
şar ve ihtiyaçlarını toplum içinde giderebilir. 
Gerçekte hayatı düzenlemek, insanın ihtiyaçları* 
m nasıl karşılayacağına cevap vermek demektir. 
Ancak burada, şu soru ile karşı karşıya kalırız: 
Toplumun ihtiyaçları nelerdir?

İnsan canlı ve cansız varlık âlemi içinde ken 
dine mahsus bir yer işgal eder. Canlı bir vücu
dun sahibi olduğu için, varlığını muhafaza ve 
neslini devam ettirme içgüdüsü insanı da tesiri 
altında tutar. İnsan diğer canlılar gibi beslenir, 
yer, içer ve nevrinin mukabil cinsi ile münase
bette bulunur. Ancak insan bundan ibaret değil- 
tnsan aynı zamanda, kendini irade ve iman gibi 
tezahürleriyle gösteren ruhun da sahibidir. Bu 
haliyle sınırlı dünya hayatının ötesinde mevcut 
bir âlemin de namzedidir. Bu gerçeği; insan, ta- 
biî ve ideololik yahut maddî ve ruhî bir varlık« 
tır, diye özetlemek mümkündür. İşte sistem de
diğimiz zaman, insanın bütün ihtiyaçlarını kar- 
şılamak iddiasıyla ortaya atılan nizamları anlı
yoruz.

İnsanı ve toplumu, teklif ettiği nizama uy
gun olarak yaşamaya davet eden her sistem: in 
san ve toplum hakkında açık veya kapalı bîr 
inanca sahiptir.
Sistemlerin Dayandığı Ve 
Doğduğu Esas Nedir?

1789 Fransız ihtilâline kadar Avrupa’da, 1. 
Cihan Harbi’ne gelinceye kadar bütün dünyada 
dinî sistemler ayakta idi. Dinî sistem, hayatı di- 
nin esaslarına göre düzenlemek demektir. Av
rupa’da kilisıe nizamı, İslâm dünyasında İslâm 
Nizamı hakim olarak kalabildiler. İslâmî ve bu 
arada diğer tahrif edilmiş dinlerin hakimiyetini 
yıkmak; Beynelmilel Yahudilik için, ilk hedef« 
ti. Avrupa’da Ruso, Volter, Monteskivö gibi fi
lozofların tabiatçı, hristiyanlık ve kilise aleyh
tarı fikirleri, mason localarının tahrikleriyle ih
tilâl kalıbına döküldü. Bu fikirler Amerikan ve 
Fransız ihtilâllerine yön verdiler. Her türlü oto
rite karsısında, ferdi koruma iddiasındaki bu fi
kirler, lâikti.

«İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesbn 
de şekillenen bu fikirlere göre, insan, saadeti bu 
dünyada aramalıydı. (Bu, dinin aslını teşkil eden 
ahiret ve hesan günü inancını olanca şiddeti ile 
sarsıyordu.) «İnsan saadetini din, ahlâk ve hu
kuk gibi haricî bir otoriteye bağlanarak değil, 
bizzat kendi isteklerine göre yaşayarak kurabi
lir.» denmekteydi. (Bu fikirler ise din, ahlâk ve 
hukukun yıkılmasını, insan ruhî varlığının inkâ
rını gerektiriyordu.) Nihayet Volter ve Ruso* 
nun fikri «insan ekonomik bir hayvandır.» veci* 
zesinden ibaret bulunuyordu.

Din, Allah, Vahiy, Ahiret gibi inançları yı
kan, bunun yerine insan için dünya otlağında (!) 
daha fazla yemek, daha fazla içmek, daha çok 
rahat etmek tek ideal haline getiriliyordu. Din 
ve ahlâk ferdin canı isterse kabul edeceği var
lıklar (!) haline gelmişti. Özetle: din, âhiret, 
hesap günü, cennet, cehennem gibi inançlar si
liniyor; Avrupa’da dünyaya tapma ve insanı 
(hâşâ) Allah makamına yükseltme sanıklığı ya
vaş yavaş beliriyordu. Fransız ihtilâlinden son
raki dünyavı izah eden, bir mason üstadı şöyle 
diyordu: «Biz Allah’la harn halindeyiz... İnsan
lar için bir Allah (!) yarattık. (!) beserivyet!.* 

Bu menhus seviyesizlikten iki sistem çıktL 
Birisi Kapitalizm. Yani paranın ve maddenin pra 
tik saltanatı. Diğeri komünizm. Yani maddecili

ğin din haline gelmesi.
Türkiye’nin İçinde Bulunduğu 
Sistem Hangi Fikirden Doğmuştur?

Türkiye’de henüz varolan sistem, gayri mil
lî ve gayri İnsanî bir sistemdir. Ve bu sistem 
toplumun ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. İhti
yaçlarını karşılamadığı gibi; ızdıraplan, buhran
ları ve sıkıntıları alabildiğine artırmaktadır. Mil 
lî ahlâkımız, millî ideallerimiz bu sisteme yaban 
cıdır. Bu sistemin anası olan inanç ise, insanın 
ekonomik bir hayvan olduğudur. Ve bugün mil
lî mücadelemizin muzaffer yürüyüşüne katılan 
bütün gerçek milliyetçiler bu sisteme karşıdır, 
Ve milletimiz bu protestoyu candan desteklemek 
tedir. Ancak bu sisteme ve emperyalizme kaTşı 
olduğunu belirten komünistlerin ve sosyalistle 
rin naralar attıkları bir memlekette bu yanlış 
bir tutum olmaz mı, denebilir. Buna en kesin 
şekliyle hayır diyoruz. Zira emperyalizme karşı 
olduğunu söyleyen komünistler ve solcular, ne 
milliyetçi olduklarını söylüyorlar, ne İslâm’a 
saygılı olduklarını belirtiyorlar, ne komünizm’e 
karşı olduklarını ilân ediyorlar, ne de dünya 
üzerindeki zulüm sisteminin idarecisi beynelmi
lel yahudiliğe karşı çıkmaya kendilerinde cesaret 
bulamıyorlar. Öyleyse onlar sahte anti-emperva 
listtir ve sahte millîcidir. Komünistlerin sahte 
anti-emperyalizmini ortaya koyduktan sonra, ak
la gelebilecek şu soruyu cevaplayalım: 
Kapitalizme karşı olmak Amerika 
ile ittifaka karşı olmak demek midir?

Böyle bir soru meseleyi anlamamaktan doğar 
Bu hususta bize ışık tutacak gerçekler vardır. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: «Hiç bir millet,
dostlar ve müttefikler bulmadan yaşayamaza 
«Dünyanın bu günkü durumunda bir millet ne 
kadar güçlü olursa olsun tek başına yaşayamaz.» 
Bu gerçekler Türkiye’nin dostlar ve müttefikler 
bulmak mecburiyetinde olduğunu gösterir.

Türkiye’nin Müttefikleri 
Kimler Olabilir?

Müttefik, menfaatleri kendi menfaatlerimize 
uygun olan kuvvettir. Menfaatleri birbirine aykı 
n  olan kuvvetler arasında ise, ittifak olamaz. 
Bir milletin menfaatîarını ise o milletin dünya 
üzerinde işgal ettiği yer ve ekonomisinin tarzı 
ve nüfusu tayin eder. İki sanayi memleketinin 
menfaati çarpışır. Meselâ Almanya ve Fransa’ 
nın menfaatleri birbirine zıttır. Ve bu iki mem
leket arasında uzun ömürlü bir dostluk kurula* 
maz. Zira ikisi de komşu iki sanayi memleketi
dir. İtalya ile Yunanistan arasında da bir dost
luk kurulması beklenemez. Zira Yunanistan ve 
İtalya’nın jeopolitiği; bunları Doğu Akdenizde 
mekân elde etmeye zorlamaktadır. Aynı şekilde 
Rusya ile Türkive arasında da ittifak hayaldir 
Zira Rusya bir kara devletidir. Bu koskoca kıta- 
nin sıcak denizlerle münasebeti yok gibidir. Ve 
Rusya için sıcak denizlere inmenin en kestirme 
yolu, Anadolu’nun işgalinden ibarettir. Ayrıca 
Rusya’nın milyonlarca müslüman - Türk’ü en 
adî usullerle yok etmeye çalıştığı unutulmazsa, 
bir Türk - Rus dostluğunun hayal olduğu kadar, 
ihanet olduğu da anlaşılır.
Sağlam İttifaklar Nasıl 
Kurulabilir?

Dünyada ebedî dostlukların bulunmadığı hak 
lı olarak söylenmiştir. İslâm Dünyasını teşkil 
eden milletlerin, baslarındaki yahudi uşağı ida
recileri alaşağı etmeleri şartıyla, Türkiye tabiî 
müttefiklerini bulacaktır. Ancak müslüman mil
letlerin teknik geriliği düşünülecek olursa, bu 
ittifakın da kâfi kudreti temin edemeyeceği açık 
tır. Ve b>«ka müttefikler bulmak zaruret ola 
çaktır. Dünyanın bugünkü martları karşısında bu. 
Amerika’dan baskası değildir. Zira Amerika için 
Türkiye, ne Yunanistan’ın ne ttalva’nın avlama* 
ya mecbur olduğu hayatî av delildir. Sadece A 
merikan markalı yahudi şirketlerinin pazarıdır. 
Amerika, Türkiye’deki pazarlarını kaybetse bile, 
Rusya’nın emelleri karşısında Türkiye’nin ittifa 

(Devamı 14. Savfada)
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Mücadele çizgisinden
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FINDIK KURTLARI

Fındık, Doğu Karadeniz bölgesi
nin en önemli mahsullerinden biri* 
sidir. Çoğu ailelerin yıllık geçimi fin 
diktan tumin edilmektedir Ekonomi 
mizde önemli bir yer işgaJ eden ve 
milli servetimizin kaynağı olan fın
dık mahsulümüz acaba gereği gibi 
değerlendirilebilmekte midir? Dış 
ticarette önemli bir yeri olan ve dö 
viz sağlayabileceğimiz ihracat mad
delerinin başında gelen fındık, aca 
ba değerini koruyabilmekte midir? 
Büyük çapta yağ çıkarımında kulla 
nılan, kuru meyve olarak her zaman 
yenen, kabuklan yakacak olarak kul 
lanılan, külünden gübrelemede fay 
dalanılan fındık Karadenizlilerin al
tını, acaba gereken şekilde alâka 
görmekte midir? İşte bu sorular bi 
ti fındık müstahsilinin ayağına, ora 
dan da ticaret müdürlüğünün kapı- 
sına kadar sürükledi. 8u konuda o» 
kurlarımızı aydınlatmaya çalışaca
ğız.

MÜSTAHSİL DERTLİ 
Karadeniz Bölgesinin hava şartla 

rınm ve toprağının fındık yetişmesi 
için elverişli olması, çoğu aileleri 
fındık ziraatine mecbur etmiştir. Ge 
çimlerini fındık bahçelerinden temin 
edenlerin sayısı pek çoktur. Her yıl 
daha iyi mahsûl alabilmek ve bu sa 
yede hem dış ticaretimizi artırmak, 
hem de kendi gelirlerini çoğaltmak 
için durmadan çalışırlar. Senenin 
büyük çoğunluğunu fındık bahçele
rinde geçirirler. Bu çilekeş insanlar 
kışın elinde çapası ve makası ile bah 
çesini adım adım dolaşır durur. Ya
zın, kavurucu sıcağın altında sabah
tan akşama kadar mahsulün olgun
laşmasını beklerler. Bir tek fındık 
kaybolmasın diye ellerinden gelen 
bütün gayreti sarfederler.

Fakat senelerden beri onun alın 
teri mahsulü aynı fiyat statüsüne 
tabi tutulurken ihtiyaç maddelerin
de kat kat fiyat artışı onu ızdırapla 
rm bataklığına yuvarlamıştır. Böyle« 
ce Karadeniz halkı geçim sıkıntısı 
ile başbaşa bırakılmış oluyordu. Dal 
lardan binbir zahmetle topladığı fm 
dığmı bahçesine döken ve onun ku
rutulmasında ve harmanlanmasında 
ter akıtan bu çilekeş üretici, satış 
zamanı gelince gene günlerce bek
ler durur. Çünkü, o malının gerçek 
değerinin verilmesini ister. Ve onun 
için de piyasanın yükseleceği ümidiy 
le oyalanır. Elde ettiği altın değerin 
deki mahsulüne ancak seyretmekle 
doyar.

Eli nasırlı, yanakları çekik, fa
kat son derece sert bakışlı tipik Ka 
radenizli ihtiyarın fındığa karşı duy 
duğu sevgi oldukça büyüktür. O ih

Karadenizli Fındık 
Müstahsilinin 
Bası Dertte

tiyar dedeler geceleyin yalnız başın* 
fındık harmanında kalır. Gecenin 
sessizliğe gömüldüğü bir anda yanık 
sesiyle okuduğu kur’an bütün fındık 
çılan heyecana getirir. Son derece 
temiz ve imanlı olan bu insanlar ni 
çin ızdıraplı? Sıkıntıları bir türlü 
bitmiyor? İşte biz de bir ihtiyar am
canın fındık tarlasına gittik ve bu 
mevzuları uzun uzun konuştuk. Yaşı 
sekseni aşmış hâlâ yirmilik bir deli 
kanlı gibi çalışan Ahmet amca ile 
konuştuklarımızın bir kısmını mec 
muamızda neşretmeyi faydalı bulu 
yoruz.

Vakfıbekir’in bir köyünde otu- 
ran Ahmet amca fındık topluyordu. 
Yanma vardık, selâm verdik ve otur 
duk

Elimizde kâğıt kalem görünce 
belki de vergi memurlarının geldiği 
ni zannetmişti. Sonra kim olduğumu 
zu anlayınca birden serinledi. Başın
daki nakışlı fesini dizinin üzerine 
koydu ve bizimle konuşmaya başla 
dı..

— Bu bahçe bana babamdan kal
mıştı. Önceleri hepsini mısır ekiyor
dum. Şimdi ise fındık daha elverişli 
olduğundan, on senedir fındıklıktır. 
Allah’a şükür zor da olsa geçinip gi 
diyoruz.

— Ahmet amca sadece buradan al 
dığmız mahsulün parası size yetiyor 
mu?

— Yok evlâdım. îki oğlum var. 
Şimdi ikisi de gurbete çıktı. Eğer 
yetseydi, ben bu yaşımla bu şekilde 
uğraşıp da oğullarımı da gurbet ele 
göndermezdim.

— Peki amca, fındıktan elde etti 
ğiniz gelir ihtiyaçlarınızı karşılamı
yor mu?

— Bundan evvelki yıllarda daha 
iyiydik. O zaman gelir az olsa bile 
bu kadar pahalılık yoktu. İhtiyaç 
maddelerimizin fiyatında artış oldu
ğu halde sattığımız mahsûl on yıl 
evvelki fiyatta duruyor.

— Demek siz mahsulünüzün tam 
karşılığını alamadığınız kanaatinde- 
siniz.

— Fındık müstahsilinin hakkı ne yazık gereği şekilde verilmiyor. 
Giresun'da fındık mitingi tertipleyen müstahsilin arasına sızanı 
komünistler onu, yol kesmeye ve eşya tahribine sürüklemek is
temişlerdi. Yukarıda Samsun - Trabzon yolu üzerinde miting 
sonu bekleşen fındıkçılar görülüyor*

— Evet Meselâ fındığımızın fiya
tı hep aynı rakamlarda kaldığı halde, 
çarşıdan aldığımız demir, çimento, 
çivi gaz yağı vs. ihtiyaç maddeleri
mizin fiyatı kat kat artmıştır. Eğer 
bunlara paralel olarak mahsulümüz 
de değerlendirilseydi sıkıntımız bu 
kadar olmazdı.

Evet. Gerçekten Ahmet amcanın 
konuştukları haklıydı. Millî serveti
miz olan fındık gereği gibi değerlen 
dirilmiyordu. Bir memleketin ekono 
misinin temelini istihsal maddeleri 
teşkil etmesine rağmen, bizde bu 
böyle olmamaktadır. Bilhassa bir zi
raat ülkesi olan Türkiyemizde çay, 
fındık, pamuk, haşhaş vs. istihsal 
maddelerimiz ihracatımızda önemli 
bir yer işgâl etmelerine rağmen maa 
lesef bu sahada çalışan işçilerimiz 
ve köylümüz sıkıntılardan kurtula 
mamaktadır Millî ekonomiye vücut 
veren bu sanayi kollan baltalanmak 
ta ve milletimiz İktisadî krizler ge
çirmektedir. Diğer tarafta yahudinin, 
rumun binbir sahtekârlıkla piyasaya 
sürdüğü mallar akıl almayacak dere
cede kârla satılmaktadır. Bu ise top 
yekûn millet olarak soyulmamıza ve 
fakirleşmemize yol açmaktadır.

Sonra Ahmet amca ile konuşma
larımıza devam ettik. Sözü fındık 
hususunda yapılan mitinglere getir
dik.

— Bundan bir müddet önce diğer 
yerlerde olduğu gibi Vakfıkebir’de 
de bir yürüyüş olmuştu. Siz de ka
tılmış mıydınız?

— Evet Ben de o gün çarşıya in
miştim. Almteri mahsulümüz olan 
fındığın gerçek değerinin verilmesi 
için ben de yürüyüşe iştirak ettim. 
Fakat ne görelim. Mitingi idare e- 
den ve o gün tek konuşmacı olan şa 
his, fındık hakkında birkaç şey söy 
ledi ve sözü Paşa Babaya! getirdi. 
Ondan sonra bize Paşa (!) propagan 
dası yapmaya başladı. Kalabalık bir 
anda dağıldı. Ben de geldim geçtim.

— Peki, o gün aranıza karışan ya 
bancılar var mıydı? Meselâ bıyığı 
ağzına girmiş, saçları uzamış kişi
ler.

— Ben de onu söyleyecektim. Yü
rüyüşe geçmeden önce, birkaç kişi 
bu tarif ettiğin şekilde aramızda var 
dı. Birkaç arkadaş yanlarına yakla
şıp biraz konuşunca oradan sessizce 
ayrıldılar ve bir daha da görünmedi 
ler.

Evet, köylümüz ve müstahsilimiz, 
alın teri olan helâl hakkını alabil
mek için baş vurmadığı yer bırak
maz. Fakat her türlü karaborsacılı
ğın, faizciliğin, üç kâğıtçılığın yay
gın olduğu bir sistemde köylümüzün

ESI

£
SAYFA: 4 MÜCADELE 11 AĞUSTOS 1970



sesine kulak veren olmaz. Neticed« 
de işçimizle birlikte köylümüz, soka« 
ğa döktürülür ve komünizmin kuca
ğına atılmak istenir. Köylümüz elde 
ettiği mahsulün karşılığını alamadı
ğı için fakirlikle başbaşa bırakılır. 
Onu istismar etmek isteyenler, ona 
bir takım tuzaklar kurarlar ve bol 
bol sefalet edebiyatı yaparlar. An
cak şunu bilmek lâzımdır ki, eğer 
millet olarak fakirleştirilmek isteni 
yorsak, zayıflatılmak isteniyorsak

bu ideolojiler arasındaki kavganın 
İktisadî sahadaki tezahürüdür. İdeo 
lojiler kavgasında bir vasıta olan ik 
tisadî imkânlarımızın zayıflatılması 
ve yıkılması, düşman ideolojilerin
bir silâhımızı elimizden alması de
mektir.

Sonra Ahmed Amcalarla vedalaş- 
dik. Köylerinin ekseri delikanlıları
«gurbete» çıktığından köyde daha
ziyade ihtiyarlar, kadınlar ve çocuk
lar göze çarpıyordu. Köyün çok fazla 
engebeli oluşu ve yol bulunmayışı 
bu çilekeş insanlara yüklerini de sırt 
larmda taşımaya mecbur bırakıyor
du.

FINDIĞIN EKONOMİMİZDEKİ
YERİ
Bugün milletimizi saran buhran 

kendisini İktisadî sahada da kaçınıl 
maz bir şekilde belirtmiştir. Bir ta* 
taraftan sanayide her hangi bir ma- 
kinalaşmanm olmayışı ve ziraate de 
gereken önemin verilmeyişi, bunun 
yanında ziraatin ezilişi milletimizin 
ekonomik durumunun sarsılmasına 
yol açmıştır. Bütün bu meseleleri 
inceleyecek olsak, her biri hakkında 
cildlerle kitab yazmak mümkündür 
Biz sadece fındık hakkında birkaç 
söz edelim:

Fındık memleketimizin bilhassa 
Karadeniz sahillerinde yetişen bir 
mahsuldür. Bu bölge insanlarının 
belli - başlı geçim kaynağı fındıktır 
Fındık, ihraç ettiğimiz mahsullerin 
başında yer almaktadır. Bilhassa dün 
ya çapında bizim fındık rekoltemizi 
tutan başka bir ülkenin olmayışı, bi 
zim için büyük bir imkândır. Kendi 
memleketimizde de fındıktan yağ çı 
karılmakta ve bir çok yağlardan da* 
ha kullanışlı olmaktadır. Ayrıca fın
dığın kuru meyve olarak yenişi, pas 
ta ve tatlı yapımında kullanılışı, fin*

— Giresun’daki mitingde bir fındık yetkilisi mitiııgteki kalaba* 
lığa sağ ellerini kaldırtarak «millî yemin» yaptırmıştır. Allah rı
zası için herkes sağ elini kaldırsın demiştir. Bu kalabalık şuurla 
sağ yumruklarını da sıkacaktır.

dığm ekonomimizde önemli bir yer 
işgâl ettiğini göstermektedir. Yine 
geriye kalan fındık kabukları da ya
kacak olarak kullanılmakta ve külle 
ri de gübrelemede işe yaramaktadır. 
Bir de fındığın çiçeğinden kolonya 
yapılır, bu da ihraç edilir. Bütün 
bunlar, fındığın ekonomik değerinin 
ne kadar büyük olduğunu gösterir.

Bugün dünya üzerinde en fazla im 
dik üreten ülke, Türkiye’dir. Fındık 
larımızm kalitesi, diğer ülkelerde 
yetişen fındıklardan üstündür. Fın
dık üretme bakımından bizden son
ra sırayı takib eden ülkeler İspanya, 
İtalya, Amerika, Rusya, İran, Fran
sa’dır. Banlardan İspanya’nm fındı
ğı bizden bir ay sonra toplanmasına 
rağmen, dış pazarlara yakın olmasın 
dan dolayı ihracatını bizden önce 
yapmakta ve istekleri karşılamakta 
dır. Bizim ticaret hayatımızın dur 
gun oluşu, mahsullerimizin değeri
nin düşmesine yol açmaktadır.

1969 yılı ihracat bültenlerini ince- 
lediğimiz zaman sadece Trabzon civa

rında 13.422.850 kg. fındık içinin İh 
raç edildiği görülmektedir. Yine 1970 
yılının mahsulü hakkında yetkilile- 
rin yaptığı tahmin, sadece Trabzon 
bölgesinde 60 milyon kg. dır. Bu ra
kamları diğer vilâyetlerimize taşıra
cak olursak fındık istihsalimizin ne 
derece büyük olduğu ortaya çıkar.

FINDIK İHRACATIMIZ
KİMLERİN ELİNDE.
Bundan 30—40 yıl evvelinden bu

güne göz atacak olursak, Türkiye’de 
fındık ticaretini elinde tutan şirket
lerin isimleri şöyledir: 

TRABZONDAKİ İHRACATÇILAR:
1 — Hacı Ali Hafız Zâde
2 — Haşan Rıza
3 — Vasil Oğlu (Rum)
4 — Kapolidi Yanko (Rum)
5 — Yazıcıoğulları (Rum)
6 — Aznovaryan Kardeşler (Er

meni)
7 — Hochstrasse Firması (İsviç

re).
GİRESUN’DAKİ İHRACATÇİLAR:
1 — Kaptan Yorgi (Rum)

— Gene Trabzon - Samsun yolunda tahrike ka pilmiş büyük bir kalabalık arabalara geçiş izni 
vermiyor. Yahudinin imalâtının fiatlan artıyor, onunki yerinde sayıyor.

2 — Mavridi Oğullan (Rum)
3 — Feridun Zade Hacı Haşan
4 — Tocalı Zâde Mustafa
5 — Vital Kumpanyası (İngiliz)
ORDU’DAKİ İHRACATÇILAR:
1 — Kakolidi Drandafil (Rum)
2 — Tombuloğlu (Rum)
3 — Anmahyan ve Buluçyan (Er

meni)
4 — Furtun Zâde Mehmet.
Yukarıda ismi geçen firmalar, bu

gün hâlâ fındık piyasasını ellerinde 
bulundurmaktadırlar.

Bizim kendi tacirlerimizin dış pa 
zarlarda isim yapmaları, 1903’den son 
ra yavaş yavaş olmuştur. Bundan ev
velkiler büsbütün ecnebi idi.

Bugün müstahsilin malını FİSKO 
BİRLİK (Fındık Tarım Satışları Koo
peratifleri Birliği) ile tüccarlar al
maktadır. Her iki alıcı grub da dış 
pazarlara ihracat yapmaktadır An
cak ihracat hususunda görüştüğü 
müz BÖLGE TİCARET MÜDÜRLÜ 
ĞÜ yetkilileri bize şu açıklamayı 
yapmışlardır:

— «Bugün müstahsilin elinden 
mahsulü alan Fisko Birlik ile iiic* 
carlar arasında bir rekabet mevcud 
dur. Bu rekabetten dış pazarlardaki 
firmalar istifade etmekte, fındığı
mızın değeri dıştaki firmalar tarafın 
dan tesbit edilmektedir. Dış pazar
lardaki BORSALAR BİRLİĞİ bizim 
fındığımıza değer biçmektedir. Bu
gün fındık sattığımız ülkelerin ba
şında Batı Almanya, Rusya, Doğu 
Almanya, Fransa, Çekoslovakya ve 
Amerika gelmektedir. Bu ülkelerde
ki firmalara sahib olan beynelmilel 
güçler, bizim firmalarımızdan müs- 
lüman olanın malını almamaktadır. 
Meselâ bir yahudi firması Türkiye’ 
deki diğer bir yahudi firmasıyla a- 
lış veriş yapmaktadır. Bu durum 
karşısında kendi firmalarımız doğru 
dan doğruya ihracat yapamamakta, 
bir sürü zorluklarla karşılaşmakta- 
dır. Dolayısıyla yerli firmalarımız e 
lindeki malı ihraç edebilmek için 
bir azınlık firmasına mallarını dev 
retmek mecburiyetinde kalmaktadır 
Bu gayr-i müslim Rum, Ermeni ve 
Yahudi firmaları ise, mallarımızın 
kalitesini düşürmek ve millî ekono
miye sabotajlar yapmak suretiyle 
milletimizi büyük İktisadî krizlere 
yuvarlamak istemektedirler.

OYNANAN OYUN
Dış pazarlarda hâkim olan Beynel 

milel Yahudilik millî ekonomimizi 
yıkmak ve yok etmek arzusundadır 
Çünkü ideolojiler arasında devam e 
den harbde iktisadın yıkılması ilk 
hedeflerden biridir. Milletimizin alın 
teri mahsulünden gereken ihracatın 
yapılamaması yanında, ithâl ettiği
miz mallardaki artış, dış pazarları 
elinde bulunduranların gerçek hüvi
yetini açıklamakta bize bir ipucu ver 
mektedir. Milletimizin düşmanları
nın devam ettirdiği bu harb, buhra 
nımızm artış sebebidir. Dünya borsa- 
larmda fiyat ayarlamaları yapanla 
rın, her şeyin fiyatını artırmalarına 
rağmen bizim ihraç mallarımızın fi
yatlarının aynı seviyede tutuluşu, 
hattâ düşürülüşü bize karşı beslenen 
düşmanlıkları ortaya serer. İşte mil 
letimize oynanan bu oyunlar; onu, 
ızdıraplann ve buhranların bataklığı 
jıa itmektedir. İdeolojimizden soyul 
mak istenen milletimiz bu tuzaklar 
karşısında tamamen sahibsizdir. Müs 
tahsilimiz, ve bütün milletimiz bütün 
bu oyunların sona ermesini bekle
mekte ve ilgililerden bu yönde ça
lışmalarını İstemektedir.
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ORTA-DOGU İÇİN 
AMERİKA-RUSYA’NIN TEKLİFİ:

Miamî’de YahudîEerin 
aldığı kararlar

Nâsır'in üç günlük Rusya seyahati üç hafta 
sürdü. Rusya’ya silâh istemek için giden Nâsır, 
bambaşka şeylerle geri döndü. Mecmuamızın ge 
çen sayılarında bu seyahattan nisbeten bahset
miştik. Rusya Nâsır’ı bazı politik neticelerle sa 
vuşturmak istiyordu. Nâsır ise Rusya’dan silâh 
elde etmek istiyordu. Şimdi Nâsır’m seyahati 
bitmiş, bazı yeni gelişmeler de vuku bulmuştur. 
Dünya basını hâdiseyi büyütmüş, bir Amerika - 
Rusya harbi çıkacağını, bunun da cihan harbine 
sebep olacağını tahmin etmişti.. Yeniden Milli 
Mücadele Mecmuası böyle bir ihtimalin son dere
ce uzak olduğunu, Nâsır’m bekletilmesinin daha 
başka bir mânâsı bulunduğunu belirtmişti. Ger» 
çekten de bugün tahminlerimiz doğru çıkmış. 
Nâsır’a «Amerikan barış plânı» teklif edilmiş ve 
Nâsır da bu teklifi kabul etmiştir. Amerikan ba 
rış plânı nedir? Rusya bunu neden normal kar
şıladı? Nâsır’da meydana gelen değişikliğin seze 
bi nedir? Bu soruların cevabı Orta-Doğu mese
lesinin bugünkü durumunu ve yarın alacağı şek 
li belirtecek mahiyette olacaktır.

AMERİKAN BARIŞ PLANI
Amerika’nın William Rogers tarafından ha

zırlanan barış plânı, 22 Kasım 1967 yılındaki Gü 
venlik Konseyinin kararının tekrarlanmasından 
ibarettir. 22 Kasım 1967 kararında;

1 — İsrail Silâhlı Kuvvetlerinin son çatış
ma sırasında işgâl ettiği topraklardan çekilmesi.

2 — Her türlü düşmanlık belirtisine son ve 
rilmesi ve bölgedeki her devletin hükümranlığı 
um, toprak bütünlüğü ve politik bağımsızlığı
nın kaba kuvvet ve tehditlerden azade, güvenilir 
ve tanınan sınırlar dahilinde barış içinde yaşa* 
ma hakkının tanınması ve buna saygı duyulması;

3 — Bölgedeki su yollarından gemilerin ser
bestçe istifade etmesi.

4 — Mülteciler sorununa âdil bir çözüm yo 
tu bulunması.

5 — Askersizîeştirilmiş kesimlerin ihdasıyla,

bölgedeki her devletin politik bağımsızlığının ve 
topraklarının dokunulmazlığının garanti altına 
alınması.

ABD «yeni» olarak nitelendirilen bir banş 
plânı daha teklif etmiştir. Bu plân da Nâsır ta
rafından kabul edilmiştir. Bu plâna göre:

Birinci devrede:
«Ürdün, B.A.C. ve İsrail üç aylık bir ateş 

kes’i kabul edeceklerdir. Bu süre zarfında B.M. 
Genel Sekreterinin Orta * Doğu’daki özel temsil 
cisi Gunnar Jarring, Güvenlik Konseyinin 22 Ka
sım 1967 kararının uygulanmasıyla ilgili, dolay 
lı görüşmelerle, detayları çözümlemekle görev
lendirilecektir.

İkinci devrede:
«İlgili taraflar Jarring’e aşağıdaki açıklama

yı yapması için yetki vereceklerdir.
1 — Güvenlik Konseyinin 242 numaralı (22 

Kasım 1967) kararını kabul ettikten ve bütün 
bölümleriyle uygulanması hakkında kararlı bu
lunduklarını belirttikten sonra, taraflar benim 
kontrolüm altında sürdürülecek görüşmelere tem 
silci göndereceklerdir.

2 — Bu görüşmelerin gayesi, bölgede âdil 
ve sürekli bir barışın kurulmasıdır. Görüşmeler 
şu noktalar üzerine temellendirileeektir:

a) Taraflar, Güvenlik Konseyi’nin kararına 
uygun olarak, yekdiğerlerinin toprak bütünlükle 
ri ve politik bağımsızlıklarını tanıyacaklardır.

b) Yine Güvenlik Konseyi’nin kararma uy
gun olarak İsrail, 1967 çatışmasında işgâl ettiği 
topraklan terkedecektir.

Nihayet taraflar görevimi kolaylaştırmak 
için için 1 Temmuz’dan 1 Kasım’a kadar süre
cek ateş - kes’e harfiyen uyacaklardır.»

Nâsır 1967 kararının aymsı olan bu plânı ka 
bul etmiştir. Rusya’da bu plânı normal karşıla» 
mıştır. Nâsır’da meydana gelen bu değişikliğin 
sebebi, Rusya’ya yaptığı seyahattir. Üç günlük 
seyahatin üç haftaya çıkarılması bu değişikliğin

gerçek sebebidir.
Bu plânı benimsemekle Nâsır, şimdiye ka

dar tanımadığı, «Politik bağımsızlığını» kabullen 
mediği İsrail’i tanımış oluyor. Nasır’m zavallı po 
litik görüşü anlamasa da bu böyledir. Aslında 
bu barış plânı İsrail’in ilk hedefine uygun bir 
plândır. İsrail’in ilk anda plânı kabullenmesiyi- 
nin sebebi daha başka bir politikanın neticesidir. 
İsrail, plânı ancak şartlı olarak kabul etti. Şartı 
da «Silâhların dondurulması» idi. Yani Mısır, 
Rusya’dan silâh almayacaktı. Aynı şartı Mısır da 
İsrail ve Amerika’ya karşı ileri sürüyordu. İsrail* 
in gayesi hem kendi isteğini ele geçirmek, hem 
de düşman isteklerine mani olmak, dünya efkâr-ı 
umumiyesinde de, düşmanı tecrid etme, saldır
gan gösterme politikasını gerçekleştirmekti.. İs
rail plânı kabul edecekti... Fakat bazı tavizler 
daha almak için böyle bir «nazlanma» yolunu 
tuttu.

RUSYA VE AMERİKA’NIN UYDU
POLİTİKALARI
Rusya, bağımsızlığını ilân eder etmez İsrail'i 

tanımıştı. Ve fakat Araplarla berabermiş gibi 
gözüküyordu. Halbuki, Rusya Nâsır’ı sadece oya 
lıyor ve kendi politikası hedefinde kullanıyordu. 
Rusya’nın İsrail hakkındaki görüşünü Kosiginin 
aşağıda nakledeceğimiz sözünde özetleyebiliriz. 
1968 yılında Kosigin, Minsk şehrinde Biyelorusya 
ya Komünist Partisinin bir toplantısında konuş 
ma yaptı. Bu haberi Batılı gazeteciler, Biyelorus
ya gazetesinden öğrendiler. Pravda ve Tass Ajan 
sı bu konuşmadan bahsetmedi. Kosigin şöyle di
yordu: «Biz İsrail’in «devlet olarak» varolma hak 
kını tanıyoruz. Birleşik Arab Cumhuriyetinin de 
tutumu aynıdır.»

Bu sözlerden anlaşılan husus şudur. Nâsır, 
ya o zamandan itibaren İsrail’i tanımıştır, fakat 
Araplara haber vermemiştir. Yahut da Rusya’nın 
bu düşüncesinden haberi olmaksızın, karakûşî 
bir politika takip etmiştir, öyle zannediyoruz ki. 
Nâsır’m durumu bu ikinci şıkka daha uygundur 
Yani Nâsır, hakikatte İsrail’i tanıyan, fakat söz 
de «ona hayat hakkı verniyen» bir kukla vazi
fesini görmüştür.. O zamandan bugüne kadar 
«İsrail’i tanıma» fikrine doğru yöneltilen Nâsır, 
nihayet barış plânını kabul ile bu fikri resmen 
kabullenmiş oluyor. Kabul etmese de değişecek 
büyük bir şey yoktur.

Fakat şurasını da belirtmek icabeder ki, 
Rusya’da İsraili tanıma ve Nâsır’a tanıtma mese 
leşinde müstakil hareket etmemektedir. Onun 
politikasına da tesir eden beynelmilel kuvvetler 
vardır. İşte Amerika ile Rusya’nın uydu politika 
lan da burada meydana çıkmaktadır.

BEYNELMİLEL YAHUDİ KONGRESİ VE
KARARI.
«1968 yılı Mayıs ayında Florida Eyaletinde 

toplanan Amerikan Yahudiler Kongresi, John- 
son’un, Moskovayla anlaşıp, İsrail’le Arapları ma 
sa başına oturtmasını sağlayacak bir çözüme var 
ması kararını almıştır.»

Aynı yılın Ocak ayında ise İsrail, Orta - Do 
ğu meselesinin, ancak Araplarla ortak masaya 
oturmakla halledileceğini açıklamıştı. Bugün ay 
nı görüşü tekrarlayan İsrail Amerikan barış plâ 
nıyla bu hedefine ulaşmış oluyor. Amerika ve 
Rusya, Yahudinin sadık köleleri olarak 1968 yılı 
Yahudi Kongresinin kararlarını iki yıl içinde har 
fiyyen uyguluyor.

Nâsır’m üç günlük Rusya seyahatinin üç haf 
ta sürmesinin gerçek sebebini şimdi daha iyi an 
layabiliyoruz. Mecmuamızın geçen sayılarında 
Rusya ve Nâsır görüşmelerini anlatırken, Rus 
temsilcilerinin aynı zamanda Yahudi Amerikan 
Büyükelçisi Jacob Beam’la münasebette bulunma 
smı daha iyi değerlendirebiliyoruz. Nâsır’ı oya* 
layan Rus temsilcileri, William Rogers tarafın
dan hazırlanan «barış plânını» Jacob Beam vası
tasıyla alıp, Nâsır’a empoze ediyorlar. Yahudi 
Kongresinin, Johnson’a verdiği direktif, Yahu
di müşavirler tarafından sarılan Nixon vasıtasıy 
gerçekleştirebiliyor.. Silâh temin etmek için ge
len Nâsır da herşeyi Moskova’da bırakarak dönü 
yor.

Şimdi Orta-Doğu, Beynelmilel Yahudiliğin 
kontrolünde Amerika, Rusya, İsrail ortaklığının

{Devamı 14. Sayfada)
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Tanın Ürünlerine
Gereken Değer

Verilmiyor!
Türkiye her şeyden önce bir ziraat ülkesidir. 

Nüfusumuzun % 70’den fazlası geçimini bu yol
dan temin eder. İkliminin müsait olması dolayı
sıyla dünyanın en kaliteli ürünleri Türkiye'de 
yetişir. Fakat, gel gelelim bunların yetiştirilme
sine ve değerlendirilmesine: Acaba müstahsili
miz toprağını işleyecek ziraat âletlerini temin 
edebiliyor mu? İstediği zaman gübresini, ilâcını, 
zehirini bulabiliyor mu? Kendisine yardımcı ola
cak teknisyenler var mıdır? Herşeyden önce ye
tiştirdiği mahsulün karşılığını alabiliyor mu?

Eğer bu sorulara vereceğimiz cevablar müs- 
bet ise; Türkiye’mizde halkın refahı için gerçek
ten mîllî bir iktisat politikası takib edilmekte
dir. Fakat menfî ise; işçimizin ve köylümüzün 
bütün gayreti, gecesini gündüzüne katarak yap
tığı uğraşmaları, karnının doymasına bile yetme
yecektir. Ve maalesef elde edilen neticeler ikin
ci durumun varlığını isbatlamaktadır. Onun için 
dir H, isçimiz perişan, köylümüz aç ve esnafı
mız sefalet içindedir. Bu durum, komünistlerin 
milletimizin haklarını istismar etmelerine zemin 
hazırlamaktadır.

Dış piyasalarda önemli yer işgâl edebilecek 
olan buğday, afyon, zevtin, tütün, çay, fındık, 
pamuk v.s. gribi mahsullerimizin nasıl darbelere 
maruz kaldığını ve hand iktisat politikasının te
siri ile değerinin düşürüldüğünü kısaca gözden 
geçirelim:

Türkiye’de ekilebilen arazinin yarıdan faz
lası buŞdav için ayrılmasına rağmen, hâlâ dışa
rıdan buğday ith â l etmekteyiz. Avnı iklim şart
larına haiz olan diğer ülkelerde, her yıl verim 
artmasına rağmen, Türkive’de 17 yıldanberi is
tihsal artmamış, buna nisbet azalmıştır. Verimin 
her geçen gün azalması, ziraat âletleri kullanma, 
ilaçlama, sulama, gübreleme Gribi teknolojik im
kânların köve kadar ulasamamasındadır. Bu im
kânlar kullanılmış olsa bugünkünün iki-üç misli 
mahsul elde edilebilecektir Bu ise millî ekono
minin hız kazanmasıdır.

Halbuki memleketimizde, ziraat âletleri ithali 
nin % 100’ü yahudilerin elinde bulunmaktadır. 
Bu millet düşmanlarının kurmuş olduğu tröst
ler, kövlfîmüzlin bu imkânları temin etmesini Ön 
temektedir.

Haşhaş ekimine indirilen darbe, Batı Anado 
lu köylüsünü içinden çıkılmaz bir sefalete itmiş* 
tir. Haşhaşın millî ekonomimize sağladığı gelir, 
bugün için 70 milyon dolar civarında idi. Afyon 
sakızı tesislerde islendiği takdirde, geliri 100 mil 
yon doları bulacaktı. Fakat Amerika, bizim bu 
gelirimizi istemiyormuş. Bunun üzerine Türkiye* 
ye verilen bir direktif, afyon ekim sahalarını 
derhal daralttı. Türkiye’nin millî gelirini ve köy 
lüsünün refahını, Amerika’nın yahudi Maliye 
Bakanının emrinden aşağı görenler gafil midir, 
yoksa hain mi? Bilmek gerekir.

Zeytinyağına parafin katarak dış piyasalar
daki itibarımızı düşüren yahudi Zigna ve Gomel 
şirketlerinin cezasız bırakılması millete yapılan 
ihanetin bir baskasıdır. Akdeniz, Ege ve Marma
ra halkımızın ekmeğini elinden alarak yahudinin 
Gomel’ine vermekten başka bir şey değildir.

Fındığın, tütünün, pamuğun taban fiyatları
nın daima yerinde sayması, çayın Tekel İdare
since değerlendirilmeyip depolarda çürütülerek 
denize dökülmesi, millî servete indirilen en bü
yük darbedir- Herbiri diğerini asan bu ihanet 
ler, gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Fiyatları daima düşürülen denize dökülen, 
ekimine müsaade edilmeyen, dış piyasalarda iti-

— Afyon sütünün alındığı haşhaşın başı. 
Cehennem! sıcağın altında ter döken anne 
gram gram onu toplayacak. Amerika’nın 
Yahudi Adalet Bakanı neylesin bu kadının 
çektiğini? Başta gelip geçmiş iktidarlar 
hangi yarasına merhem sürdü? Fındık, pa
muk, zeytin ve tütün müstahsilinin sıkıntı
sı da bu.

barı kaybettirilen malların hepsi Anadolu'nun 
gerçek sahibi saf, temiz ve imanlı köylümüzün- 
dür.

Bu suretle toprağını işleyemez hale gelen 
köylümüz, köyünü terk ederek şehre göçe mec
bur edilmektedir. Şehirde zaten iş sahaları mev
cut değildir. Bir taraftan da yahudinin, rumun, 
ermeninin kontrolünde olan ihtiyaç maddeleri 
demire, çimentoya v.s. yapılan kat kat zamlar 
köylüyü tamamen kurtuluşu mümkün olmayan 
badirelere itmektedir Bu hâdiselerin gerçek ma 
hiyeti, ancak millet düşmanı kuvvetlerin iktisat 
politikalarını bilmekle mümkündür: «Sanavtfn 
zira ati ezmesine imkân vermeli, bövleee kövlü sı
nıfını ortadan kaldırmalıdır.» — Dünya Sionist 
Kongresi Madde: 13 —

Türkiyemizde siyasî hâkimiyetini temin et
miş olan masonluk, bu politikayı takib etmek
tedir Bundan istifade eden kuvvet ise. komünizm 
dir. Şehirde işsiz ve aç kalan köylümüz sokağa 
dökülerek komünistlerin anarşi hareketlerinde 
kullanılmaktadır. Netice, mason — komünist iş
birliğinin mahsulüdür.

TÖS ve İlk-Sen 
Kurultayından
Maksat Nedir?

6 Ağustos 1970 günü Türkiye Öğretmenler 
Sendikası ile İlkokul öğretmenleri Sendikası An 
kara'da müşterek bir toplantı tertip ettiler. Top
lantının sebebi, her iki sendikanın müşterek bir 
eylem (!) içine sokulabilmesi için birleşme yo
luna gitmek. Ancak Fakir Baykurt gibi öğret
menlikle en ufak bir alâkası kalmamış olan he
yecan kovboylarının bu işe pek hevesli oldukla
rı hissediliyor.

Bundan önce, bu iki sendikanın ortaya çıkış 
sebeplerini bilmek lâzımdır. 624 sayılı sendika 
kanununa göre öğretmenler de sendikal çalış
malara başlayabilecekti. Bu kanun çıkmadan ön
ce Türkiye’de bütün öğretmenler, Türkiye öğ
retmen Dernekleri Millî Federasyonu adlı te
şekküle bağlı idiler. Sendikal mücadele, dernek 
ve cemiyetten daha geniş imkânlara sahipti. 
Türkiye Öğretmen Demekleri Millî Federasyo
nu içinden, solcu bir grup daha 624 sayılı sen
dikalar kanunu çıkmadan evvel, böyle bir hak 
elde edebilmek için hükümeti zorlamaya başla
mıştı.

Kanunun çıkmasından hemen sonra, yerden 
mantar biter gibi, Türkiye Öğretmenler Sendika 
lan fırlamaya başladı. Daha sonra ise Türkiye 
Öğretmen Demekleri Millî Federasyonu Vendi 
kendini lâğvederek TÖS’e iltihak etti. TÖS’îin 
başına Fakir Baykurt gibi Bulgari stanla ilişkile
ri bulunan şaibeli birisi geçince, bu sendikanın 
da fonksiyonu demişti. Öğretmenin maddî mane
vî bir çok ihtiyaçlarını karşılamak iddiasıyla vâ- 
vevlâ koparan menhus kişiler, simdi bunları bı
rakmışlar dilli düdük gibi Moskova ağzıyla ötü
yorlar

Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde toplanan TÖS 
Genel İdare Kurulu’nun aldığı şu kararların han 
gisi öğretmen davasına çare bulma endişesi ta
şır?

«Tonlum içindeki, yeni tartışmalardan dola 
yı gen dikamızın temel felsefesin! tartışmak ve 
bir daha arıklamak ihtivacı hasıl olmuştur. Bu 
temel felsefe; bütün meslekî ve sendikal eğitim 
çalışmalarımızda rehberimi* olacaktır. Çok özet 
bir anlatımla bn felsefe şudur:

1 — Emnervalizme karşıyız.
2 — Feodalizme ve kapitalizme karşıyız» 

v.?. Bunları Türk öğretmenine baş ilke olarak 
kabul etmek, neyin hazırlığıdır?

Bîltün bunlar, TÖS’ün başına geçmiş mark 
sist çetenin öğretmenlikle bir alâkasının kalıp 
kalmadığı hakkında, kulağı sağırlasmıs Millî Eği 
tim Bakanlığı yetkililerine bir ipucu olabilir mi?

öğrefmen boykotunun az çok basarıyla neti 
celenrresi Fakir Baykurt ve avanesinde sanki 
materyalist devrimi gerçekleştirmede öğretme
nin; isçiden daha önde bir sınıf olduğu vehmi« 
ni uyandırdı Bu şımarıklığın sonu bakalım ne
ye varır?

Fakat öğretmen boykotunda ekseriyetin te
min edilmesine rağmen bölünmeler, parçalan
malar, TÖS şubelerinin hiç birinin sözünün tu
tulmaması, Fakir Baykurt ve avanesinin salta
natının kavpak bir zemine davandan! gömerdi

Daha önceden TÖS’ten ayrılın tlkokul Ö£ret 
menleri Sendikası’nı (Îlk-Sen) kuranlar da eği
tim kademesindeki yerlerinin verdiği kompleks
ten hareket etmişlerdi. tlk-Sen’in başkanı olan 
Kenan Keleş de Fakir Baykurt’tan aşağı birisi 
değil.

teinde bulunduğumuz Ağustosun ilk haftasın 
da TÖS ve ÎLK-SEN Ankara’da 200 er delege 
ile toplandılar Gelin görün ki. toplantı bir her 
gâmeye dönmüş. Birbirlerine hakaretler, tükür 
meler, küfürler almış vürümüs. toplantıyı idar^ 
eden Prof Mukbil Özvörük yer yer başlayan ça 
tışmalan ve sataşmaları önleyebilmek için top 
îantıvı kapatmak mecburiyetinde kalmış Ve böv 
lece işçi sınıfı verine Stretmeni sosvalist devri 
mîn hamalı vapmava kalkan Fakir Bavkurt mî 
sillû namlı bahadırların (!) bozuk niyetleri kur 
saklarında kalmış.
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ORTAK

ORTAK PAZAR VE SİYASİ HEDEFLERİ

Anadolu topraklan asırlardır devam eden 
mücadelelere sahne olmuştur. Askeri, kültürel, 
iktisadi ve diplomatik görünüşlü bütün mücade 
lelerin temelinde en bariz sekliyle ideolojiler 
kavgasının damgası bulunmuştur.

Hristiyan Avrupa ve beynelmilel Yahudilik 
OsmanlI İmparatorluğunu yıkmak, zengin maden 
yataklannı ve ziraî mahsullerine sahip olmak 
için senelerce çalışmışlardır. Haçlı seferleri ha
zırlanmış, bütün Avrupa kuvvetlerini seferber 
etmiştir. Muvaffak olunamaymca Osmanlı mâli
yesini çökertmek, ticaretini yıkmak ve sanayiini 
öldürmek için her türlü adi ve iğrenç yola baş 
vurulmuştur. Adli reform, hukuki ıslahat hare
ketleri ve kapitülasyonlarla büyük imkân ve imti 
yazlar elde etmişlerdir. Bir taraftan Osmanlı mâ
liyesini, ticaretini ve sanayini yıkarlarken, di- 
ğer taraftan da kendi hâkimiyetlerini genişlet 
mişlerdir.

Gelişen sanayilerine ham madde temini ve 
elde edilen mamullerin satışı meselesi, AvrupalI 
devletleri ve sermayedarları korkunç ve fevkâ 
İade azgın bir sömürgeciliğe itmiş; Avrupa sana 
yiini ayakta tutabilmek için her yolu denemiş
tir. 1683 Viyana bozgununundan sonra her dost 
luk teklifinin, her anlaşma isteğinin arkasından 
İmparatorluğun yıkılması, topraklannm paylaşıl 
ması ve zenginliklerinin talan edilmesi plânları 
gözükmüştür.

«Deutsche Bank 1888 de Anadolu demiryol
ları imtiyazını almıştı. Almanya tslâm âlemiyle 
bağlarını kuvvetlendirmeye başladı. Almanlar, 
Asya’nın ham madde ve istihlâk merkezine doğ 
ru kendisine bir koridor açmak istemekteydi. 
Bunun için Berlin, Bizans (İstanbul), Bağdat ve 
Basra demiryolunun tesisine karar verdi. «—Dün 
ya Ticaret Yollan Üzerinde Cereyan eden İkti 
sadi ve Ticari Mücadeleler M.Arslan Abisel 
Shf. 56—

Görülüyor ki Avrupa Doğunun bakir ve zen 
gin topraklama nüfuz etmeye asırlardan beıi 
çalışmaktadır. Bunun için gizli veya açık, siya
si veya askeri yahut iktisadi mücadelenin her ne 
vine baş vurmuştur. Tanzimattan sonra devlet 
politikasının gayrı milli hale dönmesi; devlet ida 
resinin Avrupa’nın uydusu, millî kültür ve ts- 
lâmi inançtan yoksun, millî ızdaraplardan uzak 
yahudi, mason ve dönmelerle gafillerin eline geç 
mesi hristiyan devletlerin ve beynelmilel yahu- 
diliğin işini kolaylaştırmıştır. Devlet politikası 
millî hedeflerden saparsa, millî ekonomi elbet
te yıkılır ve düşmanların hâkimiyetine geçer. 
Nitekim öyle olmuştur.

— Lozan’da kaldırıldığı İddia edilen iktisa» 
dî kapitülâsyonlar maalesef kalkmadı. Mil
leti yeni kapitülâsyonların ağına bırakmak 
için çalışanlardan, Ortak Pazar nezdindeki 
daimî Büyükelçimiz Ziya Müezzinoğlu.

TARİHTEN ALINACAK DERSLER VAR.
1. Dünya Harbi ile Osmanlı topraklan da

ğılmış, maden yatakları petrol zenginlikleri olan 
bölgeler Avrupa’nın hâkimiyeti altına girmiştir. 
Bugün sıra Türkiye’dedir. Beynelmilel yahudi 
diplomasisi ve mâliyesinin kontrolünde hristiyan 
devletlerin, Avrupalı sanayicilerin hedefi Türki
ye’nin zengin ve çeşitli maden yatakları, zirai 
mahsulleri ve geniş istihlak pazarlandır. Gayn 
millî bir politikanın tabii neticesi olarak andlaş 
malarla maskelenen iktisadi oyunlar ve plânlar 
vasıtasıyla mücadele devam etmektedir. İşte Or
tak Pazar bu vasıtaların millî ekonomimiz ve mil 
let hayatımız için en tahripkâr olanıdır.

Avrupa bize daima dost elini (!) uzatmış ve 
arkadan ihanet hançerini saplamıştır. Bu ger
çek idaeolojilerin barışmadığı prensibinin bir 
neticesidir. Avrupa hristiyandır. Kültürü, ticare 
ti ve sanayisi beynelmilel yahudiliğin tesirleri 
altındadır. Hristiyanlık tamamen aslından uzak
laştırılmıştır. Avrupa’nın müslüman milletimize 
karşı asırlardan beri tanıdığı kini ve düşmanlığı

vardır. Türk Milletine karşı müşterek bir haçlı 
ruhu taşımaktadır.

Dünya tarihinde ayrı ideolojik bünyeye 
(iman, ahlâk, kültür ve töre) sahip olan milletle 
rin dost olduğu görülmemiştir. Tarih bunun can 
lı misalleri ile doludur. Her devirde hristiyan ca 
miasınm sun’i dostluk gösterilerinin arkasında 
düşmanlık niyetleri yatmıştır. «Farklı ideolojik 
bünyeye sahip olan milletler dost olamaz, ancak 
bu milletlerin devletleri arasında ittifaklar kum 
labilir.» Bu gerçeği bilemiyen gafil politikacılar 
ve hain devlet adamlannm tarihte milletin ba
şına getirdikleri büyük felâketler vardır.

Aynı inanca kültüre ve medeniyete sahip 
görünen Avrupalı milletler dost olabilirler. Ara
larındaki ihtilaflar ise ancak menfaat ihtilafları* 
dır. Bu ihtilaflar hiç bir zaman ideolojik düşman 
lık haline gelmemiştir. İmparatorluğumuzun yı
kılmasında, Türkiye’nin soyulmasında ve milleti 
mizin köleleştirilmesinde Avrupa kendi arasın 
da dosttur. Bize gösterdiği dostluk ise daima sah 
telik vasfını taşımıştır.

Bu ilmi ve tarihi gerçeklerden ibret alın
ması gereken gafil politikacılanmız yine gayri 
millî politik davranışlarda ve hatalarda devam et 
mektedir. Avrupa dostluğu namına Ortak Pazar 
esaret anlaşması kabul ediliyor ve şerefine şam
panyalar patlatılıp, kadehler kaldırılıyor Bu 
gafletin acı ve ızdıraplı neticelerini tarihte ol
duğu gibi yine çilekeş milletimiz yüklenecektir.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ HAÇLI RUHU
1* Dünya Harbine Türkiye’yi gaflet ve iha

net içerisindeki politikalarıyla İttihat ve Ter a fe
nciler sebeb olmuşlardır. Almanlarla dostluk ku 
rulmuş, ittifaklar yapılmış ve hazırlıksız bir an
da ordumuz harbe sokulmuştur. Yahudi ve mason 
üstadlann elinde oyuncak olan İttihatçılar böy- 
lece Türkiye’yi büyük bir felâketin içine atmış* 
lar ordumuz bir çok cephede Almanlann safın 
da ve kumandasında harbe girmiştir’ Limon 
Von Sanders, Wangenhayn, Golç ve Schellendorf 
paşaların yönettiği harpte milyonlarca millet ev 
Iadı şehit olmuş, Anadolu harabeye dönmüş, kos
koca vatan topraklan kaybedilmiştir. Sadece Ça
nakkale’de Almanların büyük ihaneti ile İngi
liz toplarına, mitralyözlerine ve makinalı tüfek
lerine karşı çakmaklı tüfeklerle sürülen 500 bin 
Mehmetçik şehit edilmiştir.

İttihatçıların dost bildikleri ve saflarında ■
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Osmanlı Ordusunu harbe soktukları Almanlar, 
devletimiz ve milletimiz için 3 B adı altında bir 
projenin tahakkukunu temine çalışıyorlardı. Bü
yük Hristiyan Alman İmparatorluğu sınırlarına 
Berlin, Bizans ve Basra demiryolu hattı üzerin* 
deki bütün Osmanlı topraklarını katmayı plânlı 
yorlardı. Bu büyük ve zengin toprakların, müs
takbel Alman İmparatorluğuna ilhakı için O sa
manlı Ordusu İngiliz, Fransız ve İtalyan ordula
rına kırdırılıyordu. Esasında Almanların bu ha
reketi dostluk perdesi arkasında bir haçlı sefe 
ri mahiyetini taşıyordu.

-1917 senesinin Aralık ayında İngiliz ordusu 
Allenby kumandasında Kudüs'e girmişti. Hristi- 
yanlığın mukaddes bildiği Kudüs’ün Almanların 
müttefiki (!) Osmanlı Devletinin elinden alın
ması üzerine İngiliz Başvekili Lloyd George par 
lâmento da şu konuşmayı yapmıştı:

«General Allenby’nin adı tıpkı sonuncu ve 
en şerefli haçlılar şerefine komuta eden parlak 
komutanın ki gibi ölümsüz olacaktır. General ma 
hareti sayesinde vaktiyle bütün Avrupa şövenli 
ğini, yüzyıllarca uğraştırmış olan bir teşebbüsü 
şerefli bir sonuca ulaştırdı. Şu anda unutmu
yoruz ki, Avrupa bu işe bütün askerlerini ver
mişti, bu gayeyi şimdi Allenby’nin başında ol
duğu bir İngiliz Ordusu başarmıştır.» —Yeni Ga 
zete 9 Ekim 1967—

Lloyd George parlak nutkunu İngiliz Parla
mentosunda verirken dost bilerek ittifak edilen 
(!) Almanlar, Kudüs’ün işgalini bayram olarak 
ilân etmişler, dini bir bayram havası ve heyecanı 
içinde kiliselerde ibadetler yapılmış ve şenlik
ler düzenlenmiştir.

Avrupa bu haçlı ruhunda daima müttefik
tir. Bugün de bu haçlı ruhu bütün tazeliği ile 
vardır.

İşte dost olarak bilinerek siyasi ve iktisadi 
ittifakını kabul ettiğimiz Avrupa budur. Ortak 
Pazar Anlaşmasıyla ortaklığı kabul ettiğimiz Av 
rupa’nm milletimize ve bütün müslüman millet 
lere karşı taşıdığı ruh budur. Tarihin bu ibretli 
hadiselerinden ders alışmadan sorumsuzca ve ba 
siretsizce kabul edilen bu yeni ittifaklar da mil 
letimize eskileri giib büyük felâketler getirecek 
tir.

ORTAK PAZAR NEYİN MASKESİDİR
Bilindiği gibi Ortak Pazar bir Avrupa Siya

si Birliği fikrinin neticesidir. Yâni nihai hedefi 
siyasi entegrasyonu temin etmek ve bir Avrupa 
Devleti kurmaktır. Bu fikir uzun zamandan beri 
hazırlanmaktadır. Ve şimdi Ortak Pazar adı al
tında iktisadi bir hüviyet taşımaktadır.

Bugünkü atılan bu ilk adımdan sonra Avru 
pa’nın müşterek bir parası, parlamentosu ola
caktır. Bu parlamentoya girecek üyeler bir ya
man sonra devletler tarafından değil, milletler 
tarafından seçilecek ve parlamento müşterek ik 
tisadi ve siyasi politikaları tayin edecek, böylece 
federatif Avrupa Devleti tesis edilecektir. Te
melleri Yunan düşüncesi, Roma ve Tevrat şerîa- 
tina ve Hristiyan ilahiyatına dayanan Avrupa 
medeniyeti için yeni bir millet meydana gele
cektir. Avrupa milleti. Milletleri karakterize e- 
den inanç temelleri, kültür değerleri, millî ideal 
leri yıkılacak, bu inançsız ve dejenere cemiyete 
de dini inanç ve millî menfaatlerine taassupla 
bağlılığını devam ettiren Dünya Yahudiliği ha 
kim olacaktır. Fu hedef Tevratta bütün açıklığı 
ile çizilmiştir. «Milletlere baş olmak için seni ko 
rudum. Bilmediğiniz bir kavim size kulluk ede
cek, yabancı oğullan size boyun eğecekler, ku
lakları işitince size itaat edecekler, takatsiz ka
lacaklar.» Tevrat II. Samuel Kitabı 22. Fasıl.—

«Sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mül
künü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı yer 
sizin olacaktır.» -Tevrat Tesniye Kitabı Fasıl 2-

«Bak bugün milletler ve ülkeler üzerine kö 
Minden sökmek ve yıkmak için, helak etmek ve

yok etmek için, bina etmek ve dikmek için ¿»e 
ni koydum.» —Tevrat. Yeremya Kitabı Fasıl —

«Sana kulluk etmeyen kavim ve milletler yok 
olacaklar ve o milletler tamamen harap olacak
lardır.» Tevrat İşaya Kitabı Fasıl 60—

Görülüyor ki muharref Tevrat Yahudilerce 
bir dünya emperyalizmi tesis etmelerini emredi
yor ve bunun yollarını gösteriyor. Bütün insan 
lığın köle ve yalnız Yahudinin efendi olduğu bir 
hâkimiyet hayali, yahudi düşünüşünün temelini 
teşkil eder. Bütün dünya Yahudinin mülkü, bü 
tün milletler kölesi olacak, bütün dinler yok ola 
cak ve Yahudi şeriati dünya nizamı olacak.. Bu 
menhus gaye uğruna yapmadık alçaklık bırak- 
mayan sion emperyalizmi dünyada bu gün en 
güçlü devresini yaşamakta, gizli beynelmilel ve 
canavarca bir emperyalizmi tesis etmiş bulun 
maktadır.

İşte kurulması tasarlanan bu Avrupa Birli
ği içinde Türkiye de bir eyalet olmak mevkiin
dedir. Türkiye Ortak Pazara süresiz olarak gir
miş bulunmakla bu birliğin müstakbel üyesi hali 
ne getirilmiştir.

söz sahibi değildir. Sadece tâbi üye durumunda
dır ve karar organlarında da yoktur. Gerçekten 
bu anlaşma İsmet Paşa’nın iftiharla söylemiş ol
duğu gibi, Türkiye’yi ebediyyen Avrupa’ya bağ 
lamıştır ve tabi hale gelmiştir.

Anlaşıldığı gibi Beynelmilel Yahudiliğin ve 
Hristiyanlığm asırlardan beri tasarladığı hedef
ler bugün tedricen gerçekleştirilmektedir. İstik 
balde bu birlik içinde Türk Milleti kendini mil 
let yapan unsurları (milli kültür, örf ve âdet
ler, İslâm inanç ve ahlâkı) kaybedecektir. Avru
pa’nın Tevrat ve İncil’e dayanan, mülevves Yu
nan kültür ve ahlâkına istinad eden Avrupa me
deniyeti içinde eriyecektir.

Yunanistan veya İsrail için Ortak Pazar bel 
ki bir gelişme imkânıdır. Çünkü Avrupayla aynı 
inanç sistemi içinde bulunmaktadırlar. Bu dev
letler meseleyi sadece iktisadi hesap ticari imkân 
lar ve millî menfaatler yönüyle düşünebilirler. 
Fakat Türk âleminin tek müstakil devleti ve 
İslâm milletlerinin tek kurtuluş ümidi olan Tür
kiye için bu durum bundan çok farklıdır.

Türkiye müslüman bir memlekettir. Müslü-

— Ortak Pazar için Belçika'nın başşehri Brüksel’de yapılan bir toplantı. Sanayice 
gelişmiş memleketlerin Yahudi şirketlerine, bütün gümrük duvarlarını açmak için 
canla - başla çalıştılar.

MİLLİ MECLİSLERİN DE ÜSTÜNDE 
Ortak Pazar andlaşması ileriki safhalarda 

millî hakimiyeti zedeleyecek, T.B.M.M. ve Türk 
Hükümetlerinin hükümranlığını gölgeleyecektir. 
Anlaşmanın 211 mad. si şöyle demektedir.

«Camia her üye devlette, millî mevzuatla 
hükmi şahıslara tanınan en geniş hukuki ehliye 
ti haizdir. Câmia, ezcümle menkul ve gayri men 
küller iktisab ve devredebilir, dava ikame ede
bilir. Camia bütün bu hususlarda komisyon ta 
rafından temsil edilebilir.»

Görülüyor ki Ortak Pazar hükümetler üzerin 
de bir hükümet manzarası arzetmektedir. Güm
rük duvarları kaldırılıp ortaklık tamamen tesis 
edildikten sonra meclisler ve hükümetler mahal 
lî ve İdarî teşekküller haline geleceklerdir. Mil
lî idealler, millî kültür, örf ve âdetler, dini inanç 
farkarı İzale olduktan sonra da Ortak Pazar Dev 
leti teşekkül edecektir. Bu birliğin yahut devle
tin parlâmentosu, parası müşterek siyasi ve ikti 
sadi politikası olacaktır. Görünmeyen bir şebeke 
Avrupayı ve memleketimizi idare edecektir. İşte 
bir ticaret anlaşması olarak takdim edilip, hak 
kında kesik ve boğuk methiyeler düzülen Ortak 
Pazarın sonu budur.

Kaldı ki Türkiye Ortak Pazarın idaresinde

man memleketler bugün dünya üzerinde hem 
toprak ve toprak zenginlikleri, hem de nüfus iti 
bariyle büyük imkânlara sahiptirler. Türkiye sa 
nayileşen bir memleket olarak bu milletlerle ve 
kalkman üçüncü dünya memleketleriyle ticari 
münasebetler kurmak mecburiyetindedir. Böyle- 
ce Türkiye, sanayi mamullerine pazar bulabilir. 
Avrupa’ya sanayi mamulleri ihraç edemiyecegi 
ne ve Avrupa sanayi ile bugünkü şartlar içinde 
rekabet yapamıyacağma göre bu bir mecburi
yettir. Üçüncü blok diyebileceğimiz böyle bir is
tihlak sahası ve pazar yeri yeni gelişmeye baş 
layan Türk sanayii için büyük bir imkân ola
caktır.

İŞİN DİĞER BİR YÜZÜ
Fakat Ortak Pazar anlaşması İslâm memle

ketleri ve üçüncü dünya devletleriyle Türkiye 
nin böyle bir siyasi ve İktisadî entegrasyona git 
meşine de mâni olmaktadır. Böylece Avrupa Tür 
kiye’de kendine rakip olabilecek bir millî sana 
yiin kurulmasına ve gelişmesine imkân vermek 
istememektedir.

Zira Ortak Pazar üye devletlere, Ortak Pa 
zar Parlamentosu tarafından tayin edilen müşte 
rek ticari ve siyasi statüleri içinde hareket mü-

(Devamı 14. Sayfada)



Lozan’ı Tekrar Gözden Geçirelim

Kapitülasyonlar 
Lozan’da Kaldırılmadı

Milletçe içine yuvarlandığımız 
İktisadî buhranlar, ve bu buhranları 
daha da artırıcı son beynelmilel te
şebbüsler (Ortak Pazar) bizi kapi
tülâsyonlar meselesini yeniden tet
kike zorlamaktadır. Acaba Lozan 
Antlaşmasıyla etrafımızı çepeçevre 
kuşatan bu tarihî belâdan ne nis- 
bette yakamızı kurtarabildik? Kapi
tülâsyonlar gerçekten Lozan Ant
laşmasıyla ilga edilmiş midir? Yok
sa hüviyet değiştirip yine varlığını 
sürdürmekte midir?

Belki bugün için Lozan’ı yeni
den gözden geçirmeye zorlayan en 
esaslı mesele budur. Batı Trakya, 
Musul Petrolleri, tamirat ve tazmi
nat meseleleri bundan butarafa sa
dece ders alınacak acı kayıplardır. 
İhtirasları uŞruna milleti parçala
yan, sun’î sınırlarla âileleri perişan 
eden, millet zenginliğini heba eden, 
en hayatî meseleleri doğum günü 
hediyesi olarak peşkeş çekenleri 
tanımak ve görmek bakımından bi
rer misaldir. Şimdilik bu kayıbları 
telafi etmek imkânı mevcud değil
dir.

Kapitülâsyonlar ise el’an aktüel
dir. Sorumsuz yöneticiler halâ batı
nın dovmak bilmez istihasını yeni 
kapitülâsyonlarla tatmin etmekle 
meşguldür. Son Ortak Pazar Anlaş
masıyla millet yağmurdan kaçar
ken doluya yakalanm\stır 47 yıl- 
danber! varlığını şeklî demokrasi
nin imkânları içerisinde devam etti
ren kapitülâsyon belâsı Ortak Pa
zar’la yeni bir statüye kavuşturul
muştur.

KAPİTÜLASYONLARIN
MAHİYETİ
Kapitülâsyon kelimesi ifade et

tiği manâ itibariyle bir devletin, 
kendi hakimiyet hakkını kullandığı 
topraklar üzerinde, kendi tebaasın
dan olmayan yabancılara tanıdığı 
bir takım haklar ve imtiyazlardır. 
Bu yönüyle kapitülâsyonlar mesele
sini incelerken iki devreyi birbirin
den avırmak gerekir. 1 - Kuvvetli 
olduğumuz devrede kapitülâsyon
lar 2 - Son devrelerde kapitülâsyon- 
*ar.

1 — Kuvvetli olduğumuz devre
de kanitülâsvonlar, FransaVa mü
rüvvetin verilmiş imtiyazlardır. Na 
sil Fatih’in PatrîVhanevi İstanbul’da 
bırakması politik bir maksada dava 
nıyor ve bununla hı^ctîvan birliğini 
parçalama Yavesi güdülüyorsa. Ka
nuni devrinde Fransa'ya verilen â- 
tifetler de avnı politik maksadı ta
şıyordu Çünkü dünvayı idare eden 
ideolojilerin politikalarıdır Harbler

«Sanırım ki, Türkiye bir çok hususlarda sükûtu hayale uğ-p 
P rayacaktır. Lozan’da elde ettiğini iddia ettiği bazı muvaffaki-| 
^ yetlerin kendi aleyhine döneceğini görecektir.»

LORD CURZON

bu politikaların devamıdır. Her poli
tik güç harbi lehine bitirebilmek 
çin ittifaklar yapar, düşmanı parça
layıp yok etmek ister. Stratejinin 
aslı da budur: Düşmanı parçalama, 
zayıflatma ve yok etmek, kendi kuv
vetlerimizi muhafaza etmek, artır
maktır.

İşte Kanunî Devrinde ortaya çı
kan kapitülâsyon meselesi, strateji
nin bu temel kaidesine dayanıyor, 
siyasî bir gaye taşıyordu. O gün için 
Osmanlı Devleti karşısında en bü
yük beynelmilel güç katoliklik idi.

Katolik devletler her hadisede 
müşterek kuvvet olarak karşımıza çı
kıyorlardı. Kosova’da Varna’da ve Mo- 
haç’ta hep aynı katolik ittifakı vardı. 
Bu ittifakı parçalamak, düşmanı teke 
irca etmek en uygun yoldu. Fransa’
ya yakınlık gösterilmekle onu ittifak
tan sıyırmak , sonra da Alman İmpa
ratorluğumu tek başına bırakmak is
teniyordu. Bunun için bazı imtiyazlar 
verilmiş idi.

Verüen bu imtiyazlar tek taraflı 
olup ne Fransızlar, ne de diğerleri 
için devlete karşı ileri sürülen bir 
hak değildi Tam aksine, devletin 
lütfettiği ve istediği zaman da geri 
alabileceği şeylerdi. Aynı zamanda 
yalnız kapitülâsyonu veren padişah
ların iktidarda kaldıkları sürece mer*i 
olacak imtiyazlardı.

2 — Son devrelerinde ise kapi
tülâsyonlar Padişahın lütfettiği im
kânlar olmaktan çıkmış, tek taraflı 
atifet muamelesi hüviyetini kaybe
derek halâ tesirlerini izale edemedi
ğimiz kangrenleşmiş bir yara haline 
gelmiştir. Artık bu andan itibaren 
kapitülâsyonlar devlete karşı ileri sü
rülen bir hak olmuştur. Tek taraflı 
değil, devletimize bir takım vecibe- 
beler yükleyen bir antlaşma, kayd’ı 
hayatla m eri değil, ebedî bu mil
leti bağlayıcı bir hal almıştır. Bu 
belgeler batının sömürgecilik ve 
emperyalist emellerle hareket ederek 
milletimiz üzerinde elde etmek iste
diği imtiyazlı bir statü tesis eden bir 
mahiyet kazanmıştır. Adlî, idari, İk
tisadî ve ferdi plânda devlet otoritesi 
ve devletin özünü teşkil eden haki

□
miyet unsuruyla bağdaşmayacak bir 
karakter arzetmiştir.

KAPİTÜLÂSYONLARIN 
İKTİSADİ TESİRLERİ

Kapitülâsyonlar İktisadî yıkılışı* 
mızı hazırlayan, başlıca faktördür. 
Millet zenginliğinin uzun asırlar ve 
el’an Beynelmilel Yahudi ve Hristl- 
yan Sermayesine peşkeş çekilmesi ne
ticesini doğurmuştur. Böylece bizim 
ekonomi tarihimizde bir felâket kay
nağı olmuştur. Ormanlar, madencilik, 
demir yollan işletmeciliği vergi top
lama imtiyazları, dokumacılık, para 
piyasası kısa zamanda yabancıların 
eline geçmiştir. Milletin hayat mü
dafaasına yönelmesi icab eden millî 
ekonomi bir müddet sonra AvrupalI 
müteşebbislere vurgun ve soygun im
kânları temin eden bir âlet haline 
gelmiştir. Millet evlâdlan cepheler
de kan döker, can verirken, içimizde
ki vampirler, milletin hayat damarla
rından kanını emmeye başlamıştır. 
Memleket Yahudi-Fristiyan serma
yesinin at oynattığı bir çiftlik duru
muna getirilmiştir. Bir AvrupalI bu 
durumu şöyle ifâde etmektedir:

«Ve zerre kadar müdafaa terti
batı olmayan memleket, olduğu gibi 
yabancı sermayenin sömürgeciliğine 
teslim edilmiştir. O kadar ki, bu ser
maye, memleketin ekonomik inkişafı 
bakımından olan ihtiyaçlarıyla ken
disinin kâr hesablarını, görünürde 
olsun ayarlamaktan, kendini müstağ
ni saymıştır, Ve sermaye, Osmanlı 
İmparatorluğunun iliğini bir koca
man vampir bel kemiğinden emmiş- 
tir,

Bankasından demir yoluna, or
manından madenine, gaz şirketlerin
den şehir suyu idaresine kadar, her 
şey yabancı eline geçmiş, her şey 
yabancı eline geçmiş, her şey yaban
cılar tarafından yapılmış, ve her şey 
yabancıların menfaatine göre idare 
edilmiştir.»

— N. V. Bischoff. Ankara Sh: 
104 Ulus Basımevi 1936 —

Bütün ticaret ve sanayi kollarına 
el atan yabancı gurublar, devletin ge
lir kaynaklarını kurutmuşlar, bundan

Yıllar Ana para taksitleri Faiz Ödemeleri Toplam Milyon Dolar
1970 92,9 28,2 121,1 »
1971 81,8 25,9 107,7 »
1972 63,9 24,4 88,3 »
Toplanı 238.7 78.5 317.1 Milyon Dolar

Kaynak- Maliye Bakanlığı 1967 Malî yılı Bütçe Tasarısına ait Gerekçe shf. 124.
Bir de Türk parası ile ödenecek miktarda eklenince isin vahameti daha da artmak'
tadır:

V ıllar Ana para taksitleri Faiz Ödemeleri Toplam Mil. Lira
1970 157.7 123.9 281.6 »
1971 162.8 116.9 279.7 »
1972 167.6 109.7 277.3 »
Toplam 488.1 350.5 838.6 Milyon Lira

Kaynak: Maliye Bakanlığı 1967 Mali Yılı Bütçe Tasarısına alt Gerekçe shf. 126.

böyle devleti, iç ve dış istikrazlara 
zorlayan bir ekonomiyi teşekkül et
tirmişlerdir,

Harb masraflarını karşılamak, 
devlet giderlerini finanse etmek için 
Padişah, İstanbul Galata’da ağlarını 
örmüş yahudi, rum, ermeni kompra
dorlara avuç açar duruma gelmiş
tir. Devletin güç durumundan istifa
de eden bu kompradorlar, devlete 
şartlı borç para vermişlerdir. Böyle
ce devlet artık milletin iktidarı ol
maktan çıkmış, sermayedar azınlık 
gruplarının iktidarda sabib-i seia- 
hiyet olduğu bir duruma düşmüştür. 
Devlet aldığı borç para karşılığı, 

ağır faiz yükünden başka yeni vergi
ler, yeni imtiyazlar, milletin elinde 
bulunan iş kollarından yabancı ha
kimiyetini tesis eden fırsatlar ha
zırlamıştır.

.«Bunun üzerine yeniden borçlara 
girilerek yeni karşılıklar gösterilmiş
tir. Tütün monopolü ve yeni vergi
ler. Bu yeni vergiler öylesine idi ki, 
AvrupalInın kârlı dış ticaretine zarar 
vermeyecek ve altının dışarıya doğru 
tulumba edilmesine yardım edecek
lerdi.» —A. g. e. Sh. 105—

Devlet himayeciliğinden mah
rum hale gelen millî ekonomi çök
müş, girişilen her millî teşebbüs, 
sermaye itibariyle zayıf olduğu için 
beynelmilel sermaye tarafından bo
ğulmuştur.

Bir taraftan ardı arkası kesil* 
meyeu sürekli harbler, diğer taraftan 
bütün iş kollarını ve altın piyasasını 
elinde tutan, rum, ermeni ve diğer 
azınlıklar milleti İktisadî bir esarete 
itmişlerdir.
HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN 

KAPİTÜLASYONLAR
Devlet çarkını döndüren malî im

kânlar, milletin değil de düşman
ların çarklarını çevirmeye başlayın 
ca ister istemez bunun tesirleri ad
lî ve İdarî yönde de bir çok sakat 
tıkları tevlid etmiştir

Her şeyden evvel, «Hukuk Bir
liğinin Sağlanması», «Kanunların 
eşit olarak tatbiki», «Devlet imkân
larında fırsat eşitliği» fantazi şeyler 
olmuştur.

Milleti soyan, servetini kaçıran* 
hileli iflâslar, ticarî oyunlarla mil
lî ekonomiye sabotaj yapanlar, m it 
letin âdil mahkemelerinden ve hu
kukundan yakalarını kurtarıp, kendi 
mahkemelerinde kendi hukuklarına 
göre yargılama imtiyazı elde etmiş
lerdir. Zararı bu millet ve bu devlet 
görecek, muhakemeyi ise faydala
nan ve bizzat bu yollara teşvik e- 
den düşman devlet yapacak. Haliyle 
suçluyu takib ve tecziye mümkün 
olamazdı ve olmamıştır. Üstelik tâbi 
olacakları hukukun karakteri ve fel* 
sefesi de vurgun ve soygunu mübah 
görmektedir 

Türkiye’de suç işleyen bil imtiyaz 
iı, Türk Hüfcuku’na değil ken^* 
memleketinde tatbik edilen kapita* 
list hukuka göre yargılanacaktır. Ka 
pitalist Hukuk Sisteminde ise, «kita 
bina uydurmak» suretiyle her türlü 
dalevereyi çevirmek meşrû sayıl* 
maktadır. Ne sermayenin doğuşun
da, ne sermayenin ferdlere dağıtıl
masında, ve ne de sermayenin sar
fında en ufak bir devlet müdahele- 
si caiz değildir Devlet sadece kendi 
sine belirli bir mikdar vergi veril
mesini ister Onun dışında ekono- 
mik hayat tamamiyle kuvvetli grup 
ların hâkimiyetine ve sömürüsüne 
terk edilmiştir Sermayenin ihtikâr»
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3a, karaborsa ve faiz yollarıyla tica
rî kombinezonlarla elde edilmesinin 
ehemmiyeti yoktur. Bir misâl ver
mek icab ederse; Avrupa menşeli 
ve 1914 tarihli Osmanlı Mürabaha 
nizamnamesine göre yüzde 9’dan 
fazla faizle ödünç para vermek ya
saktır. 1. Faraza bir yabancı Fran
sız şirketi, yüzde 20 faizle ödünç pa 
ra verse, ve suç işlese bu şirketin 
tabiî olduğu kapitalist Fransız hu
kukunda faiz hadleri dondurulmadı* 
ğından şirketin faiz yolu ile aşırdı
ğı parayı geri almak mümkün olma
yacaktır. Verilen bu imtiyazlar azın 
lık gruplar için en büyük imkân ol
muş ve milyarlarca liralık servet (* 
luk oluk yahudi - hristiyan zengin
lerin cebine akmıştır. Mazlum mil 
lete ise «Harab kasabalar, biçare 
köyler, tahribe uğrayan ormanlar, 
yağmura susamış tarlalar ve ne he
kim, ne de hoca yüzü görebilen in
sanların payına kalan, bir kocaman 
hiçti.» A. G. E. Sh: 106 

İdarî sahada ise limanlarda ve da 
hilde özel postahaneler vardı. Bunlar 
vasıtasıyla imtiyazlı azınlıklar büyük 
çapta kaçakçılık yapmakta idi. Çün
kü posta çuvalları açılamazdı. Yur
dun her tarafında kiliseleri, okulla
rı hastahaneleri ile mübarek vatanı 
bir ahtapot gibi sarmışlardı.

Eğer istedikleri kolaylık devletçe 
kendilerine gösterilmezse «STASYO* 
NER» gibi yumuşak bir ad taşıyan 
elçelek gemilerini Boğaziçinde teh- 
didkâr bir sefere çıkarırlar, yahud 
büyük harb gemilerini getirerek ar 
zularmı buna teyid ettirirlerdi.

Böyle bir tatbikatın neticesinde 
memleketteki hukukî ve İdarî vazi
yet: «Her şeyi yapma hakları olan 
yabancılar ve ancak bunların müsaa 
de ettiği şeyleri yapma hakları olan 
yerliler» olarak ikiye ayrılmışlardı.

İşte Lozan’da kaldırılması iste
nilen kapitülâsyon illeti bu idi. 

LOZAN KONFERANSINDA 
KAPİTÜLÂSYONLAR 
MESELESİ
Kapitülâsyonlar vasıtasıyla Tür

kiye’yi bir çiftlik haline getiren eze 
lî düşmanlarımız, bu çiftliği kolay 
kolay terketmek istemiyorlardı. En 
azından Patrikhane meselesi kadar 
hristiyan devletlerin ve gizli diplo
maside yahudiliğin üzerinde inad et
tiği bir mesele idi.

Düşmanlarımız malî ve İktisadî 
kapitülâsyonlar meselesinde fazla 
diretmemişlerdi. Fakat adlî kapitü
lâsyonlar konferansta uzun münaka
şalara sebep olmuştu. Hattâ konferan 
sm birinci ictimamda çözümleneme
diği için ikinci toplantıya bırakıl
mıştı.

Her meselede olduğu gibi kapitü
lâsyonlar meselesinde de Türk Tem* 
sil Heyetinin kesin ve tutarlı bir gö 
rüşü yoktu. Sadece prensib olarak 
kapitülâsyonların kalkması isteniyor 
du. Ama devletin her müessesesin- 
den imtiyaz koparmış, memleketin 
en ücra köşelerine kadar yayılmış 
bu illet, nasıl def edilebilecekti?

Acaba kapitülâsyonların gerçek 
mahiyeti ve özü ne idi? Bu hususta 
Türk Heyeti tam bir cehalet içeri
sindedir. İnönü kendi hatıralarında 
bu durumu açıkça itiraf etmekte
dir: «Biz hukukçu ve iktisadçı olma 
yan vatandaşlar, kapitülâsyon belâ 
sı denilince, memleketin yüzyıllar
dan beri mahkûm edilmiş olduğu 
malî ve İktisadî kısımları anlar ve 
bunları kaldırmanın çok güç olaca
ğını, adalet sahasındaki kapitülâs
yonun kaldırılmasının daha kolay o- 
lacağmı zannederdik.

Kokmuş 
Misyoner 
Taktikleri

Temmuz ayının son perşembesinde Gar
nier isimli katolik bir papaz Türkiye’ye a* 
memleketimizde kaldıktan sonra tekrar va
tanına döneceği bildiriliyordu. Kimdi bu 
Garnier? Memleketimize kimlerin dave
tiyle ve niçin gelmişti?

Garnier, Fransa’da, DijDir şehri yakın 
larmda vazife yapan Bix* kasaba papazıydı. 
Tıpkı Makarios gibi. Aynı kasabada bir de 
iplik fabrikası vardı. Trouhans iplik fabri
kasında 86 işçimiz çalışmaktaydı. Ancak bu 
işçi kardeşlerimiz de, yurt dışındaki ve yur 
dumuzdaki diğer işçilerimiz gibi son dere* 
ce basit, gayri İnsanî ve gayri sıhhî şart
lar altında yaşamaktadırlar. Sıcak aile yu
valarından ve beşikteki yavrularından ay
rılarak gurbet ellere, bilmedikleri, tanıma
dıkları yerlere gelmişlerdi. Sırf hayatlarını 
devam ettirecek 3—5 kuruş kazanmak için.

Garnier denilen papaz, Türk işçileri
nin bu durumunu gördü. Sözde onların da
ha İnsanî, daha sıhhî şartlar altında yaşa
malarını temin maksadıyle ilgili mercilere 
başvurdu. Fakat netice vermedi. Daha son 
ra açlık grevine başladı. Ondan sonra da 
kalktı, Hürriyet Gazetesinin davetlisi ola
rak Türkiye’ye geldi. Madalyonun görü
nen yüzü böyle.

Ancak, hâdisenin esasını kavrayabil
mek için, beşeri vakıaların temel kanunu
nu gözönüne getirmek lâzım. Bu temel ka
nunu hatırlamadan, hele bu türlü kördü
ğüm hâdiseleri çözmek bayağı zordur.

Türk işçileri kendilerini konu olarak 
alan haber ve makaleleri ertesi günü Fran
sız basınında görünce hayretler içinde kal 
mışlardır. «Acaba dünya tersine mi dönü
yor, nasıl olur da bir hristiyan papaz bi-| 
zim meselemizle ilgilenir?» diyerek bu hay( 
retlerini açıkça belirtmişlerdir. Haklıydı, 
işçilerimiz. Böyle bir vakıaya ilk bakışta 
hayret etmek elbetteki normaldir. On asır
dan beri milletimiz ve tslâmı ortadan kal
dırmak isteyen Hristiyan âleminin temsil-j 
cisi böyle bir işe nasıl teevssül eder? 1071: 
den bu yana Haçlı Seferleriyle Anadolu’yu 
kasıp kavuran düşünce, Gamier’in düşün-, 
cesi değil miydi? Yoksa hristiyan âlemi 
muhayyel gayesinden vaz mı geçti?

Hayır. Ne hristiyan âlemi bu gaye
sinden vazgeçti, ne de kasaba papazı Gar
nier. Bütün dünyayı papazların idare ede
cekleri muhayyel ruhban diktatörlüğü, Pa
pa Paul’ün olduğu kadar, Garnier’in de kal 
binde yaşamaktadır. Ve her papaz gibi o 
da binlerce sulh meleğinden (!) biri oldu
ğunu her an hatırında tutmaktadır, öyle 
ise bu düşünceleri haiz bir papazın, Müs
lüman Türk işçilerinin meselesiyle ilgilen
mesi ne derece iyimserlik örneği olur?

O halde Garnier neden böyle bir faali
yete teşebbüs etti?

Yukarıda belirtmiştik. Tekrar edelim; 
hristiyan âleminin yegâne hedefi papazla
rın yönetimindeki bir dünyadır. Bunun 
için milyonlarca hristiyan misyoneri yer 
yüzüne yayılmıştır. Hristiyanlığm sahibi 
olduğu bu gayenin en büyük manisi, şüp
hesiz İslâmiyettir. Çünkü hristivanlık gibi 
batıl bir inanç ve yaşayış, İslâmiyet gibi 
mükemmel bir inancın ve nizamın karşı
sında yaşayamaz. Bunu hristiyan âlemi pek 
âlâ bilir. Bu gerçeği bildiği içindir ki; hris
tiyan âlemi, bin yıldır îslâmiyeti yıkmak

için Haçlı Seferleri tertiplemiştir. Fakat 
hristiyan âleminin yürüttüğü askerî müca
deleler semere vermedi. Bunu gören hris- 
tiyanlık daha politik davranmak ve gayesi
ni kültürel mücadele ile gerçekleştirme yo 
lunu tuttu. Yaldızlı sözlerle, göstermelik 
dostluk faaliyetleriyle ve sulh teraneleriyle 
milletimize papaz sevgisi ve Avrupa hay
ranlığı aşüamaya çalıştı. Cemiyetimizi ilgi
lendiren her konu istismar edildi. Nitekim 
Fransa’daki işçilerimiz Garnier’in davranı- 
önce hayretle karşılarken, daha sonra «Al
lah razı olsun bu papazdan, bu adama son
suz güvenimiz var, her halde bütün dava
larımızı halledecek» diye papaza karşı 
minnet duygularını belirtmişlerdir.

Hemen ertesi gün ise Fransız bası
nında ve televizyonunda olayın geniş bir 
propagandasına girişilerek dünya kamu 
oyunun dikkati çekilmiştir. Gaye, papazın 
şahsında hristiyanlığm faydacı (!), ve İnsa
nî (!) bir din olduğunu ilan etmek. Aynı 
kampanyaya ne idüğü belli Hürriyet ga
zetesi de katıldı. Hürriyet, bununla da 
kalmıyarak Garnier’i Türkiye’ye davet et
ti. Şimdi Hürriyet’in malûm sahipleri 
müttefikleri Garnier’e yardım edebilmek 
iç indört dönüyorlar. Basın sahasında ge
niş bir tröst kurmuş olan sionist kontrol
lü Hürriyetten başka türlüsü beklenemez.

Garnier memleketimizde uzun uzun 
sulhtan, insanlıktan, kardeşlikten bahset
ti. İnsanın güleceği geliyor. Ne kadar ba
yatlamış ve adileşmiş sözler. Fakat işin 
garip tarafı, halâ bu sözlere iltifat eden 
siyasîlerimizin varlığı. Milliyetimizin başı 
na hangi felâketler geldiyse heb bu zaafla 
rımızdandır.

Çeşitli yerlerle temaslarda bulunan 
Garnier, bakm ne diyor:

«Zaten Müslümanlığın insaniyetçi bir 
din olduğunu biliyordum, okumuştum. Sim 
di kendi kulaklarımla duymak bana bam
başka bir haz verdi.»

Şimdi sormak gerek bay Gamier’e; 
Müslümanlığın bu kadar ulvî bir din oldu
ğunu biliyordun da neden müslüman olma
dın? İnsan çok sevdiği bir inancı neden ka
bul etmez? Bu sorunun cevabını vermek i- 
çin Garnier’in vazifesini bilmek yeter. Ne
dir Garnier’in vazifesi? Elbette misyoner
lik. Bu vazifesini lâyıkıyla yerine getirme
ye çalışan bay Papaz, bayağılaşmış misyo
ner metodlarım da denemekten çekinmi
yor. Guraba hastanesine giderek hasta ço
cuklara şeker dağıtmış. Biliyoruz ki, has
taneler Hıristiyan misyonerlerinin faaliye
ti için daima aradıkları bir yerdir.

Garnier Türkiye’de uzun müddet kal
dı. Bay Papazın bu müddet zarfında görü
nen faaliyetleri bunlar. Daha ne gibi nane
ler yedi meçhul. Acaba siyasilerimiz ve 
emniyet yetkilileri bu dost yüzlü ajanın fa
aliyetleri ile yakından ilgileniyorlar mı?.

MÜCADELE 11 AĞUSTOS 1970 SAYFA; 11



KOMÜNİST
İHTİLÂL TEKNİĞİ

Sanayi inkılâbının meydana gelişi, ge
niş bir işçi zümresinin teşekkülüne sebep 
oldu. Sanayinin zaruri mahsulü olan bu 
büyük insan yığınından istifadeyi düşü
nen insanlar arasında en müessir adam. 
Marx olmuştur. Marx milletlerin din, dev 
let, ahlâk ve örflerini yıkmak hususunda, 
işçi kitlesini kullanmayı düşünmüş ve bu
nu plânlamış olmak iğrenç vazifesini yeri
ne getirmiştir. Marx «bizden evvelki filo
zoflar dünyayı izah ile yetindüer, bizim va 
zifemiz Önce yıkmak ve sonra inşa etmek
tir» derken bunu düşünüyordu. Komünizm 
sayesinde yıkılan millî varlıklar ve dinî ce 
maatler yerlerini vahudiliğin efendiliğini 
yaptığı bir dünyaya bırakacaktı. Din, dev 
let, millet, aile kalmayacak; hayvan sevi
yesine inmiş bir toplum - komünist toplum- 
kurulacak. Ve bu toplumun efendisi, yahu- 
di olacaktı. Böylece Tevratta ifadesini bu
lan, insanlık için tek bir SERÎAT, tek bir 
DEVLET kurulacağı havali, komünizm va 
sıtasiyle şekillenmiş olacaktı.

Marxm bütün komünist filozoflardan 
farklı tarafı; (eşitlik) malların kolektifleş
tirilmesi ve (hürriyet) herkesin istediği ka
dar alması hayallerine sözde ilmi bir mas
ke takmasından ibarettir. Eflatun, T. Mo
rus, Campenella v.s. göre, komünizm varıl
ması gereken bir idealdir. Marx ise komü
nist toplumun, tarihin akışı dolayısiyle doğ 
ması zarurî bir hayat şekli olduğunu, güya 
ispat etmiştir.

19. Asır komünist düşüncesini şekil
lendiren adam tek başına Marx değildir. 
O, bu düşünceleri sistemleştiren ve kati 
şeklini veren adamdır. Marx Almanya’da 
faaliyette bulunduğu esnada ırkdaşı Möge 
Hess ile temasta idi Engelsin ifadesine gö 
re Moşe Hess «komünizmin hahamı» idî. 
Aynca Almanya’da komünist hareketi par 
ti haline getirmeye çalışan. P. Lassale’de. 
Marx’m dostu ve dindaşı İdi.

Almanya’da faaliyet imkânının kalma- 
yışı üzerine Marx, İngiltere’ye gitti. Ingil
tere’de «Doğrular Birliğini» kurdu. (Esse* 
ni kelimesinin, Doğruyu sevenler manası
na gelişi, dikkat çekicidir.) Bu birlik daha 
sonra «Komünistler Birliği» haline gelmiş
tir.

Marx ve Engels, bütün dünya komü
nistleri için kesin birer inanç disiplini ha
line gelen dialektik materyalizmi, imal et
tiler. Marx ve Engels komünist toplumun 
kurulması uğrunda çarpışmak üzere komü 
nist partisini tohum halinde bıraktılar. Le
nin bu görüşleri geliştirdi.

Komünizmin milletimize hazırladığı 
korkunç akibetten kurtulmak gayesiyle, ve 
receğimiz mücadelede düşmanı tanımak va
zifesi ihmal edilemez.

Bu bakımdan komünist bir dünya ku
rulmasında, komünizmin vasıtalarının ne
ler olduğunu incelemeliyiz.

KOMÜNİSTİN İNANCI
Komünizm sadece insan cemiyetlerini 

kökünden değiştirmek ve hayvanlara denk 
bir yaşayışı hayal etmek demek değildir. 
Komünizm aynı zamanda insanoğluna bu
laşmış en iğrenç bir anlayış ve inanıştır. 
Bu inanç maddeciliktir. Düşünce şekilleri 
ise dialektiktir.

MADDECİLİK NEDİR?
Maddecilik kainât ve hayatın temeli 

olarak maddeyi görmek demektir. Bunlara

SAYFA: 12

göre bizim idrak ettiğimiz dış âlemden baş 
ka bir varlık yoktur. Ve kâinat (haşa) bir 
yaradıciya muhtaç değildir.

Marksizmin kabul ettiği bu maddeci an 
layışa göre; maddenin ne olduğunu hatırla 
yalım. Marks’ın felsefî materyalizmin da 
«madde» mefhumu en geniş mânâsıyla, ob
jektif bir şekilde, yani şuurdan bağımsız 
olarak mevcut olan her şeyi, insanın ih
saslarına akseden her şeyi göstermek üze
re kullanılmıştır. (Madde ihsaslar vasıta
sıyla bize verilen objektif gerçektir.) (1)

Diyalektik materyalizmin madde sözün 
den, en çeşitli tezahürleri içinde objektif 
gerçeği anlar. Madde, yalnızca bütün cisim 
leri teşkil eden pek küçük zerreler değil
dir.. Madde, aynı zamanda sonsuz kâinatta 
ki sayısız âlemler, kozmik fezadaki nebü- 
lözlerdir. Seyyareleri ile birlikte bizim gü
neş sistemimiz ve üzerindeki bütün mevcu 
datla birlikte yeryüzüdür. Yine madde, ba
zı cisim ve zerrelerin aksiyonunu başka ci
sim ve zerrelere nakleden ve bunları bir 
birine bağlayan radyosyonlardır, elektro
manyetik, nükleer sahalar ve cazibe (gravi 
tation) sahalarıdır. Şuurun dışında ve şu
urdan bağımsız olan herşey madde mefhu
mu içine girer.» (2)

Madde hakkında yaptıkları açıklamayı 
tamamlayalım. G. Politser’e göre: «Mater
yalistlerin madde nedir sorusuna verdikle 
ri cevap şudur: Madde, ruhtan ve akıldan 
bağımsız ve var olmak için ruha ve akla 
muhtaç olmayan bir dış gerçektir.» (3)

MATERYALİZM MADDEYİ
TARİF EDEMEZ
Yukarıdan beri sıralanan izahlar, kâi

natı ve hayatın aslım madde olarak açıkla 
yan materyalistlerin, madde hakkında müs 
bet açık bir tarif vermekten ustaca kaçtık 
lannı gösteriyor. Maddenin, şuurumuz dı
şındaki objektif, gerçek olduğu tezi, bir ta 
rif olmaktan uzaktır. Netice itibariyle bu 
fikir, her varlığın madde olduğu ve hiç bir 
varlığın maddesiz mevcut olmadığı inancın 
dan ibarettir. Netice olarak maddeciliğe gö 
re varlık maddedir, varlıkta beliren her 
oluş maddenin bir özelliğinden ibarettir.

MADDE HER ŞEYİN ASLI İMİŞ
Nitekim Engels «Dünya hareket halin 

deki maddedir. Madde ve hareket ayn ay
rı şeyler değildir. Hareket ilk müessir de
ğildir. Hareket maddeye hastır.» 4 der. Ma 
teryalizm madde dışında kudret ve hare
ket kabul etmez. İnkâr eder. Bu teze göre 
kâinat ve hayatta görülen muazzam oluş; 
değişme, yok olma ve yeniden var olma ha 
disesini kuvvet ve enerji faktörü ile değil 
madde faktörü ile izah etmek gerekir. Hal
buki her şeyin aslı olduğu ileri sürülen 
madde «şuurun dışında ve şuurdan bağım
sız olan her şeydir» diye karanlık bir tari 
fe bürünüyor.

İLİM VE MATERYALİZM 
Kuusinen bu sapık inancı gizlemek için 

madde kelimesinin felsefî bir nosyon oldu 
ğunu söylüyor. Fizikçiler, artık atomun 
maddeyi teşkil eden değişmez ve bölünmez 
bir unsur olarak diişünlemiyeceği vakıası
na dayanarak ilmin materyalist tabiat an
layışını çürüttüğü vakıasını çıkardılar, 
Bunlar «madde yok oluyor» diyorlardı. Bu 
vahim bir hata idi. (!) Marksist felsefî ma
teryalizm. maddenin yapısı hakkında dar

bir anlayışa Dağlı değildir. Hiç bir zaman 
maddeyi şu veya bu değişmez unsurlara 
irca etmemiştir. Dialektikci felsefî materya 
lizm maddeden daima tek bir şeyi anlamış 
tır: İnsan şuuru dışında mevcut olup, bu
nun tarafından aksettirilen objektif ger
çek.» (5)

Bugün, modern fizik maddenin belli 
şartlarda yok olduğu gerçeğini ortaya koy 
muştur. Bu ise İslâmın görünen âlemm 
mahluk olduğu temel inancının ilim tara
fından teyidi demektir. İlmin tesbit ettiği 
bir gerçeği kabul yerine, materyalistler 
kör inançlarım tevile çalışıyorlar. Gerçek
te kainatı ve hayatı izah için ortaya koy
dukları madde terimi: açık müsbet bir ta
rif değildir.

Ancak bu menfi ve vuzuhsuz kavram 
yerine göre fail, yerine göre sebeb, yeri
ne göre netice, yerine göre kudret olacak
tır

MADDE HAKKINDA
KURULAN HAYALLER
Doğru dürüst bir tarifini vermekten 

kaçtıkları maddeyi nasü anladıklarını göre
lim. «Madde ne yaratabilir, ne de yok ede
bilir. Madde mütemadiyen değişir. Fakat 
onun hiç zerresi, hiç bir fizikî veya kimye 
vî veya daha başka neviden prosesüsle yok 
edilemez.» (6) Burada tarifi verilemeyen 
madde hakkında boş faraziyeleri görüyo
ruz. Atomun ve yapısının incelenmesinden 
sonra maddenin yok olmasının mümkün 
olduğu kati olarak görülmüştür, Bugün 
madde yoktan var edilemez ve var iken yok 
edilemez düşüncesi iflas etmiştir.

Engels madde ve hareket hakkında 
şunları söylüyordu: «Hareket ve maddenin 
ayrılığı dini görüştür. Hareketin bir daya 
nağa ihtiyacı yoktur. Hareket bir hareket 
doğurucuyu gerektirmez.» (7). «Hareket 
maddenin varlık tarzıdır. Maddesiz hare
ket hiç bir zaman, hiç bir yerde mevcut 
olmamıştır.. Maddesiz hareket gibi, hare
ketsiz madde de düşünülemez. Bundan ötü 
ru, madde gibi hareketle yaratılamaz ve 
yok olmaz.» (8)

MADDECİLİK İLİM KİSVESİ
GİYMİŞ YOBAZLIKTIR
Kâinatlar, yahut komünistlere göre 

maddenin yok olamıyacağı ve yoktan var 
olmasının mümkün olmadığı madde dışın 
da irade ve kudreti yok kabul etmek de
mektir. Bu ise Allahın inkârı demektir. Ha 
reket ve kudretinde maddenin bir özeliği 
olduğu yolundaki iddia, gayri İlmîdir. Zira 
kuanta fiziği, kutretin maddeye paketler 
halinde verildiğini ortaya koyuyor. Ve mad 
denin kudrete muhtaç bulunduğunu ilân 
ediyor. Ve gösteriyor ki, maddenin yok ol 
ması mümkündür ve maddeyi yaradan ve 
sevk eden Allahın kudretidir.

Görülüyor ki maddecilik, netice ola
rak madeyi ilahlaştırmak demektir. Tarifin 
den aciz oldukları madde yaradılmamış, 
sonsuz, hareketi için hiç bir sebebe muh 
taç olmayan, (yani bizatihi kaim -haşa-) ha 
reketin olduğu gibi, düşünceninde aslı olan 
bir ilâhtır. Bu materyalizmin tam bir meta
fizik olduğunu gösteriyor.

Materyalizmi şöylece özetleyebiliriz.
Materyalizme göre, madde canlı ve ya 

ratıcıdır. Kendüiğinden vardır. Ezeli ve e- 
bedidir. Elementler, basit cisimler hiç bir
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şeiuıae Kaybolmaz ve yemden vücut bul
maz. Hayat, ruh, kuvvet maddenin sıfatla
rıdır. Özetlemeye dikkat edilirse madde, 
hakkında, materyalistlerin tasavvurları Ce- 
nab-ı Allahın zati sıfatlarım hatırlatmakta 
dır. Ezeliyet, ebediyet, yaratıcılık, kendili
ğinden var olmak, ancak Allah’ın sıhatlan 
dır.

MATERYALİST HAYALİN
YIKILIŞI
Maddeyi ilâhlaştıran, Cenab-ı Allah’ın 

sıfatlarını maddede gören, yahut Allah ma 
kamına maddeyi dikmeğe çalışan madeci 
lerin güvendikleri madde hakkında ilmin go 
rüşlerini hatırlayalım. Gustave Le Bon’un 
yarım asır kadar evvel açtığı çığırı tutan 
son atom araştırmaları, materyalizmdeki 
gayri mahlûk, ezelî ebedî madde ve mater
yalizm monizmindeki maddi tanrı telâkki
sini tahttan indirmiş, basit cisimlerin ele
manların, taksim kabul etmeyen, taksim edi 
lirse ortada basit cisim, eleman namına 
hiç bir şey kalmayan kısmı demek olan ato 
mu, dahilen hakikaten canlı bulmakla be
raber, onu ölmez mahvedilmez olmadığını, 
maddenin kuvvete inkılabı ve yavaş yavaş 
ölmesi demek olan radyoaktivite zayiatı he 
sebıyle, Lavazye kanunu aksine, mukabil 
bir madde vermeden yavaş yavaş, pek uzun 
fakat hesaplanması kabil bir zaman zarfm 
da katiyen mahvolduğu... isbat edilmiş ve 
madde dışından maddeye müessir ve mad
dede bilkuvve mevcut bir yaratıcıya işa
retle:
(Deus Marimus in Minimis) Tann en kü
çükle en büyüktür dedirtmiştir. Maddenin 
akibetini daha yakından görelim:

«Radyoaktiviteler, (Gusteve Le Bon) 
un taktığı adla «siyah ziyalar» her haili de 
lip geçerek nereye gidiyor. Atom fiziğinin 
cevabı sükuttur. Çünkü müsbet ilim mad 
denin öbür yakasına karışmaz. O gerek ba
sit gerek mürekkep cisimlerde madde
nin kuvvete tahavvül ettiğini ve artık orta 
da madde tarifine, basit veya mürekkep 
cisim vasfına uyan bir şey kalmadığım gör 
müş ve susmuştur. Metafizik bize ne diyor. 
Birbirine zıt birçok şeyler ve bu arada rad 
yo aktivitelerin Esire rucuu.. Fakat esir ne 
dir.. Burada münakaşacılar arasında çar
pışmalar artıyor. Kimi sıfırdır, hiçtir; kimi 
ruhtur, herşeydir; kimi ise madde ve kuv
vetin mastarıdır, diyor.

Radyo aktivitelerle madde, gerek ba
sit gerek mürekkep cisimlerde uful ediyor. 
Tahavvül ve tehaffuzu kudret kanunu, La 
vazye kanunu gibi radyo aktiviteler karşı
sında iflas etmiştir Radyo aktivite enerjisi 
nin başka bir enerjiye tahavvül ettiği ve 
daima mevcut kaldığı, mecmuu cebrice de 
ğişmediği görülmemiştir. Çünkü bir semt-i 
meçhule, ihtimal kainatın varsa öbür yalca 
sına çıkıp gitmiştir. Esir müsbet bir varlık 
değildir ki onu teşkil veya ona rücu sure 
tiyle mevcudiyetini muhafaza etsin.. Bura 
da, esirin bir nevi madde olduğuna inanan 
lar şiddetle itiraz ediyorlar. Fakat sıfırcı
lar onlara maddenin tarifini göstererek, 
madde atomla bitmiştir diyorlar. Sıra esi 
ri ruh sananlara geliyor. Onlar da ruhun 
bir nevi kuvvet olduğu ve bu itibarla kuv
vetin akibetine uğraması lâzım geldiği ce
vabını alyorlar.» (10)

Esir hakkında ne denirse densin, mad 
denin yok olduğu görülmektedir. Bu ise ma 
teryalizmin hem yıkılışını işaretlemekte, 
hemde gayri İlmî olduğunu ortaya koymak 
tadır. Komünizmin aslı olan materyalizm 
işte bundan ibarettir.

(1) Dialektik Materyalizm Kuusineu Sos
yal Yayınlar. Shf: 20

(2) Dialektik Materyalizm Kuusineu Sosyal 
Yayınlar Shf: 21

(3) Felsefenin Başlangıç ilkeleri G. Polit 
zer Sol Yayınları. Shf: 74

(4) Tabiatın dialektiği Engels.
(5) Dialektik Materyalizm Kuusiren Sosyal

Yayınlar Shf: 22 (Devamı 14. Sayfada)

Papa Paul ile Ermeni Kilisesi lideri Vazgen görülüyor.

Vatikan ve Ermeni Kilisesi 
Yeni Plânlar Peşinde

Onbeş seneden beri Ermenis 
tan’da Gregoriyen Kilisesinin 
başkanlığını yapmakta olan I. 
Vazgen, Binbeşyüz seneden be 
ri ilk defa Vatikan ile araların 
daki ihtilâfı unutup, haziran a- 
ymın başlarında Vatikan’a gel
miş ve Papa Paul ile uzun uzun 
görüşmelerde bulunmuştur... 
Binbeşyüz sene evvel katolik- 
ler ve Ermeni kilisesi arasın
daki ihtilâf, Hristiyan akaidi
nin farklı izahından ileri geli
yordu.

Şöyle ki: «Ermeniler (Hz.) 
İsa’da (bundan onbeş asır ön
ce) yalnız bir tabiat olduğunu 
veya İsa’nın kendi nefsinde ilâ 
hî ve beşerî unsurların birleş
tiğini savunan hizib olarak suç 
lanmışlardı.» (1)

Bu iddia, Hz. İsa’ya izafe e- 
dilen sapık teslis akidesinin 
yeni yeni türemeye başladığı 
ilk çağlara rastlar.

Sovyet Ermenistanında hris- 
tiyan halk hâlâ komünizme kar 
şı isyan duygusu içindedir. Pa 
kat Lozan’dan sonra Musul pet 
rollerine % 4 sahip olan Erme

ni Gülbenkyan, siyasî nüfuzu 
sayesinde Rusya’da kiliseleri 
restore ettirmeye çalışmakta
dır. Turistik gayelerle olsun, 
kiliselere gösterilen bu yumu
şaklık, ne yazık ki, milyonlar
ca kilometre karelik Türkis- 
tandaki tarihî camilerimize, 
türbelerimize gösterilmemekte, 
büyük astronomi âlimi Uluğ 
Beyin, Şahı Nakşibend’in me
zarları hâlâ ayaklar altında sü 
rünmektedir.

Rusya’da mareşallığa yüksel 
miş olan Ermeni Bagramyan, 
Alman harbinin 25. yıldönümü 
ile ilgili olarak orduevinde yap 
tığı bir konuşmada meşhur Mi- 
koyan ailesinin başarılarından 
söz etmiştir. (2)

Ermenistan Kilisesi ile bin
beşyüz yıllık ihtilâfı bir köşe
ye atıveren Papa Paul’ün ya
kında yeniden Türkiye’ye ge
leceği haberi, bu hristiyan em 
peryalizminin liderinin ne ka
dar hainane hesaplar peşinde 
koştuğunun açık delilidir.

(1) Economist, May 9, 1976.
(2) Economist, May 9, 1970.

Pakistan’da Neler Oluyor?
Dost ve kardeş Pakistan Milleti 14 Ağustos 1970 günü ba 

ğımsızlığa kavuşuşunun 23. yıldönümünü kutlayacaktır. Ku
ruluşundan bu yana rahat yüzü görmeyen Pakistan’ın iç duru 
mu gün geçtikçe kötü bir safhaya girmektedir:

Şimdi iktidarda bulunan General Yahya Han, tam bir 
sene evvel idareyi devralmıştı. General, sadece yeni bir Ana
yasa teşkil edilinceye kadar iktidarda kalacağını bildirmiştir. 
Pakistan nüfusunun % 56’sı Doğu Pakistan’da yaşamaktadır. 
Ve burada Kızıl Çin’in tesirleri gün geçtikçe artmaktadır. 
«Doğu Pakistan Halk Birliği» lideri Şeyh Mucibur Rahman, 
Keşmir meselesinden hiç bahsetmeyip, Hindistan’ın GanJ Neh 
rinde inşa edilecek Farraka Barajından dem vuran bir politi 
kaçıdır. İran Şahmın Pakistan’ı ziyaret ettiği günlerde Mao 
taraftan kızıl propagandacılar, Şah’m Pakistan Hükümetine 
Amerikan yardımını kabul ettirmek için geldiği yolunda ke
sif propagandalara giriştiler. Şah’m Pakistan’ı terkedeceği sı 
rada Çin Halk Komitesi Başkanı Pakistan’a geldi ve Başkan 
Mao’nun Pakistan halkına kardeşçe selâmlarını getirdi.

Mucibur Rahman’a en büyük reaksiyon, «İslâmî sosya* 
lizm» diye deli saçmaları zırvalayan, Pekin taraftan komü
nist Mevlâna Başhanî’den gelmektedir. Komünist M. Başha- 
nî «Millî Halk Partisi» başkamdir ve Lenin’in Rusya’da ihti
lâlden evvel kullandığı sloganları hatırlatan sloganlar kullan 
maktadır. Meselâ «Oy’dan evvel pirinç» onun kullandığı slo
ganlardan birisidir.

Komünist Başhanî’nin bazı bölgelerde işçi ve köylüler 
üzerinde artan nüfusu onu ciddî bir tehlike haline getirebilir.

Bu arada İslâmî teşekküller olan Pakistan Demokrat Par 
tisi, Cemaati İslâmî ve Müslüman Birliği de çalışmalarını ar
tırmışlardır. Önümüzdeki sonbaharda yapılacak olan Pakis
tan seçimlerinde en büyük şans Cemaati İslâmî’nin ve Pakis 
tan Demokrat Partisinindir.

125 milyonluk büyük' bir İslâm ülkesi olan Pakistan’ı da 
tehdidi altına almak isteyen komünizm, karşısında imanlı Pa
kistan halkını ve isîâmî teşekkülleri bulmuştur.

ORTA - DOGU’DA 
RUS ALFABESİ
OsmanlI İmparatorluğunun tari

he karışmasından beri huzurun te
mini hiç bir İslâm ülkesinde müm 
kün olmamıştır. Irak da yıllarca 
İngiliz emperyalizminin baskısı al 
tmda kalmıştır. İngiltere ikinci 
dünya harbinden sonra bu ülkeler 
den kâmilen çekilmeye başlaması
na rağmen, kendi yerine ajan ta
biatlı, İslâm düşmanı kukla yöne
ticiler bırakmıştır.

Bugün Irak’m başında bulunan 
solcu BAAS liderleri Kerkük’teki 
Türklere de bazı haklar tanıyoru2 
derlerken, onların başına azılı bir 
komünisti müdür olarak tayin ek 
mişlerdir.

Türkmen Kültür Müdürlüğünün 
başına getirilen Lâtif Benderoğlu, 
Demirperde gerisinde komünist eği 
tim görmüş birisidir. Benderoğlu 
Irak’ta Türk okullarına Lâtin harf 
leri yerine Rusların «Kiril» alfa 
besinin kabulü için kesif bir faali 
yetin içine girmiştir. Kendisi yazr 
dığı bir kitaba Rus harfleriyle ken 
di ismini ve kitabın ismini yazmış 
tır. Azerbaycan’da komünistlerin 
Rusça harflerle yazdığı «Gelincik» 
adlı dergiyi okullara sokmaya gay 
ret etmektedir.

Ayrıca Benderoğlu «Yurt» isimli 
bir de komünist dergi çıkarmaya 
başlamıştır.

Ruslar kendi alfabelerinin resmî 
alfabe olarak kabulü hususunda 
Barzanî ve komünistler arasında da 
hayli müessir olmuşlardır. Bütün 
bunlara Kürt - Türk bütün Müs- 
lümanlar karşı gelmeye başlamış
lardır.

Patrikhane’nin
Geleceği 
Karanlık

THE NEW MİDDLE EAST’m 
Temmuz sayısından Walter Zan
der^  «Orta-Doğu’da Rus Kilisesi» 
başlıklı yansından alınmıştın

— Birinci Dünya Harbinin biti
minde Türkiye’de Ortodoks hristi- 
yanlann sayısı sekiz milyon idi. 
1922’de Yunanistan ile yapılan mü 
badele sonunda Ortodoks Hristiyan 
lann nüfusu 5.000’e inmiştir. Bu
gün ise bu rakam sadece 30 bin 
civanndadır. 1970 Mayıs ayının son 
haftasında (Fetih haftası kastedili
yor) sağcı Türk talebeleri Patrik
hane önünde bir gösteri tertib ede
rek, Patrikhane önünde tahtadan 
bir haçı yakmış ve Patrikhanenin 
yurd dışına sürülmesini istemişler
dir. The Greek Herald (New York 
da intişar eden bir Rum gazetesi 
dir) şunlan yazmıştır: «Yunanlılık 
ve hristiyanlık karekterini kaybe
den İstanbul’da Patrikhane’nin mu 
hafazası artık bir hayal olmuştur. 
İstanbul’daki Patrikhane’nin gelece 
ği bu yüzden pek şüphelidir.

NOT: Yukandaki yabancı mec 
muada, Mücadele Birliği’nin tertip 
lediği Fetih Öaftası hakkında bir 
haber okudunuz. Dikkat edilecek 
husus, bütün millet düşmanlarının 
Patrikhane’nin protestosunda ne 
kadar hassas davrandığıdır. Bize 
düşen kara emperyalizmin sallanan 
çatısına milletçe daha güçlü yük 
lenmek.

i
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LOZAN
(Baştarafı 4 Sayfada)

Gençliğimden beri kapitülâsyon 
iarın yalnız İktisadî hükümlerinden 
dolayı elimiz kolumuz bağlı bilirdik 
İşin içine girdikten sonra anladım 
ki, asıl ehemmiyet verdikleri, kapi
tülâsyonların adlî kısmıdır. Nitekim 
malî ve ticarî hükümlerden dolayı 
fazla güçlük çıkarmaksızm kapitü
lâsyonların kalkmasını kabul etti
ler. Ama adlî kısım üzerinde sonu
na kadar direndiler. «— İnönü’nün 
Hatıraları Ulus Gazetesi 11 Ekim 
1968—»

Bizi kangrenleşmiş yaralarımız
dan kurtaracak olan heyetin bilgisi 
bir operatöre nazaran sıhhiye memu 
runun malûmatı kadar sığ ve basit 
idi. Elbette bu malûmatla yaraya 
doğru neşter vurmanın ve sıhhate 
kavuşturmanın imkânı yoktur. Izdıra 
bımızın nereden neş’et ettiğini bil
meyen bizim sıhhiye memurları ya 
rayı iyice azmanlaştırmışlar ve neti 
cede bugünkü felâketin içine itmiş
lerdir.

Mesele hakkında kesin bir malû» 
mata sahib olamayınca ister istemez, 
düşman devletlerin teklifleri kapitü 
lâsyon meselesinde esas olmuştur. 
İtalyan delegesi Montanya’nın hazır
ladığı rapor diğer devletlerce kabul 
ettirilerek bize de dikte ettirilmiş
tir.

MONTANYA TEKLİFİ
Montanya teklifine göre, Türki

ye’de adli idarenin ıslâhı, hapishane 
lerin tanzimi için hiç olmazsa 5 sene 
için Türkiye’ye yabancı uzmanlar 
gelecek ve bu uzmanlar adlî reform 
lan plânlayacaktır. Ayrıca yabanca* 
lar hakkında celp, tevkif, arama e- 
mirleri gibi meselelerde ecnebî hu
kuk müşavirlerinin müsaadesi alına
caktır.

İleri sürülen teklifler kapitülâs
yonları ilga edecek teklifler olmayıp, 
bilâkis adli reform maskesi al
tında biraz daha kökleştirici ted
birlerdir. Neden düşmanlarımız adlî 
kapitülâsyon meselesinde ayak di- 
remiştir? Çünkü ferdin her türlü 
hürriyetinin smırı hukuktur. Ve bu 
hukukun tatbikçisi olan adlî meka

nizmadır. Lozan'dan evvel yaptıkla 
rı her türlü yolsuzlukta en büyük 
garantilerini tabi oldukları hukuk 
ve adliye teşkil ediyordu.

Eğer aynı hukuku ve adlî niza 
mı memleketimizde de gerçekleştire 
bilirlerse şeklî olarak kapitülâsyon 
İarın kalkmasında bir mahzur ola 
maz. Zira bundan böyle de yine ay 
nı düzen içerisinde faaliyet göstere
ceklerdir. Adlî ıslahat maskesi altın* 
da gelecek sistemin adı kapitalizm 
olduktan sonra değişecek hiçbir şey 
yoktur. İşte Lozan’da millete hazır
lanan yeni tuzak böyle bir hileye 
müstenid idi.,

KAPİTÜLÂSYONLAR
KALKMAMIŞTIR.

Türkiye’de tatbik edilen siste* 
min ideolojik karakteri ve neticele
ri iyice tahlil edildiği zaman görülür 
ki, kapitülâsyonlar kalkmamış sade
ce hüviyet değiştirmiştir. İş neticey 
le belli olacağına göre, Lozan önce 
si durum ile şimdi içinde bulunduğu 
muz durumun mukayesesi bizi bu so 
nuca götürecektir.

Lozan’dan evvel, İktisadî hayat
ta söz sahibi olan azınlık grublan 
idi. Kurdukları şirketlerle, banka
larla İktisadî iktidar onlarda idi. «Po 
litika ve idarede, hukukta ve mali 
yede, ekonomide ve münakalâtta, 
ya frenklerin, yahut Padişah’ın te
baası olmakla beraber çorbacıklarım 
nüfuslu frenklerin ocağında pişirme
sini tercih eden açıkgöz lövantenle» 
rin, yahudilerin, ramların ve ermeni 
lerin eline geçmişti.» a. g. e. Sh: 108

Şimdiki kapitalist düzen de ser
mayedar grubun ideolojik karakteri 
yine aynıdır. Türkiye’de 4 bine ya
kın ithalât ve ihracat müessesesin- 
den 3500 tanesi yahudi, rum, erme» 
ni tüccarlara aiddir. İthâl ve ihraç 
kotalarını ellerine geçirmişlerdir. 
Sanayide müessese olarak en azın
dan yüzde 60, ticarette asgarî yüzde 
TOlik tesirleri vardır. Sermaye ola
rak yüzde 2000 gibi korkunç bir te 
sir nisbeti söz konusudur.

Lozan’dan evvel, posta imtiyazla
rından istifade ederek servet kaçı- 
ranlar, şimdi 1. İnönü koalisyonu za

OHTA-DOĞU

manıııda çıkan Yabancı Sermaye Ka 
nunu'ndan istifade ile zenginliğimizi 
talan ediyorlar. Günlük gazete sahi
belerinde İsrail'e, Yunanistan’a sık 
sık para kaçıranlar, zeytinyağına pa 
rafin katıp İsrail'e firar edenleri 
her zaman görmek mümkündür.

Lozan öncesi piyasada söz sahibi 
olan şirketler Armstrong Whitworth 
And Company ve Vickers gibi İngi
liz yahudilerinin, Regie General des 
Chemins de fe&gibi Fransız yahudi- 
lerine aid şirketlerdi. Şimdi ya Ame 
rikan, ya da İngiliz yahudilerinin 
sermayesiyle çalışan Mobil, BP. Shell 
Koç Holdinglerdir.

Türkiye, Lozan öncesinde bir açık 
pazardır. Şimdi de bir açık pazar*, 
dır. «Demek oluyor ki, Türkiye, ile 
risi için dahi Avrupa mallarına mü
him bir pazar kalacaktır. Türkiye 
sanayileştikçe, nüfusu ve alım kabi 
liyetiyle ihtiyaç normları artacak 
bu itibarla, gittikçe daha mühim bir 
pazar olacaktır.» a. g. e. Sh: 268

Çünkü «Türk milletinin ilerideki 
yani bugünkü hayat tarzını tayin e 
decek karar Lozan günlerinde veri
lecekti.» a. g. e. Sh: 161.

Lozan’dan evvel devlet nasıl Ga 
lata kompradorlanna el açar durum 
da ise, şimdi aynı sermaye grublan 
nın dış şubelerine el açar durumda
dır. Bütçe açığı gittikçe büyümek
te, faiz yükü altında inim inim in 
lemektedir. Durumumuz bu hali mu 
hafaza ettiği takdirde önümüzdeki
3 yıl içinde sadece dövizle ödenecek 
taksit ve faiz yükü yanda gösteril* 
iniştir:

Bütün bunlardan sonra Lozan’da 
kapitülâsyonların kalktığı nasıl id
dia edilebilir? Ayrıca başta Amerika 
olmak üzere diğer devletlerle yaptı
ğımız ikili antlaşmalarda verilen ta 
vizler de nazarı itibara alınınca du
rum bütün çıplaklığı ile ortaya çık
mış olur.

Kapitülâsyonların ilga edildiği
ni izah eden yegâne düşünüş «kar
ga gibi ahmaklar olmasaydı, tilkiler 
peyniri nasıl yiyecekti» şeklindeki 
bir safdillik olabilir.

(Devamı Gelecek Sayıda)

TURHAL
(Baştarafı 2. Sayfada} 

dişeler, buralarda sinsice te 
şekkül ettirilen «DEV-GENÇ» 
adlı teşkilâtla yürütülmekte 
dir.

Bııgün aynı teşkilâtı Turh&t 
da da açmaya teşebbüs etmek 
tedirler. Çeşitli şehirlerimizde 
meydana getirilen hâdiseleri 
TurhaPda da başlatmak iste 
inektedirler.

Fakat milleti içinden yıkmak 
ve komünist Rusya’ya peşkeş 
çekmek hedefine yönelen bu 
bozguncu harekete müsaade e 
dilmeyecektir.

Bütün vatanseverleri, mille 
timizin hayat mücadelesine 
millet düşmanlarına karşı biı 
MİLLİ CEPHE teşkil etmeye 
davet ederiz. Turhal’da Millet 
Mücadelesini yürütmek üzere 
MİLLİYETÇİ KÜLTÜR BİRLİ 
Bİ adıyla teşkilât açmış bulu 
nuyoruz. Milletin şerefli mücs 
delesi, her geçen gün komü 
nist saflarında gedikler açacak, 
hiyanet şebekeleri yok olacak
tır. Millet imanının rehberliğin 
de yapılacak Millî mücadele 
miz, Türkiye’de komünist, Ya 
hudi ve Hıristiyan hâkimiyeti 
kalmaymcaya, bütii millet düş 
inanlarının ajanları ve bezir 
gânları yok oluncaya kadar de 
vam edecektir. Dünya, komü
nist ve kapitalist sistemleri yık 
maya başlamıştır. İstikbal, mi! 
letlerin hürriyeti ve hakkın sal 
tanat çağı olacaktır.

Millet evlâtlarını, MİLLİYET 
Çİ KÜLTÜR BİRLİĞİ etrafın 
da süratle teşkilâtlanarak me
letin, millet düşmanlarına kar 
şı yürüttüğü mücadelesinde va 
zifeye çağırırız.

TURHAL
MİLLİYETÇİ KÜLTÜR 

BİRLİĞİ

(Baştarafı 6. Sayfgada) 
emrine tahsis ediliyor. Bu işe yeni savaşların 
başlangıcı demektir. Zira, İslâm milletlerinin, 
beynelmilel Yahudiliğin emperyalist arzularına 
boyun eğmesi mümkün değildir, 
zeni biz kendi elimizle yıktık. Aynı düzeni, Batı*

İhtilâl tekniği
(.Baştarafı 13. Sayfada)

(6) Dialektik Materyalizm. Kuıısinev Sos 
yal Yayınlar Shf: 23

(7) Tabiatın Dialektiği (Engels) G. Cogriet
(8) Anti Dühring T.Engels Çev. M.R. Bara 

ner. Sol yayınlan Shf: 112
☆ Materyalizmin monizmi, eski söyleyişle 

vahdet-i mevcudat telâkkisi demektir. 
Kâinatı sadece madde ile izah etmek ve 
kâinatı bir bütün olarak tasavvur etmek 

tir. Bu günkü materyalizmin aslıdır.
(9) Die Înenweltt Der Mome Atomların iç 
âlemi Zeno Buher 1946’dan naklen 1.

Kuday Spirotualizm. Gayret kitabevi 
İstanbul 1949 Shf: 11

(10) Spritualizm. t. Kuday Gayret Kitabevi 
1949 Shf: 12

(Devamı Gelecek Sayıda)

Yalnız İngiliz tarihçisi Amold Toynbee’nin 
Orta-Doğu ile ilgili teklifi hakikati tesbite yönel
miş bir fikrin mahsulüdür. «Ne Amerika, ne Rus 
ya, ne de İngiltere, Orta - Doğu’da gerçek bir 
banş kuracak imkânlara sahip değillerdir. Bir 
yandan Arap ülkelerini birleştirmek, günümüzün 
medeniyetin! yakın bir seviyeye ulaştırmak, beri 
yandan İsrail’in yayılma politikasını tatmin et
mek, başlıbaşma imkânsız olan problemlerdir. 
Hele bu problemleri bağdaştırmak, aklın alaca
ğı şeyler değildir. Bir zamanlar Türklerin Osman 
Iı İmparatorluğu çerçevesinde yürüttükleri dü- 
Iılann değil, bir Orta - Doğu lider! durumuna gel 
mekte olan Türkiyenin kurması mümkün olabi
lir. Türkiye dış politikasını bu açıdan değerlen
dirmekte, Arap ülkeleriyle daha yakın ilişkiler 
kurmak yolundadır. Türkiye’ye 1. Dünya Sava
şından sonra, zorla elinden alınan maddî imkân
ları yeniden sağlanacak olursa, şu veya bu şekil
de, Türklerin Orta - Doğu’daki «zoraki banş» 
sağlamalan imkân dahiline girer. İngiltere ve 
Sovyet Rusya da bu korkunç gaileden kurtulur.»

Umulur ki, yabancıların bize lâyık gördükle 
ri mevkiin kıymetini takdir eden millete bağlı 

bir politikacı çıkar.

İdeolojik Sistemler
(Baştarafı 3. Sayfada) 

kına muhtaç bulunacaktır. Bu durum ise, Ame 
rikan milletinin menfaatinin nerede olduğunu 
gösterebilecek, millî politikamız için büyük bir 
avantaj sağlayacaktır.

Netice olarak diyebiliriz ki, bir sistemin 
millî bünyemize uymadığını söylemek, o sistemi 
benimsemiş veya benimser gözüken bir milletle 
ittifakı reddetmek değildir. Aynı şekilde bir mil
letle müttefik olmak, o milletin sistemini bir 
maymun aşağılığı içinde taklit etmek için sebep 
olamaz. Hiç bir ittifak, hiç bir dostluk, milletin 
kendi nizamını seçme hakkını elinden alamaz.

Ancak şunu unutmamalıyız: Millî ideallerimi 
zi yayar, inancımızı açıklar, ve kapitalist siste 
min tenkidini yaparken: Lozan’dan başlayarak bü 
tün anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi ge
rektiğini belirtiyoruz. Bunu belirtirken Türkiye’ 
nin temel siyasî meselesinin, milletin iktidara 
gelmesi olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır. Zira 
milletlerin gerçekten karşılıklı menfaatlerine uy 
gun anlaşmaları, mason hegomanyası altındaki 
kozmopolit diplomasi değil, millî iktidarlar te» 
min edebilir. İşte bu şartın gerçekleştiği an Tür 
kiye sağlam ittifak bağlan kurabilecektir.

Türkiye’yi Beynelmilel Yahudi mâliyesinin 
menfaatlerine göre değil, millî menfaatlerine gö- 
re sağlam ittifak bağlarıyla silahlayacak olan 
milletin iktidara yürüyüşü emin adımlarla yürü
mektedir. Zafer kesindir.

SAYFAt 14 MÜCADELE 11 AĞUSTOS 1970



BARIŞ KONUŞMALARI:
Aielâde insanlar için barış konuşmaıa 

rı, savaşdan barışa bir geçit olarak düşünü" 
lür. Çin ve Rus komünistleri barış konuş
malarından bahsettikleri zaman bundan in 
sanlar, artık tecavüz harbinin olmayacağı 
inancını çıkarabilirler.

Fakat komünistlere göre barış konuş
maları; barışa giden bir yol değü, fakat 
harbin diğer bir şeklidir. Onlar banş elde 
etmek gayesiyle değil, harbetmek maksa
dıyla barış konuşmalarına başlarlar.

Barış konuşmaları:
1 — Muhasım kuvvetlerin hücumunu 

geri bırakır.
2 — Sil&hlı ayaklanmaları hazırlama

j ı  gizler. ■
3 — Tarafsızların, sınır teşkilatının, 

cephe teşkilâtının ve inkılâbcılara ittifakın 
çoğalmasına vesile olur.

4 — Hükümet kuvvetlerinin moralini 
bozar. Çünkü harbin devamlı surette kesil
mesinden dolayı askerler arasında bir pa
nik ve huzursuzluk meydana gelir.

5 — Barış konuşmalarına iştirak eden 
tarafların müstakil varlıklarının dünyaca- 
kabul edilmesine vesile olur. Meselâ; Viet- 
kong Amerika tarafından banş konuşma
larına çağrılırsa Vietkong’un müstakil bir 
durumda olduğunu Amerika???
kabul edecek demektir.

Ateş-keş anlaşmalarından da aynı şe
kilde istifade edilir.

KANUNİ STATÜ
Siyasî hürriyetin bulunduğu bir mem 

lekette Komünistler, kendilerine tanınan 
kanuni statüden istifade ederek, iktidar mü 
cadelesini gayri kanuni bir faaliyete çevi
recek ve iktidarı elde etmek için bir isyan 
hareketi hazırlayacaklardır. Komünistler 

<nunî bir statü tanınmasını isteyeceklerdir) 
statünün imkânlarından istifade ederek 
mevcud iktidarı devirmeye çalışırlar. Eğer 
bu mücadele esnasında hükümet kuvvetle 
ri tarafından mağlub edilirlerse geri dö
nüp, barış teklifi ile birlikte, partilerine ka 
nunî bir statü tanınmasını isteyeceülerdir. 
Böyİece Komünistler mücadelelerinde kanu 
nî statü taktiklerinden istifade ederler. Ko 
münizm teşkilâtı gayr-i kanuni ise, kendi
lerine kanuni statü isterler. Bunun için mü 
cadele yaparlar. Kendüerine kanunî statü 
tanınınca da bundan, gayri kanunî faaliyet 
leri için, istifade ederler ve ihtilâle geçer
ler. Kanunî statüye girmeyi, daha çok, teş 
kilâtlanabilmek için isterler. Onlar için ka 
nunî statü hiç bir zaman bir gaye değil 
sadece vasıtadır.

Bu taktiğin tatbikatı müdafaada veya 
tecavüzde olmalarına göre değişir. Tecavüz 
de iseler, kanunî statünün kendilerine ver 
diği imkânlardan istifade ederek, isyan teş 
hilâtını kurarlar. Teşkilâtlı bir parti haline 
gelince kitleleri kandırıp bir isyan hazırla
yabilirler. Eğer müdafaada iseler bu takdir 
de taktikleri kanunî statü taleb etmek olur,

PARLAMENTO SİYASETİ:
înkilâbçı hareketlerin demokratik dü

zende daha süratli ve emin bir seyir takip 
ettiğini biliyoruz. Demokrasi siyasî veçhe
sini; muhtelif partiler, seçimler ve seçimin 
tayin ettiği fertlerden meydana gelen parla 
mento şeklinde gösterir.

—  28 —
Bunlar ise teşkilâtlanma için müsait 

fırsatlar teşkil ederler.
tnkilâp hareketi siyasî mücadelesini, 

demokrasinin bu vasatında, daha emin ve 
verimli olarak yapar.

Bu imkânlar, inkilâp hareketinin sey
rine göre, değişik şekillerde değerlendiri
lir. Siyasî boykot veya parlâmentoya gir
mek, koalisyon yıpratıcı muhalefet vs. tak 
tikleri, takib edilen stratejiye göre, tatbik 
edilir.

Bütün bu taktiklerin hedefi mevcud dü
zen ve iktidarın çirkefliğini, yetersizliğini 
göstermekdir. Boykot da, parlâmento kür
süsünden yapılan hücumlarda aynı gayeye 
varmağı temin eder.

Parlâmentoya girme veya protesto, Par 
lamento ile ilgili olan meselelerdeki halkın 
büyük dikkatinden, ideolojinin propoganda 
smı yapmak için büyük mikyasda istifade 
edilir.

Kanuni statü mevcud iktidann tayin 
ettiği şartlar içinde, teşkilâtlanma hürriye 
ti verir. Kanuni statü mevcud hükümetle 
bir anlaşmadır.

Hz. Muhammed (S.A.S.) in asgari bir 
teşkilâtlanma ve propoganda hürriyeti temi 
ni için yaptığı faaliyetlere bakalım:

Bütün insanların, haddi zâtında aynı a 
na ve babamn çocukları oldukları ifade e- 
dilerek, tevhid’e gelmeleri istenmiştir.

Mekke iktidarına hitaben «sizin dini
niz size bizimki bize» demek suretiyle bir 
anlaşma teminine gidilmişdir. Bu hal tarzı, 
düşman iktidarının karşılaştığı güçlükler 
muvacehesinde, Müslümanların muayyen 
hudutlar dahilinde ifade ve söz hürriyetini 
elde etmelerini temin etmişdir.

Müslümanlar, örfün tesis ettiği, hürri
yet statüsünden istifade ettiler. Meselâ; Hz. 
Muhammed (S.A.S.) zorluklarla karşılaşma 
sına rağmen panayırlarda konuşabildi.

Görülüyor ki îslâm inkilâbı mevcud 
düzenin verdiği, kanunî statünün teminatı
nı zaman zaman istemiş ve bu hürriyetleri 
inkılâbın gerçekleşmesinde kullanmışdır.

İNKİLAP HAREKETLERİ VE
SİYÂSİ REJİM
İnkilâbcı hareketler, inkilâbı meydana 

getirecek kitle mücadelesini hazırlayabil
mek için, kitleyi teşkilâtlandırma hürriyeti 
ne sahip olabilmek; fikirlerini serbestçe pro 
poganda edebilmeyi gerekli kılar. Şu hal
de inkilâblann muvaffak olabilmesi için 
fikir, düşünce ve ifade hürriyetinin mev
cudiyeti şartdır. öyleyse kitle inkilâbları- 
mn daha az güç sarfederek yapılabilmesi; 
inkilâpların teşkilâtlanma hürriyetine mâ 
lik olmaları ile doğru orantılıdır. İnkilâbcı 
lara düşen iş; o memleketin tatbikatını de 
mokratik bir hale getirmek, bu safhaya 
geldikten sonra da, demokrasinin imkânla
rından istifade ederek, kitleyi teşkilâtlan
dırmak ve inkılâbı yapmakdır.

Komünist hareketleri faaliyetlerini «ger
çek demokrasiyi getirmek» şeklinde slogan 
İ aştırmışlar dır.

Hitİer de mevcud demokrasiyi reddet 
mekle beraber ideal bir demokrasiden bah 
setmektedir.

İslâm inkilâbcılarının hareketlerinde 
ise zaman zaman mecvud inkidann kendi
lerine müsamahalı davranmas lâzım geldi

ğim ifade eden, bunu tehditle karışık bildi 
ren sloganlar görülür.

Bir memleketin siyasî yapısı, inkilâp ha 
reketlerine karşı, şiddet kullanmayı icap 
ettiriyorsa, inkilâbcılar düşünce ve beyan 
hürriyetinin tahakkukunu isterler. .Tatbik, 
edilen şiddet inkilâbcıların kitlerî 
landırmalarına mâni olur. Hükümetin tat
bik ettiği şiddet kitleleri huzursuz ediyor
sa ve halkın asgarî haklarını kısıyorsa kit
le inkilâba hazırlanmaktadır. Fakat kitlenin 
inkilâbcılara iştirakini temin edebilmek 
için mevcud iktidarı demokrasiyle yıprat
mak, yıkmak ve ortadan kaldırmak gerek
mektedir ki, inkılâp hareketi daha süratli 
veemin bir seyir takip edebilsin. Zamanı
mızın inkilâbcılarının demokrasili müdafa 
a etmelerinin seW#bi budur.

ÇEŞİTLİ MÜCADELE NEVİLERİ
PSİKOLOJİK MÜCADELE
Muhtelif mücadele nevileri bir organik 

bütün teşkil ederler. Bütün mücadelelerin 
yapılmasının hedefi fiilî mücadele son dar 
be yi indirerek vaziyete hakim oluattur Do 
layısıyle her bir mücadele şekli ve nev’i a- 
rasında organik bir bütünlük ve ahenk var 
dır.

Psikolojik mücadele de stratejinin 
umumî kâidelerine tabidir. Stratejik safha 
nın dalgalanmasına uygun olan taktik değiş 
meleri psikolojik mücadeleye de tesir eder

Psikolojik mücadelenin vasıtalarından 
birincisi «tebliğ» dir. Tebliğ ideolojinin tel 
kinidir. Bu telkin muhtelif, maddî ve ma
nevî vasıtalar kullanır. Bu vasıtalar insan 
ların iradesini, imam kabule hazınayan 
bütün şartlardan ibaretdir. Silâhlı Kuvvet
lerin resmi geçitleri, siyâsî ve kültürel mu 
vaffakiyetlerin ilânı bu vasıtalardandır. 
Hasmın iradesini felce uğratacak, onu çö
zecek ve büyük bir kısmını inkilâbcılar 
safına çekecek mücadele usulleri kullanı
lır.

Psikolojik mücadelenin başarılabilme- 
si için bazı şartlara riayet gerekir ki bun
ları kısaca görelim:

Propoganda; ıstinad edilmek istenen 
kitlenin teşkilâtlandırüması, onun mücade
le azmini yükseltme ve düşman kuvvetle
rinin mücadele »zmini kırma hedefine gö
re yöneltilir. Bunun için de tebliğ; herke
sin alâkalandığı ve bildiiğ müşahhas vakı- 
lara istinad eder. Tebliğ daima kitleleri alâ 
kadar eden vakıalara dayanır.

Tebliğ; BİR MÜSAHHAS VAKA İÇE 
RÎSİNDE ERİTİLMİŞ İDEOLOJİ demek- 
dir. Öylece telkin yapılmalıdır ki, fert bil 
diği müşahhas vakanın içerisinde i f̂iûlO]i 
yi temessül ettin. Tebliğin ikinci vas
fı güven ve müjde verici olmasıdır.

Tebliğe inanıldığı takdirde, teb - 
liğe inananları bekleyen müjdeler mü
kâfatlar bildirilir. Müjde herkesin bil- 
riiir.

Tebliğ müeyyideli olur. Bu tebligata 
inanmayanların dünyada görmüş olduğu 
büyük azâbı tarihten, zamanımızdan görü
lecek azâb misallerini de çok müşahhas bir 
şekilde hatırlatmak suretiyle ferdin irade 
si tazelenir ve irade hürriyeti kendisine ia 
de edilir.

(Devamı Gelecek Saytd&)
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YENİDEN MILLI 
•  •Mücadele

ideolojiler kavgasından ak isler

Yohudilerin Gölgesinde 
şımarmayın!

Kırklarelinde ve diğer sınır vilâyetlerimizde, yahudilerle 
komünistlerin elele yürüttüğü, milletimizi psikolojik çökün
tüye götüren bozguncu harekete «Dur» diyen mücadelecile
rin tok sesi, bütün bu millet düşmanı güçleri çılgına döndür 
müştür.

Yeniden Milli Mücadele Mecmuasının, asırlık ihanetleri 
teker teker meydana çıkarıp, teşhir etmesi, bütün kirli çama 
gırlan ortaya dökülen beynelmilel yahudiliği ve onun harp 
vasıtası komünizmin çığırtkanlarını ürkütecekti ve ürküttü.

Sınır vilâyetlerimizde istilâ ordularının yapamayacağı 
tahribatı yapan bu yahudi - komünist ortaklığı, hâkimiyetleri 
ni kıracak bir mücadele karşısında önce saldırdılar, bu saldı
rı netice vermeyince kuyruğuna basılan kedi misali viyakla
maya başladılar

Komünist hücrelerinden verilen taktik icabı milletine 
bağlı insanlara «Atatürk Düşmanı», dinine bağlı olanlara 
«Gerici» yaftalarını yapıştırdılar. Bu durum karşısında komü 
nistlerin, «Atatürkçülük» «Kemalizm», «Gericilik» gibi slo
ganları niçin kullandıklarını belirtmek gerekmektedir Mec
muamızın bundan sonraki sayılarında, Kırklarelinde komü
nist faaliyetlerini, bunları kimlerin idare ettiğini, yahudile- 
rin ihanetlerini ifşa edeceğiz.

Komünistlerin ihtilâl tahtiklerinden biri, prestij sahibi 
şahıslan ve fikirlerini kendi ihtilâl gayelerine uygun olarak 
yorumlamaktan ibarettir.

1957 Moskova Beynelmilel Yazarlar Kongresi talimatı: 
«Halkın çok sevdiiğ yahut millete kabul ettirilmiş kahra 

manian yıkmak zor olacağına göre onları kendinize bayrak 
yapacak, onların fikir ve düşüncelerini kendi yönünüzden yo
rumlayacaksınız.» demektedir.

Komünistler bu maksatla halkın sevdiği veya halka ka
bul ettirilmiş kahramanları ve fikirlerini istismar taktiğini 
muvaffak oldukları her ihtilâlde başan ile uyguladılar

Türkiye’de ise işçi haklan, sosyal adalet gibi slogan
lardan sonra «sosyalist Türkiye» sloganını kullanan komünist 
ler eski taktiklerine döndüler, tkinci Kuvay-ı Milliyecilik, 
fiağımsızık sloganlanndan sonra, «Burjuva Kemal» dedikleri 
M.Kemâl devrimlerinin takipçileri olduklarından bahse başla 
dılar.

Fakat bu bir avuç Moskof uşağının buhranımızı istismar 
taktiği umduklan neticeyi vermeyecektir.

MARXİZM VE M. KEMAL 
Bilindiği gibi Marxizm, işçi sınıfının kendini ezen burju

va devletini zorla yıkması ve kendini ezen bağlan kırarak 
kendi diktatörlüğünü kuracağı hayalidir.

Şu hale göre Marxist — Leninist; burjuva kültür, devlet 
ordu ve sistemine düşman demektir Marxist — Leninist açı
dan Türkiye Cumhuriyeti ve sistemi burjuva düzenidir Kuru 
culan da burjuva köpeğidir. Bu şaşmaz gerçeği Nâzım Hik
metin kaleminden okuyalım?

«ONBEŞLER İÇİN»
Trabzonda bir motor açılıyor.
Sa hil de ka-la-ba-lık,
Motoru taşlıyorlar 
Son perdeye başlıyorlar.
BURJUVA KEMAL’İN OMUZUNA BİNMİŞ,
KEMAL KUMANDANIN KORDONUNA,
Kumandan kâhyanın cebine İnmiş,
Kâhya adamlann donuna 

Uluyorlar Hav., bav... hak... tuu...
Nâzım HİKMET 

1923 Moskova Kızıl Şark Matbaası, Mustafa Suphi ve ar 
kadaşlannm öldürülmeleri ile ilgili olarak yayınlanan kitap. 
Sayfa 22.28—29 Kanuni Sani 1921.

Türkive’de k-orminİTmin ffüdüeüleri her devirde «Kema
lizm» «Atatürkçülük sloganlarını sipar ederek millete İha 
net çukuru kazmaya çalışmışlardır. Türkiye Gizli Komünist 
Partisi bütün şefleri bu slogana devir devir sanlırlar Moskof 
ajanı Şevket Süreyya'nın «Kadro» hareketi kısa zamanda an- 
İaşıldL Sonra «YÖN» dilerin «Neo Kemalizm»! ortaya sü
rüldü. Bir montaj sanayii vurguncusunun ve beynelmilel ya
hudi şirketlerinin finanse ettiği bu kızıl paçavra, Kemalizm 
bayrağını yükseltir ve komünist propagandaya hi2 verirken, 
M. Kemal’e söven Nâzım Hikmet’in itibarını iadeye çalışıyor
du.

Görülüyor ki, komünistler «Atatürkçülüğü» sadece mas
ke olarak kullanmaktadırlar. Gelecek sayımızda da «Gerici
lik» sloganını nîcin kullandıklarını acıklavacagız

OTAĞ YAYINEVİNİN 
İLK KİTABI:

Milli Mücadelede
TUBHAl VE 

NİKSAB’DA 

MÜCADELE
Geçtiğimiz hafta Tokat’ın ka 

zalanndan Niksar’da komüniz
mi tel’in mitingi yapılmıştır. 
Orta Anadolu’da aylardan beri 
komünizme karşı halkımız bü
yük bir uyanıklıkla teşkilâtlan 
ma arzulan belirtmektedir. Nik 
sarlı milliyetçilerin tertib etti
ği mitinge Turhal Yüksek Tah 
sil Talebe Derneği Başkanı Sa 
mi Demirkaya da davet edil
miştir. Miting binlerce Niksar- 
iı’yı aynı heyecanın içine sok
muş; beynelmilel yahudilik ve 
onun maşası komünizmin içyü
zü bütün iğrençliğiyle ortaya 
serilmiştir.

Ayrıca Turhal’da Tüksek Tah 
sil Gençliği ve Turhal’ın milli
yetçi gençliği daha sağlam bir 
mücadele içine girmek, müca 
deleyi teşkilâtlı hale getirmek 
için Turhal’da «Milliyetçi Kül
tür Birliği» ni kurmuşlardır.

Bildiğimiz gibi Milliyetçi KÜÎ 
tür Birlikleri, Anadolumuzua 
bir çok vilâyetlerine yayılma
ya başlamıştır. Orta öğretim 
talebelerini ve milliyetçi genç
liği sinesinde toplayan yeni bir 
lik çalışmalarını yaz aylarında 
iyice kesifleştirmistir

M. Kültür Birliği 
Bıırdıırda 
Faaliyette

Milliyetçi Kültür Birlikleri, 
Anadolu’nun çeşitli vilâyetleri
ne yayılan mücadeleleriyle gö
ğüsleri kabartmaya başlamış
tır. Geçtiğimiz aylarda Burdur 
da da kurulan birlik, Burdur 
halkı tarafından çok sevilmek
te ve desteklenmektedir.

Bu arada Burdur’da Yeniden 
Milli Mücadele mecmuası sa* 
tan gençler, halktan tasvib gö
rürlerken, komünistler çılgına 
dönmektedir. Çılgına dönen 
komünistler bir gün gizlice mil 
üyetçilere saldırmaya teşebbüs 
etmişler, fakat hak ettikleri ee 
vabı almışlardır.

Saldın olayı üzerine Mansur 
Harmandar ve arkadaşları Bur 
dur gazetelerine, «BİZİ HİÇ 
BİR KOMPLO DURDURA 
MAZ» diyerek bir demeç ver
mişlerdir.

3 Ağustos 1970 tarihli BUR 
DURUN SESİ adlı gazetedeki 
açıklamadan aşağıya alıyoruz:

«Böyle komplolara zaman m  
man, her yerde rastlamaktayım 
İmanlı Burdurlulann bulundu 
ğu şehrimizde de böyle bir 
komploya uğradık. Fakat şunu 
hemen belirtmek isteriz ki, bi 
d  hiç bir komplo ölüm pahası- 
na bile olsa yıldıramaz, yıldıra 
mayacaktır. Burdur’da gördüğü 
müz yakın ilgiyi ve Yeniden 
Millî Mücadele’ye gösterilen ya 
kinliği unutmayacağız.»

Süleyman özdemir. Ali Çöl* 
İÜ ve bazı solcuîann iftiralar» 
cevapsın kalmayacaktır*

VAZİFELERİ
ÇIKTI

Otağ Yayınevi, «Millî Mücadelede Kad 
roların Vazifeleri» eserini neşretmekle, millî 
kültürümüzü zenginleştirme ve arıtma yolun
da mühim bir adım attığı inancındadır.

Bu kitap; milletin hayatını koruma ide
alinin takipçisi İLMÎ SAG’cılara mücadelele
rinde mütevazî bir rehber olmak emelinde
dir. Vazifesini yaptığı nisbette, milletin mü
cadelesi; zaaflarından sıyrılacak, muhteşem 
yürüyüşüne başlayacaktır.

Fiatı: 7,5 Lira

İSTEME ADRESİ: 
Otağ Yayınevi 
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Kayseri Y. İslâm’da 
boykotun neticesi

Kayseri Yüksek İslâm Ensü 
tüsünde geçtiğimiz öğretim y* 
lında bazı müessif hâdiseler ce 
reyan etmişti. Talebelerin tama 
men haklı olduğu olaylar bir 
hayli uzun sürmüştü. Neticede 
talebeler isteklerini elde etti
ler.

Bilindiği gibi okul müdürü
E. Ruhi Fığlalı ve edebiyat öğ
retmeni Nazik Erik okulda, sa 
pik bir cereyan olan Rifâiliğin 
propagandasını yapmakta idi
ler. Böylece milletin göz bebe 
gi olan Yüksek İslâm Enstitü
sü sapık cereyanlann yatağı ha 
line getirilmek isteniyordu. Mil 
letin; imanını tahsil için gön 
derdiği talebeleri yanlış istikâ 
metlere sevkedebilmek için uğ 
raşılıyordu. Fakat evdeki he
sap çarşıya uymadı. Karşıla- 
nnda milletin ideolojisine sıla 
sıkıya bağlı, akidelerinden ka- 
tiyyen taviz vermek istemeyen 
talebeleri buldular. İdeoloji 
mize indirilmek istenen bu dar 
be geri tepti. Kayseri halkının 
ve İslâm Enstitüsü talebeleri
nin devamlı ve haklı direniş
leri karşısında bu iki öğret
men başka yerlere nakil edil
diler. Son olarak hıyanetlerin! 
bir daha ortaya koyarak ka» 
ten birçok talebenin sınıfta kal 
masını temin ettiler.

Aslında okullanmızda milli 
kültürü öğretmekle vazifeli •» 
lan öğretmenlerin, gayri mîlH 
fikir akımlarını yaydıkları tes» 
bit edilirse, derhal vazifesine 
son verilmesi gerekir. Başka 
yere nakil bir çözüm yolu değil 
bilhassa bu şekilde faaliyet yü
rüten kimseler için bîr himef»

tir. Fakat bütün okullarımızda 
gittikçe şuurlanan milli kültü 
rü öğrenme arzusu, böyle öğ 
retmenlerin çalışmalarına hiç
bir zaman müsade etmeyecek 
tir.
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Mücadelecilerin 
Duruşması

IŞIK OLAYLARININ 
MUHAKEMESİ SİVASDA 
DEVAM EDECEK 
Beşiktaş Işık Mimarlık MÜ> 

hendislik Özel Yüksek Okulu
na geçen yıl 19 EyltiTde vuku 
bulan Komünist saldırısının du 
ruşmalan Sivas’da devam ede
cektir.

Olay sebebiyle 10 aydan beri 
tutuldu bulunan sağcı öğrenci
ler ve ikisi sonradan yakala
nan, birisi ise hâlâ yakalanma
yan solcu sanıklar 11 Ağustos 
1970 günü yapılacak duruşma
da hazır bulunabilmek için Si
vas Cezaevine nakledilmişler
dir.

Şimdiye kadar İstanbul’da 
yapılan duruşmalara kalabalık 
öğrenci topluluklarının dinleri 
d  olarak girmek istemeleri ve 
gösteriler yapmalan üzerine, 
amme emniyet mülâhazası ile 
ve Yargıtay karanyla Sivas 2 
Ağır Ceza Mahkemesine nakle 
dilraişlerdir. Muhakemenin ne 
ticesi merakla beklenmektedir.


