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YABANCI OKULLAR.
VE ETKİLERİ
r Bugün yurdumuz, ya
bancı okulların karargâhı
durumundadır. Yurdumu
zu bu hale getiren bazı ya
bancı azınlıklardır. Bu azın
lıklar yani Yahudi, Rum ve
Ermeniler, Osmanlı İmpara
torluğunu sıcak harble yaai bilek gücü üe yıkamıya
«aklarını çok defa yaptık
san savaşlarla anlamış ol
dular. Ve Türk Milletinin
düşmanını cephede gördü
ğil müdetçe yenilmeyece
ği sonucuna vardılar.
işte Osmanlı Devletin
den Tanzimat Fermanı ile
yurdumuzda okul açma
hakkım elde ettiler. Bu
gün İstanbul’daki Galata
saray Lisesi ve Robert Ko
leji bu azınlıkların açtığı
okullardır. Bu okullarda
okutulan temiz millet ev
latlarına, kendi millî kül
türümüz ve ideolojimiz
değil de, gayrî mülî yahu
di kültürü ve ideolojisi,
bunun yamnda da komü
nizm aşılanmakta ve öğre

tilmektedir. Bu temiz evladlar, çeşitli eğitim sis
temleriyle boğularak yahu
di ve komünist maşası ha
üne getiriliyorlar. Böylece buralardan birer millet
düşmanı olarak çıkanlar
milletin kaderine sahip ol
maktadırlar.
Velhasıl işte Çetin Altan ve Nazım Hikmet’in
teyzeoğlu olan Mehmet A
ti Aybar, yurdumuzda par
ti yoluyla komünizmi yay
ma çabasındadırlar ki, böy
lesi okullardan mezundur
lar.
İşte Balkanların, Trablusgarb’m ve Bingazi’nin
elimizden çıkması, o za
man Osmanlı İmparator
luğu’nun başında bulu
nan millet düşmanlarının
cabası ile olmuştur.
Mehmet YILDIRIM
Bııea Lisesi
4-E Sınıfı

Ben şerefli milletim inlediğin, artık yeter,
Bitsin artık bu sefalet, bu esaret, bu keder.
Her alanda aynı buhran, her tarafta ıztırap,
İste yurdum; eyle viran, memleket öyle harap.
Neye mahkumum ben öz yurdumda yıllardan beri?
Bütün âfâkımı sarmış bir esaret çemberi,

MUHTEREM EFENDİM
Yeniden Millî Mücade
Ie Mecmuasını bin bir raüş
küatla Allah (C.C.) rızası
için çok zor şartlar altında
çıkardığınızı yakinen takip
ediyoruz. Milletimiz bu gün
psikolojik, ekonomik, siya
si ve kültürel bir buhran
içerisinde yok oluşa doğru
millet düşmanlan tarafın
dan sürüklenmek istendiği
ve bu durumlan yakinen
takip edip çilekeş milleti
mize siz fedekâr millet ev
lâtlanmn bütün müşkülatla
rı göz önüne alarak feda
kârca çalıştıklarınızı görü
yor, beynelmilel millet düş
inanlarının zulümlerine kar
şı tek ümidimizin sizler ol
duğunuzu biüyor, bu uğur
da üâhi nza için acizane e
mirlerinize âmâde olduğu
muzu duyurmak istiyoruz.
Sanz’da Yeniden Millî
Müacdeleye gerçek milliyet
çi ve mukaddesatçıların abone olduklarını görmekle
davamızın muzaffer olaca
ğına ümidimiz bir kat da
ha artmaktadır.
Bü vesüe saygı ve hür.
aletlerimizi Sarız’h millj
yetçiler ve mukaddesatçı
lar adına sunay beynelmi
lel millet düşmanlarına kar
şı yürüttüğünüz mücadele
nizde Allah’tan başanlar
diler, hayırlı havadislerini
zi bekleriz.
HAMZA ÇULHA

Bu esaret çemberinde inliyor, ağlıyorum,
Hep felâket sağ ve solum, önüm arkam uçuruı».
İşte zulmet, işte vahşet buna göz yummak zor,
Şühedanın makber-i hâki, ajanlar tepiyor.
Bir avuç soysuz sömürmekte bütün servetimi,
Üç buçuk çapulcu tehdîd ediyor devletimi.
Yahudiler ve masonlar ne tuzaklar kurdular,
Ta içimden yıktılar, can evimden vurdular.
Çıldıran kahpe beşer böyle takılmış peşime,
Beni hunharca düşürmüş kendi öz kardeşime.
Bu felâketler içinde sabrım artık yetişir,
Bana hâlâ böyle durmak, böyle susmak ar gelir.
Şerefimle oynanırken, bu kadar ihanete,
Ben tahammül edemem asla bu alçak zillete.
Nerde ahlâk, nerde namus, hani millî kültürüm,
Ne zamandır gayri millî şu düzende inlerim.
Hep asırlardır benim bakmayıp ah-ü zarıma
Zehri merhem diye sürdüler deşilmiş yarama.
Iztırabım boğacak nerdeyse... gelmiş gırtlağa,
Kahpe dünya bana düşman... kim gelir kurtarmayaj
T.âfcin artık yetti bunlar, yetti bu feryatlarım,
Iztıraptan beni ancak yine ben kurtarırım.
Beni artık bırakın zineirlerimi kırasım.
Şu asırlık intikamla gideyim haykırayım!
Bu kadar zulmün hesabın mutlaka sormalıyım,
Şanlı tarihime lâyık olayım, şahlanayım!
Nice devlet yıkmışım ben, nice devlet kurmuşum..
Nice milyonları aşkın haçlıya gem vurmuşum.

SÂRIZ

Devletimle coşmuşum, çağ kapayıp çağ açmışın»
Kıtalara sığmamış, deryalara taşmışım.
Bu zafer günlerimin azmiyle çarpar yüreğim,
O devir. iste benim özlediğim, beklediğim.

Aziz Milli mücadeleciler!
Köyümüz tipik bir A
nadolu köyüdür. Tek ge
çim kaynağımız buğday.
Fakat oldum olası buğda
yın fiyatı, zarurî olarak
kullandığımız maddelere
oranla düşüktür.
Bilhassa son günlerde
gaza, mazota, şekere., ko
nan zamlar yanında buğ
daya sadece 5 Kr. gibi
sembolik bir zam yapıl
mıştır. Üstelik devlet, 86
Kr.a aldığı mahsulümüze
karşılık 145 kr.a tohum
vermektedir. Bundan ise
%Î3 gibi çok fahiş bir kâr
almaktadır. Bundan baş
ka kilosu 85 Kr. tan gübre
verivor; bu gübrelerin de
her vtI kevfine göre deği
şik cinslerini verdiğinden
kovlü hemen hemen hiç
favdasmı göremivor. Mah
sul artısı için sart olan
modem ziraî âletlerin fl
atten da devamh artmak
ta 30 bin lira olan, bir
traktör bugün 60-70 Ma
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liraya satılmaktadır. En
basit bir mibzerin fiatı 20
bin liradır.
Mahsulümüzün almışın
da ise tam bir keyfîlik hü
küm sürmektedir. Eksper
ler, mahsulün kalitesine
bakmadan şahsa göre kıy
met biçmektedir. Bu hak
sızlıklar karşısında ise biz
ler «lânet etmekten» baş
ka bir şey yapamamakta
yız. Türk milleti, devleti
ne «baba» sıfatını bosuna
mı takmış, «Allah devle
timize zeval vermesin»
sözünü manasız mı söyle
miştir? Ama bizlere karsı
takındığı tavırla devlet,
vatandaşı ezen, vatandaşa
gıViiık çıkaran bir kuvvet
oldu?u intibaını uyandır
maktadır. Bizim kazancı
mız bîr avuç azınlığa; bir
yıl çoluk-eocu&nmuzîa di
dinerek kazandıîhmız na
ralar gavri mîllî natronlalara peşkeş çeMIiyer.
Mahsulümüz birkaç yıl

önce bire 8-10 verirdi. Fa
kat bugün ancak bire 3-4
alabiliyoruz. Bu da gün
geçtikçe düşmektedir. Böy
lece bütün köylü olarak
çiftçiliği bırakmamız mu
kadder olacaktır. Ata yadigân olan bu baba ocak
larından kopup gecekon
dularda oturmamız ve ka
pıcılık, odacılık, çöpçülük
le, uğraşmamız ancak
bu mületin tarih sahne
sinden silinmesini ve kö
leleşmesini isteyen yahudileri, hristiyanlan ve ko
münistleri sevindirecektir
Devlete taşıdığı mesu
liyeti hatırlatır, fakir Anadolu köylüsünü gözet
mesini düeriz. Siz Müca
deleci kardeşlerimizin de
daima Hak’km mazlumun
bu fakir milletin savunu
cusu olduğunuza güven
cimizin tam olduğunu be
lirtiriz.
MEHMET GÜNGÖR
Mah. FetHvp Kövii
ANKARA

Haşan Erden

KAHROLSUN
Bir kar yağar kiri pası ört« örte.
Savruk savruk
Soysuzların keli göründü
Devrildi kavuk.
Çıplak başlarında değil ilim
İradeleri bile yoktur
Vicdansız Yahudi uşaklarının
Karınlan toktur.
f
Yürür dünya tıngır mıngır
Diye Devlet satıyorsun
Millet ideolojisine çamur ¿tanlar
Kahrolsun!

\

Ertuğrul ŞAKAR
E.İ.T.İj V.
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BAŞYAZI

ZAFERLERİN RUHU
YOLUMUZU
AYDINLATACAKTIR
Milletin iman, ahlâk, kültür,"
tarih ve menfaatine bağlı
haftlık siyasî
taİLLİ DÂVA MECMUASI
Yıl: 1 — Sayı: 30

SAHİBİ
Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç

Yazı Kadromuz
AYKUT EDIBÂU
YILMAZ KARAOGLU
NECMEDDtN TURINAY
SABAHADDİN ERİŞ
D e v a m lı

Tarihimizin en parlak zaferlerinin demetlen
diği Ağustos ayının sonlarına geldik. Malazgirt,
Mohaç ve Dumlupmar meydan m uharebeleri gibi
göz kamaştıran zaferlerimizin hatırası, bütün mil
letin kalbinde yaşıyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğumuzun yenilmez ordusu Anadolu’yu bize
vatan yapalı dokuz asır oluyor. Üç kıta yedi de
niz hakimi muhteşem Osmanlı İm paratorluğunun
demir iradesi, Avrupa ortasına çakılalı 454 sene
oluyor. Avrupa halâ beyaz sarıkları, yeşil sancak
lan , Allah Allah sedalarım ve göz kamaştıran
medeniyetimizi unutamadı. Unutamaz. II Viyana
bozgunundan beri milletimizi temsil ehliyetini
taşımayan aciz ve hain idarecilerin mağlubiyet
bataklığına ittiği milletimiz, hakketmediği mağiu
biyet ve işkencelere uğramış bulunuyor. Hasta
adam diye damgalanan millet, kendini toparla*
yabildiği her an, hain düşmanlarına unutulmaz
darbesini vuruyor, işte Plevne, işte Dömeklap, iş
te Çanakkale... Ve işte Dumlupmar.
Bu zafer abidelerimiz şahitlik ediyorlar ki,
milletimiz sınırsız iman ve üstün hayat gücü ile
istikbâlin sarsılmaz gücüdür. Ve İlâhî takdirin
kendisine yüklediği şerefli vazifeyi kabullenmeğe
hazırlanmaktadır. Kesinlikle söyleyebiliriz ki, mil
etimiz eski azamet ve hazmetme yeniden kavuşa
cak, hakkın şanlı bayrağı Türkiye’de yeniden dal
galanacak, mazlumlara uzanan şefkat eli Anado>
lu’dan dünyaya uzanacaktır.
E saret bataklıklarından yenilmez ordular,
mağlubiyetlerden haşmetli zaferler çıkaran bir
millet için esaretin hiç bir zinciri engel değil
dir.
Zaferlerimizin demetleştiği Ağustos ayında,
zaferlerimiz tarihin tozlu sahifelerinde kalmağa
mahkûm olarak görenlere vay! Biz zaferlerimi
zin ruhu ile dolu olarak yeni zefarlerin, mille
timizi beklediğini görüyoruz Malazgird’in, Mo*
haç’ın ve Dumlupınar’ın ruhu bize yol gösteritor.

İDARE YERİ
GÖZ BEBEĞİMİZ ORDUMUZ.

Babıâli Cad. No: 50/4
Caealoğlu — tstanbul
Telefon: 27 73 10

DİZGİ
Şen-Al Matbaası

BASKI
Güneş Matbaacılık T.A.Ş.
Cagaloğlu — îst.

ABONE ŞARTLARI
Bir Senelik: 70 Lira
Altı Aylık : 35 Lira
Uç Ayîık : 18 Lira

İslâmm ortaya koyduğu bütün mü’minlerin
savaşa iştiraki prensibi, harp geleneğimizin aslı
nı teşkil ettiği gibi, modern harp anlayışının te*
mel prensibidir. Sınırsız harp anlayışı, ve top ye
kûn harp telâkkisi bu anlayışın ifadesidir. Bu fik
rin 20. asırdaki ifadesini Von Der Golç’da ve Lu
dendorfta bulmak mümkündür. «Millet-i Müsel*
laha» yahut ordu-millet topyekûn harp anlayışı
nı ifade ediyor.
Bir milletin zaferi ordusu vasıtasıyla kesinleleşir. Bir milletin ruh ve silah gücü en yüksek
ifadesini ordusunda bulur. Ordu sadece ne tek
nik ne de silahtır. Ordu herşeyden önce milletin
ruh ve beden gücünün terbiye edildiği ocaktır.
Ve öyle olmalıdır.
Beynelmilel Yahudiliğin para, maddi menfa
at ve eşitlik zehirinin giremediği yer, ordudur.
Zira, orduda hayat, hayattan daha yüksek olan
kıymetler için feda edilir. Rütbe para ile alın
m az Rütbe satılmaz. Apoletlerde iman, millet
sevgisi, vatan, aşkı, disiplin, vekâr (fedakârlık)
haysiyet ve şerefin ışığı parıldar.

Asker, milletinin hayatmı ve
ideallerini,
düşmanma karşı korumak için kendini feda eder.
Milletinin, düşmana yönelmiş süngüsüdür!
Bir ordu, idealleri ve inancı ile ordudur. Yok
sa tekniği ve silâhı ile değil!
Ordu, milletin gözbebeğidir. Ve öyle olmalı
dır. Milletin inancı, örfü ahlâkı ve hayat ideal
lerinden başka, mukaddes tanıdığı hiç bir
olamaz. İşte Selçuklu savaşları. İşte Osmanlı kah
ramanları. İşte millî ordumuz.
MİLLET DÜŞMANLARI YOK OLACAK
Ordu milletin düşmana yönelen, iman fikiı
ve kudret birliği olunca milliyetçilerin ve miletin
ona olan bağlılığı anlaşılır. İşte bu yüzdendir ki
bütün miliyetçiler açık ve gizli ordu düşmanlığı
yapan cereyanlarla savaşırlar.
Bunun için orduyu anarşist ocağı ve tüccaı
klübü haline getirmek isteyen beynelmilel mason
lukla, anarşizmle, komünizmle ve anti militarizm
le savaşırlar. Ve bilirler ki bu menhus cereyanlar
beynemilel Yahudiliğin iğrenç politikasına bağl’
dır.
Bu sebepten masonlukla savaşmalıyız. Zira
masonluk gibi gizli bir teşkilatın girdiği ordu ku
manda zinciri kırılır. Doğrudan doğruya veya do
layısıyle her mason, beynelmilel yahudi şeflerine
bağlı olduğu için, masonluğun sızdığı ordularda
disiplin kaybolur. Rütbenin şerefli imtiyazı yerine
mason üstadının otoritesi kaim olur. Fransız ve
İtalyan ordularının tarihi bunu gösterdiği gibi
Balkan faciası da bu menhus illetin iğrençliğini
açıklamıştır.
Ayrıca her türlü otoriteyi reddeden anarşizm
le savaşmalıyız.
Kendilerine anti m ilitarist adını veren ve
Lenin’in sitayişle bahşettiği bu cereyanlada sa
vaşmalı ve milletimizi uyarmalıyız. Harbe mani
olmanın yolu, harbe hazır olmaktan ibarettir. Mil
let düşmanlarının anti-militarist yaftalı, sulhcü
ve sözde hümanist yalanlarının iğrençliğini orta
ya koymalıyız.
Beynelmilel Yahudiliğin maskeli saldırısı ko
münizm ile savaşımız devam edecektir. Ordunun
bizzat varlığını yıkmağı hedef alan komünizme
bu vatan er veya geç mezar yapılacaktır.
Ordumuzun ve milletimizin kuyusunu kazma
ğa yönelen anti militarist saldırıları ordu-millet
yok edecek güçtedir. Ve yok etmeğe kararlıdır.
Bugün için temel vazife silah tutan elin mil
lî istikametinde Ordu-Devlet ve millet varlığını
korumaktan ibarettir.
Kesin suretle ifade edelim ki, Ordu-Millet
düşmanlan tarafından ortaya konan manialara
rağmen, zaferlerimizin ruh önderliğinde,
eski
haşmet ve aazmetine doğru yol almaktadır.
Yaşasın millî ordumuz.
Yaşasın milletin zafer yürüyüşü
Yaşasın milletin mücadelesi.

Yeniden Milli Mücadele

FIATI: 150 KURUŞ
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Müc&Jele çizgisinden

Kolera ve Veba salgınının
gizli sebepleri
kolera, «Vibriyon» adı verilen bir mik
robun meydana getirdiği çok çabuk yayılan, öl
dürücü bir hastalıktır Zaman zaman dünyanın
değişiy bölgellrinde ortaya çıkarak hızla yayılır,
ve bütün insanlara korku salar. Su, içecek ve yi
yeceklere yayılmış olması sebebiyle bilhassa yaz
aylarında salgınlar meydana gelir.
Kolera hastalığının sirayet kabiliyeti çok yük
sektir. Hele havaların sıcak olması, bütün sınır
kapılarının harıl harıl çalışması, turistlerin giriş,
çıkış sebebiyle zaten çok hızlı yayılan hastalığın
daha çabuk sirayet etmesi mümkün olmakladır.
Bir hafta önce Kırım'da görülen hastalık Irak,
Suriye, Ürdün, Lübnan’dan
Fas'a kadar yayıl
mıştır.
Koleranın çok çabuk yayılması ve tahrip gti
cünün yüksekliği düşman milletlerin milletimiz
ve diğer İslâm milletlerine karşı tatbik ettikleri
bir biyolojik harbi aklımıza getiriyor.
KOLERA SALGINI YALNIZ İSLÂM
MEMLEKETLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR
Bu yıl kolera ilk defa komünist Rusya'da Kı
rım giib Türklerin meskûn bulunduğu bir böl
geden başlayarak yayıldı. Kırım'da koleranın Müs
lüman Türk halkı üzerinde meydana getirdiği tah
ribat gizlenmektedir. Kolera salgın halinde Kı
rım'da çok sayıda can kaybına sebep olduğu mu
hakkak, fakat tahribatı nedir? Kaç kişi ölmüş
tür? Bunu tesbit etmek mümkün değildir. Demir

perdeden yeterli haberlerin sızmaması koleranın
Kırımlı Müslüman Türk halkına verdiği zayiatı
bilmemize engel teşkil etmektedir. Üstelik Rusya Kırım'da tedbir almaya çok geç başlamıştır.
Kolera yayılmış ölüm vakıaları artmış, ancak on
dan sonra halk haberdar edilmiş ve koleranın
merkezî Rusya'ya yayılmaması için tedbir alınmıştır.
Hastalığın salgın halinde Kırım Jan sonra
Irak, Suriye, Lübnan. Ürdün ve Fas'a kadar ya
yılmış olması, bütün güç ve imkânlarını beynel
milel emperyalizmin Orta Doğu'da temsilcisi İs
rail] püskürtmek ve saldırılarına karşı varlıkla
rını devam ettirm ek için kullanan Müslüman Arapların mücadelesinin hedefini değiştirmesini te
min etmiştir. Şimdiye kadar İsrail ile mücadele
etmek için imkânlarını birleştirmeye çalışan Arap Milletleri şimdi kolera ile mücadele için bir
leştirmeye çalışmaktadırlar. Müslüman Arap mil
letler bütün güçlerini koleradan korunmaya tah
sis ederken saldırgan Israi'in hücumlarına karşı
koyamayacaklardır. Arap milletleri koleranın tah
ribatı ile pençeleşirken, hastalık İsraile geçme
miş, Arap milletlerine hapsedilmiş bu arada İs
rail de toparlanmış ve ateş kese rağmen yeni sal
dırılarda bulunma imkânına kavuşmuştur.
Kırımda görülen bir hastalığın çok daha ya
kın ve sıkı ilişkileri bı% nan Doğu Avrupa mil
letlerine yayılmayıp çok daha uzakta bulunan «ia

Beynelmilel Yahudiliğin yürüttüğü biyolojikharp devam etmektedir. Yetkililerin koleraya
karşı geç tedbirler alması yüzünden binlerce Millet evlâdı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya*
dır. Koleradan korunmak için aşı olanlar görülüyor.
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ha az ilişkilere sahip Suriye’ye ve diğer Arap mil
letlerine yayılması, ateş kes dolayısiyla nefes al- ma imkânına kavuşmuş m illetler üzerinde yürü
tülen biyolojik harbi gösteriyor.
Harp dolayısıyla perişan, harbin yaralarını
bile saramamış olan Müslüman Arapların kolera
ile mücadeleye mecbur kalmasının Yahudi em
peryalizminin uşakları tarafından sürdürülen bi
yolojik harp gerçeği açıklar.
FELÂKET TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR
Türkiye’nin dört tarafı kolera salgını ile sa
rılmıştır. Güney komşumuz Suriye’nin sınırımıza
yakın şehirlerinden Hama’ya kadar koleranın ya
yılması milletimizi haklı bir endişeye sevkediyor.
Doğu ve güney sınırlarımızın çeşitli sebep
lerle giriş çıkışlara açık olması bilhassa bu böl
gelerde kaçakçılığın çok yaygın olması hastalı
ğın Türkiye’ye sirayetini imkân dahiline sokacak
tır.
Memleketimizde geniş bir aşılama kampan
yasına geçilmiş olduğu söylenmesine rağmen, hem
aşının tesir gücü % 50 dir hem de Dogu ve Gûney sınırlarımız tam kontrol altına alınmamıştır.
Kolera Hastalığını sadece kend! kendine ya
yılan bir hastalık olarak kabul edip ona göre ted
bir almaya kalkmak hem yetersiz hem de tehli
keli olftr. Kolera Hastalığını bir düşman devle
tin biyolojik politikası içinde mütalea edip mille
tin sıhhatini korumak için ona uygun tarzda ted
birlerin alınması icab eder.
KOLERA SALGINI BİR BİYOLOJİK
HARBİN NETİCESİDİR
Değişik ideolojiye müntesip milletler mutlak
hakimiyet için çarpışırlar, mücadele belli bir nok
tada silâhlı hale gelir ki buna harp denir. İdeo
lojik gruplar arasındaki mücadelelerin top yekûn
ve sınırsız olduğu göz önüne alınırsa harbin yal
nız silâhlı çarpışmadan ibaret olmadığı ortaya çı
kar Şu halde m illetler arasındaki mücadeleler
sulh görünüşü altında da devam eder. Silâhlı ya
tışma ile kat’i bir görünüş kazanır. İşte top ye
kûn harpte düşman iradesinin kırılması, azminin
gevşetilmesi, zenginliğin tahribi ve sıhhatinin
darbelenmesi için değişik vasıtalar kullanılır. Top
yekûn harpte düşman kuvvetlerinin sıhhatinin
darbelenmesi, insan gücünün saf dışı bırakılması
için kullanılan harp çeşitlerinden birisi de biyo
lojik harptir. Biyolojik harpte karşıdaki kuvvet
lerin sıhhatinin bozulması, cephede veya cephe
gerisinde bazan da sulh zamanlarında bütün bir
milletin sıhhatinin tahribi harbin mevzuu haline
gelir. Bunun için hali hazırda dünyanın pek çok
memleketinde çabuk bulaşan hızlı yayılan ve tah
rip gücü büyük olan şalgın hastalıkların mikrop
ları üretilmekte muhtemel bir harp için gerekli
hazırlıklar yapılmaktadır.
Asırlar boyunca mücadelelerinde hiç bir ah
lâkî kayıt ile bağlanmayan beynelmilel Yahudilik
ve hain müttefiki beynelmilel hristiyanlık mille
timizin iman ve ahlâkını yıkma; servetini soymak
ve sıhhatini tahrip etmek için en namussuzca me*
todlan kullanmış ve kullanmakta devam ediyor.
Yahudi İsrail devletinin kurucularından Dr. Weisman kurduğu Weisman Enstitüsünde biyolojik
harp için çok değişik hastalıkların mikroplarım
üretmiş ve İslâm Milletlerinin tahribi için kul
lanmıştır. Meselâ bu enstitüde yetiştirilen Kolera
m ikroplan araplarm su içtikleri kuyulara atıla
rak salgın halinde koleranın yayılmasını temin
etmişlerdir. Halâ da bu yolda çalışmaktadırlar.
İstiklâl Harbimizin sonunda İstanbul’dan Yunanistana kovulan Rum fahişelerinden birisinin:
«Vazifemi yapmış olmanın huzuru içinde Yunanistana dönebilirim, çünkü harp boyunca tam
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frin lurk gencine tırengı öuıaştırdım.» demesi
millet düşmanlarının biyolojik harbi devam ettir
mekteki hainliklerini ve gayelerini ortaya koy
maktadır.
rahat ve ucuz geçimi Türkiye’de bulduk
larmı söyleyerek gurup gurup Türkiye’ye gelen
ve Firengi hastalığını yayan hippiler de biyolo
jik harbin Kobaylarıdır.
Bu gün ise koleranın İran ve Iraktan Fa3*a
kadar olan bölgelerdeki Müslüman milletleri kı
rıp geçirmesi ve Türkiye sınırlarına dayanarak
milletimizi tehdit etmeye başlaması ancak mille
timize ve diğer müslüman milletlere karşı düş
manlarımızın yürüttüğü biyolojik harbi göster
mektedir
HAYVANCILIĞIMIZ DA YOK OLUYOR
Bir taraftan koleranın tesiri devam ederken
diğer taraftan da İran’dan gelerek Doğu Anado
lu böleresine yayılan ve bütün Türkiye’yi tehdit
eden Sığır Vebası milyonlarca büyük baş hayva
nın telef olmasına sebeb olacağa benziyor.
Bütün diğer salgınlar gibi Doğu ve Güney
komşularımızdan gelen bu salgın hali hazırda do
ğudaki bazı ilçe ve köylerde tesirini göstermek
tedir
Ortada bir gerçek var, her çeşit salgın kont
rolü çok gevşek olan doğu ve güney sınırlarımız
dan gelmektedir. Bu bilindiğine göre ilgililer için
yapılacak iş bu sınır bölgelerinde sağlık ekiple
riyle hastalıkların aşması çok güç barajlar kur
inaktır Fakat memleketimizde bunun tamamen
tersi olmakta Anadolu bu sınırlarımızdan gelen
salgınlara karşı hemen hemen açık tutulm akta
dır Buna karşılık hayvan sağlık ekiplerinin bü
yük bir kısmı Trakya bölgesine yığılmaktadır. Bu
durum ise Orta Doğu ve Asya’dan gelen salgın
ların Trakya’da kurulan baraj sayesinde Anado
lu’da hapsedilmesini ve millet hayvancılığının
korunmasını temin etmektedir.
Avrupa’da yetiştirilen ve salgınlara karşı da
yanıksız olan Avrupa hayvancılığı Türkiye’nin bü
tün imkânlarıyla Trakyada salgınlara karşı kuru
lan barajla kurtarılmış olmaktadır. Oysaki Dofu
ve Güney sınırlarımızda alınacak gerekli tedbir
ler her yıl onbinlerce sığırın Şab ve Vebadan mil
yonlarca tavuğun tavuk salgınlarından ölmesinin
önüne geçmiş ve memleket hayvancılığının geliş
meşine imkân hazırlanmış olacaktır.
Hayvancılığın milletlerin beslenme ekonomi
sindeki yeri göz önüne alınınca Türkiye’de biyo
lojik harbin ve yetersiz korunma tedbirlerinin
neticesinde her yıl telef olan Milyonlarca hay
vamn bir taraftan beslenmemize bir taraftan da
zenginliğimize indirdiği darbeyi ortaya koyar
SONUÇ
Denilebilir kİ ideolojik guruplar arasındaki
topyekûn ve sınırsız kavgada kullanılan mücade
le usullerinden birisi de biyolojik harptir. Bu
gün bu harp ile ve kolera vasıtasiyla milletimi
zin sağlığı tehdit edilmekte diğer taraftan en ö
nemli zenginliği olan hayvancılığı tahrip edilmek
tedir.
Ancak milletimizin sıhhatinin korunması hay
vancılığınm istenilen yerine ulaşabilmesi ve sal
gınlarm önüne geçilebilmesi, milletimizin bütün
imkânları üzerinde zulmünü devam ettiren bey
nelmilel Yahudilik ve aletlerinin tasfiyesi, millet
imkânlarının topyekûn mücadelede milletin hayal
müdafaasına tahsisi ile mümkündür

Kolera ve benzeri basilleri üreterek, Orta*
Doğu’da binlerce müslümanın ölümüne se
bep olan Yahudiliğin büyük canilerinden
Dr. Weizman.
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İmam - Hatip Okullarına karşı
Ecevit - Demirel işbirliği
AP iktidarının Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve 8. Miliî Eğitim
Şûrasına takdim edilecek olan raporda,
İmam - Hatip Okullarının orta kısmının
kaldırılmasıyla ilgili bölüm, yapılan ikaz
lara rağmen hâlâ tashih edilmemiştir. Mil
lete bağlı olduğunu söyleyen AP iktidarı,
milletimizin biitün bozguncu gayretlere rağ
men açtırmaya çalıştığı bu okulların, kapa
tılmasmı gerektirecek bir karan nasıl al
mıştır? Bir Cemil Sena Ongun’dan milletin
imanına darbe vurmak için gayret sarfet*
mesi beklenir. Zaten Mason Localarının
gayesi budur. Türkiye’de millî uyanışa ve
sile olacak her hareket bu ajan yuvalanın
gocunduracaktır. Fakat AP iktidarı, bu teh
İlkeli dönemece niçin saptı? Bu rizikoyu
neden kabullendi?
Bu millet, camilere org koydurmayı,
namazlardan secdeyi kaldırmayı düşünen
Şemseddin Günaltaylan, İslâmiyet «Salaten tüncînâ» diyerek halkın ağzına tükür
mektir, herzesini yumurtlayan Haşan AU
Yücelleri, iyi tanır. Ama millî değerlerini,
bütün millet düşmanlanna karşı kanıyla
koruyan millet. bu hainlere fırsat verme
mişti. Kendi İnancını korumak için ter dök
müştü, kan dökmüştü Bunlan, bacımın baş
örtüsüne, nenemin feracesine, dedemin bay
rağına, camisine, minberine saldıran Fran
sız, İngiliz, İtalyan, Moskof ve Amerikan
çâvunıvla bir tutmuştu.
Bu millet Bülent Ecevit’ten İmam Ha
tip Okullarının kapatılması gerekti»! şek
linde bir lâfı duymuştu. İnönü de «Köy
Enstitülerinin» veniden açılmasını ister
ken. liram Hatip Okullannın kapsfı!ma

sını teklif etmişti. Bu millet onu da bilir.
Fakat İnönü’den ve şimdi solculukta İnönü’
yü de fersah fersaf geride bırakan Ecevit’
ten bunu bekler. Çünkü İnönü iktidan zama
nında basına «Allahtan ve Ahlâktan bah
setmek yasaktır» genelgesini gönderecek
ve milliyetçilere akla hayale gelmeyecek
zulümleri edebilecek kadar millete ve mil
lî değerlerine düşman hale gelmiştir. Diğe
ri de Amerikanın Bobert Kolejinden yetiş
miş ve milletle alâkasının ne nisbette oldu
ğunu bildiğimiz bir çığırtkandır.
Gelelim size Sayın Demirel ve Kabin?
si. Siz kimsiniz? Kimi temsil ediyorsunuz*'
İmam Hatip Okullan milletin bir parçası
dır. İmam Hatjp Okullarına vurulacak heı
darbe, dolavısiyle millete vurulmuştur. Ma
son localarının, komünist teskilâtlann vc
Ecevit’le beraber CHP’nin «gerici yuvalan*
olarak nitelendirdiği ve kapatılmasını iste
diği İmam Hatin Okullan hakkında siz Ih
karan nasıl verdiniz?
Yoksa Ecevit’le aranızda gizli bir an
(aşma mı var?
Sayın Orhan Oğuz ve Demirel, geçen
sayımızda, İmam Hatip Okullannın orta
kısımlannm kaldınlmasıvla il Pili kararda
mason localarının ne nisbette tesiri olduğu
nu sormuştuk. Bu karann tashih edil
memesi. hakkınızdaki siinheyi artınrken
sizden bu kararın tashihini millet namına
IsHvornz. Bülent F.çevi*’p ve zihni
yetine maskeli ve maskesiz bütün komü
nist teşkilâtlara ve mason localanna hiz
met etmedi Sinizi Göstermek icîn bu karan
tashih ediniz. Milletin arzusu budur. Ya
—
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RUSYA’DA REJİM BUHRANI
VE ACI NETİCELERİ
Komünist sistem anık her yandan çök
meye yüz tutmuştur. İktisadî yönden mey
dana getirdiği krizler bir yana, ferdin ru
hunda katmerleşen buhranlar ve bunun ne
ticesinde doğan isyanlar, Komünizmin tu
tar tarafını bırakmamıştır. Protestolar art
maktadır. Komünizm, şimdilik bu protestolan, aydınlan «Akıl Hastahanesine» gön
dermekle susturmaktadır. Bunun çıkar yol
olmadığına Rus yöneticileri de inanmış ol
malıdırlar.
1961 yılında General Pyotr Grigorenko tarafından başlatılan protesto hareketi
bugün saflarında pek çok aydım bulmakta
dır. Pyotr Grigorenko gerçi akıl hastaha
nesine gönderilmiştir. Fakat Rus yönetici
leri Grigorenko’yu kurtarmak için sesini
yükselten aydmlann protestosuna manî ola
mamıstır
Zhores Medvedev, Piotr Yakin, Andreı
Amalric komünizmin zulmüne isyan edip,
akıl hastahanesine gönderilmiş, onun he
men ardından Andrei Zaharov, Medvedev’
in kurtarılması için beyanat vermiş fakat,
akibeti Medvedev’in akibetine benzemiştir
Vladimir Bankovskv de aynı suçtan psiki
yatri kliniğine sevkedilmiş, aklında herhan
gi bir muvazenesizlik olmamasına ra&men
orada uzun müddet bekletilmiştir. Kendi
sinden istenen sadece siyasî mevzularda ya
zı yazmamasıdır.
Buna rağmen Sovyet aydınlan gerek
bizzat vardıkları eserlerde gerekse. Sovyet

idarecilerine yazdıkları mektuplarda, Rus

ya’da halka ve aydınlara yapılan bu hare
ketlerin komünizmin akibetini hazırladığı
nı belirtmektedirler. Hiç olmazsa Komü
nist Partisinin kontrolü altında, halka tam
nan hürriyet sınırının genişletilmesini is
temektedirler. Fakat bu yazılar bazan imza
sız bir broşür mahiyetinde olmaktadır. Ba
zan da açıkça söylenmektedir. Her ikisi df
sıkı takibata maruz kalmaktadır.
Komünist Cin ve Rus zulmüne karş’
en tesirli isvanlan. Doğu ve Batı Türkistan
!ı kardeşlerimiz yürütmektedir
Senelerden beri camileri yıkılırken
yavrulan e c rin d e n alınırken havvan ka
tarlannda Sibirya’nın soğuk bozkırlann?
sürülürken baslavan hür ve sağır dünyanın
bir ttirlü duymadığı isvanlar. Vietnam’da
üç-bes tane komünist Vietkonç’un hareke
tine bas manşetler verilirken. 100 milvon
insanın korkunç bîr jenosit’e manız kalır
ken çıkardı»! İniltiler... Ve onu duymak V
tem pon bütün hissiz beser...
Türkistanlı rfirpnMni valm? basına v?
kahramanca vürütmektedir. Türkive’dek*
hür kardeşleri ve onlann yöneticileri dö
nüp bakmasa da bu isyan yürümektedir.

Rusya ve Çin’in zalim yöneticiler7
Türkistanlıyı susturmak için yeni bir yo)
bulmuşlardır. Ya bu bölgelerde nükleer «’
lâhların denemesini yapmak, ya da Çin
Rus smınnda çarpışmalar vamn burasının
(Devam ı 14. Sahîfede^

SAYFA: S

DEVALÜASYONUN
GETİRDİKLERİ
7 Ağustos 1970 tarihinde alınan mali
ve İktisadî kararlarla Türk parasının % 66
nisbetinde değerini kaybetmesinden sonra
meydana gelen iktisadi çalkantı ve onun
meydana getirdiği İktisadî huzursuzluk de
vam ediyor.
işçi gayrı memnun, esnaf dertli, şoför
huzursuz, köylü ızdıraplı, memur sıkıntılı.
Devalüasyondan istifade ile vurgunlan vu
ranlar ise keyifli.

İSÇİ ÜCRET ARTIŞI
İSTEYECEKTİR.
Nitekim 7 kamu kuruluşunda çalışan
150 bin işçinin grevi. Türkiye’yi felce uğ
ratacak niteliktedir. Önümüzdeki günlerde
işçinin İktisadî baskılar ve sıkıntılar neti-

ZAMLAR VE GETİRECEKLERİ
Türk parasının kıymetinin düşürülme
sinden sonra başlayan zamlar devam edi
yor. Esnaf, tüccar, imalâtçı, sanayici zam
yapıyor, zam istiyor, Meydana gelen fíat
artışlarını yeni zamlar bekliyor. Bu durum
Türk ekonomisini enflasyona doğru sürük
lüyor. Devalüasyondan beklenenler fiat ar
tışlarıyla erirken yeniden devalüasyon
dan önceki şartlara doğru gidiliyor.
Hükümet para değerini düşüren kara
rı alırken fiatlar yükselmeyecek ithalât
azalacak, ihracat artacak, dış ticaret açık
ları kapanacak, piyasada istikrar teessüs
Milleti dar boğazlara sokup şimdi de pi
edecekti.
- Halbuki devalüasyon sonrasındaki ger rincin taşım ayıklamaya çalışanlar: Ulaş
çekler, Demire! ve devalüasyon kahramanı tırma Bakam Menteşe, Enerji Bakanı Av
4 bakanım telâşa düşürmüştü. Fiat artışla cı, Maliye Bakanı Erez ve Sanayi Bakanı
rına ve zamlara karşı tedbirler alınmaya Kılıç...
çalışüdı.
Kabilenin 4 bakanı Ankara, İzmir ve ken, kardeş kavgalarına kadar varacak İç
İstanbul’da görüşmeler yaptılar. Sanayici timaî hadiselere sebebiyet verecektir. Bu
lerle görüşüldü, sendikalarla konuşuldu, hadiseler ise, komünist militanların işine
Basın toplantüarı, açıklamalar, beyanatlar yarayacak ve Türkiye bir komünist ihtilâ
birbirini takib etti. Devalüasyonun hiç de le doğru sürüklenecektir. Türkiye’deki
ğilse kısa zamanda kendini gösterecek acı mason sultasının miletimiz için hazırladığı
neticelerine mani olunmaya çalışüdı. Fakat son budur.
fiat artışları ekonominin her dahnda kendi
İ T H A L Â T
sini gösteriyor.
sonra ithalâtın düşe
Bugünkü kapitalist sistemin fíat me ceği Devalüasyondan
ve
böylece
dış
ticaret
bilânçosundaki
kanizması içinde meydana gelen fiat oyna açıkların azalacağı söyleniyordu.
Halbuki
malarım kontrol etmek, imkânsız denecek devalüasyon kararının alınmasından
sonra
kadar zordur. Çıkardan Millî Koruma Ka ithalâtın
arttığı
görülmüştür.
Meselâ
kara
nunları dahi piyasada bu fiat kontrollerini
rın
açıklanmasından
bir
gün
önce
Merkez
sağlayamamıştır.
ithal teminatları 4.900 mil
Zaruri ihtiyaç maddelerine kadar sıçra Bankasındaki
yon
lira
iken,
15 Ağustos tarihi itibariyle
yan bir fiat artışı dar ve sabit gelirli zümre 5.200 milyona yükselmiştir.
leri mutazarrır edecektir. Onlar da şartla
rın yeniden kendi lehlerine bozulmasını is
teyecekler, çeşitli yollarla bunu temin et
meye çalışacaklardır.

* Bu durum gösteriyor ki, devalüasyon
milletimiz için bir şey getirmemiştir. An
cak Beynelmilel Yahudi mâliyesi, Türk
ekonomisinden milyarlar kazanmış ve yeni
kredüerle ekonomimiz daha fazla dışanya
bağlanmıştır.
tSTİFÇİLERİN MİLYARLIK
VURGUNLARI
İthalâtçı, köylünün alın teri, el emeği
ile binbir mahrumiyetle istihsal ettiği mah
sülün ihracmdan kazanılan döviz mukabi
linde ithal ettiği mah satmak veya satma
makta serbesttir. İsterse sanayimiz için en
zarurî bir mal olsun, onu istediği kadar de
po edebilir, ve fiatlann yükselmesinden
fahiş kâr sağlayabilir.
Devalüasyon, vurguncu yahudi, rum,
ermeni ve diğer gayri müslim ithalatçılara
2,5 müyar liralık bir kâr sağlamıştır. Zira
10 Temmuz’da bir ilgili depolarda stok edi
len mallarının 300 milyon dolan geçtiği
ni açıklamıştı. İthalatımıza % 80 nisbetin
de hakim olan karaborsacı yahudi ithalâtçılanmn sadece döviz farklanndan kazançlan 1 milyar 800 milyon liradır. Zira bir do
larda 6 liralık fark meydana gelmiştir.
Gerçek kazanç miktan ise, Gümrük Vergi
si ile beraber 2,5 milyan bulmaktadır.
Bu durum ekonomik bünyemizin mil
lî menfaatlere göre işlemediğini göstermek
tedir. Çarklar bozuktur ve bundan gayrı
mülî unsurlar ve yabancılar kazançlı çık
maktadır. Her geçen gün, millî servet ve
zenginliğimiz soyulmakta ve millî ekonomi
gayri mülî hale getirilmektedir. Bu soygun
lar çeşitli isimler ve yollarla, çeşitli vesile
ler ve vasıtalarla devam edip gitmektedir.
Bunların ceremesini de işçi, köylü, dar ge
lirli esnaf, memur ve bütün milletimiz çek
mektedir.
İ H R A C A T

Devalüasyondan sonra artacağı söyle
nen ihracat ise herhangibir gelişme göster
memiştir.
Dış piyasalarda ihraç mallarımız, fiatlan düştüğü halde* rağbet görmemektedir.
Böylece devalüasyonun ihracatı arttıraca
ğı ve dış ticaret ödeme dengesini sağlaya
cağı yolundaki bütün temenniler suya düş
müştür.
Ancak bu sahada da köylünün elinden
mal toplayan aracıların ve ekseriyetini gay
ri müslimlerin teşkü ettiği ihracatçılann
kazançlan büyük olmuştur.
Görülüyor ki, devalüasyon sonrasın
da yabancı şirketler, stok yapan gayri mü
lî unsurlar, parasını daha önceden dövize
ve altına yatırmış olanlar kazanırken, mil
letin % 99’unu teşkü eden dar gelirli züm
reler iktisadi sıkıntılara gark olmuşlardır.
Milletin sırtındaki kanbur bir kat daha
artmıştır.

İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR DERTLİ
Köylü 'bugün, hükümet bir eliyle ver
diğin diğer eliyle daha fazlasıyla aldı, de
mektedir. Diğer taraftan memur, Personel
Kanunu üe aldığım kaybetmiştir. İşçi ise,
haklı olarak Toplu - İş Sözleşmelerinin ye
niden gözden geçirilmesini istemeye başla
mıştır. Önümüzdeki günlerde devalüasyo
nun meydana getirdiği İktisadî sarsıntı ile
köylü ziraî mahsulün taban fiatlannın art-tırılmasını isteyecektir. Memur Personel
Kanununun yeniden gözden geçirilmesinde
ısrar edecektir. İşçi ise ücret artışları için
yeni grevlere girecektir.
Bugünkü şartlar içinde yukarıdaki is
tekler gerçekleştirilmeyince memnuniyet
sizlik ve huzursuzluk artacaktır. Meydana
gelen bu hava muhalefet ve komünistler
tarafından istismar edüecek, Türkiye yeni
...........................
j
içtimai sancılara sahne olacaktır. Bunun mmmmmrnm
arkasından ise, siyasî buhran gelip çata Ekonomiyi geliştirmek için devalüasyon yaptıklarım söyleyenler, Fabrika önlerinde
caktır. Alman palyatif tedbirlerin sonu buvurguncu Yahudi’nin insafına terkedilen işçinin ızdırabına kulak vermelidir. Devalü
dur.
asyon İşçiye değil, Yahudiye fayda teinin etmiştir.
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MİLLETİN KARARIN! YERİNE GETİRİNİZ...

DİSK ve TİP KAPATILMALIDIR
Dünyada meydana gelen her hadisede ol
duğu gibi, Türkiye’de de kendini her gün biraz
daha hissettiren otorite buhranı ve İçtimaî bün
yedeki istikrarsızlık da kendiliğinden değildir.
Milleti devamlı bir endişeye ve ümitsizliğe şevkeden vahim olaylar tesadüflerin tahrik ettiği ba
sit vakıalar addedilemez. Siyasî iktidarların ve
onun mesullerinin «dünyanın her tarafında böy*
le hâdiseler oluyor, garip dünyanın garip işleri»
şeklindeki sorumsuz beyanatları da olan hadise*
leri küçümsememize sebeb teşkil etmez. İstis
naî bir idare şekli olan sıkı yönetimi davet ede
cek kadar kesafet arzeden bu hadiseler memle
ketimizde, ekmek ve su derdinin yanında mille
tin daha nelere muhtaç olduğunu ortaya koymak
tadır. Hâdiseleri küçümsemek veya dünyadaki hâ
diselere benzeterek umursamazlıkdan gelmek bir
müddet sonra önüne geçemiyeceğimiz büyük pat
lamalara sebebiyet verecektir. Mesullerden bek
lenen hâdiseleri örtbas etmek veya avutucu be
yanla milleti yersiz bir ümide sevketmekten zi
yade, hâdiselere doğru neşter vurup sıkıntıları
mızın nereden doğduğunu cesaretle ortaya koy
maktır.

komünizm için istismar eden maskeli komünist
teşkilâtlarıdır. Bu teşkilâtların iyice bilinmesi ve
bunlara karşı müessir tedbirlerin alınması siya
sî iktidarların asli vazifesidir.
BİR İDDİANAMEDE BELİRTİLENLER
16 Haziran hadiseleri, uyuyan, komünist teh
likesinin mevcut olmadığını söylemek gibi gaf
letle ihanet arasında bocalayan, milletden veya
millet düşmanlarından yana olup olmadığı husu
sunda henüz bir tercih yapamayan zavallılar için
son bir ihtar mahiyetindedir. «Kızıl Salı» hadise
leri dikkatleri uydurma «irtica» yaygaralarından,
gerçek bir komünist tehlikesine yöneltmelidir.
Çünkü komünizm propaganda safhasını geçmiştir
ve şu an devletin kökünü dinamitlemekle meş
guldür.
16 Haziran olayları devletin temellerine ko
nan dinamitin ilk lokumlarıdır. Bu lokumların
fitilini ateşleyen ise DİSK, TİP ve Dev - Genç'
tir. Mesullerin umursamızlığından, masonların hi
mayesinden istifade ederek senelerce at oynatma
imkânı bulan bu anarşi yuvaları, aynı zamanda
tahrip edilen millî servetin, ölen mazlum insan-

İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAKLARI
Memleketimizde doğan ve doğacak olan her
türlü huzur bozucu hadise evvelâ, Türkiye’de tat
bik edilen gayri millî kapitalist sistemin kendi
bünyevî zaaflarından doğmaktadır. İnsan tabiatı
ve eşyanın kanuniyeti ile tezat teşkil eden ka
pitalizm, ihtikâr ve karaborsa gibi gayri meşru
yollardan servet temin ederek bütün devlet im
kânla rmı gasbeden bir avuç mütegallibenin ha
kimiyetini tesis eden ve büyük halk kitlelerini
de bu sermayenin kölesi yapan sistemdir. Bövte
bir sistemde sermayeyi elinde bulunduran sayı
ları son derece mahdut bir malî oligarşi devle
tin yapacağı her işte söz sahibidir. Alınacak ka*
rarlarda memleketin ve milletin menfaatlerin
den ziyade malî oligarşinin menfaatini nazarı itibara almak mecburiyeti vardır. Aksi halde ik
tidarda kalma imkânı yoktur. Velevki meclisler
de ekseriyeti temin etmiş olsa bile. Amerika’da
Kennedy suikastlarını tertipleyen kuvvetler işte
bu türlü mutlu azınlık gruplandır.
Hâdiselerin şehadetiyle tebarüz eden bu izah,
memleketimizde gittikçe yoğunlaşan çalkantıların
temelini teşkil etmektedir.
Gerçekten, marazi bir hal alan son toplum
olayları hareket noktası itibariyle kapitalizmin
bünyevi tezatlarına ve zaaflarına dayanmaktadır
Genel nüfusa oranı ancak % 3 olan bir Yahudi,
Rum, Ermeni azınlığının, haklı hiçbir şekilde iza
hı bulunmayan % 2000 sermaye tesiri ve bunun
açıkladığı büyük adaletsizlik her türlü toplum olaylarmın, işçi grev ve işgallerinin aktüalitede
mucip sebebini teşkil etmektedir. Bu Yahudi,
Rum, Ermeni azınlığının ve onların manken or
taklarının insaf kabul etmez, fahiş kâr hissesi ge
cekondularda çile çeken insanlann sokağa dökül
mesine imkân hazırlamaktadır. İlk işgal ve grev
lerin yapıldığı fabrikaların tesbiti bu izahlarımı
zı teyid edecektir.
Türkiye’de ilk işgal edilen ve sık sık grevlere
sahne olan iş yerleri sermayedarları Yahudi ve
Rum olan çalışma mahalleridir. Meselâ Derby ve
Magirus fabrikaları, Auer fabrikası, 10 Ocak 1969
da işgal edilen Singer fabrikafsı, Finfinis’e ait
Branda fabrikası vs.
Bu ve buna benzer iş yerlerinde çok düşük
bir ücretle uzun yıllar köle gibi çalışmaya mec
bur bırakılan büyük işçi kitleleri, ortaya koydu
ğu değerin gayri millî unsurlar tarafından gasp
edilmesi karşısında insanca yaşama hakkını elde
edebilmek için sokakdan tahrip ve işgalden me
det umar hale gelmektedir.
İşte işçi kitleleri tarafından meydana geti
rildiği zannedilen üzücü hadiseler böyle bir teo
rik esasa dayanmaktadır. Ve bu kapitalizmin te
davi kabul etmez bir zaafıdır.
İstikrarsızlığın bir diğer kaynağı ise, kapi
talizmin teori ve tatbikat açıklarından istifade ederek işçiyi ve ızdırap çeken bütün insani a n ne ti
ce itibariyle yine Yahudiliğe hizmet edecek olan
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«Kızıl Salı» hadiselerinde Milli Orduya
yapılan çirkin tecavüzleri anlatan Tuğge
neral Vahit Güneri Sıkı Yönetim Mahke
mesinde ifade veriyor.
ların ve hükümete karşı yapılan ayaklanmanın da
asli failleridir. Sıkı Yönetim Savcısının iddiana
mesinden alınan aşağıdaki ifadeler kanlı olayları
kimlerin plânladığını açığa çıkarmaktadır. Bu
ifadeler DİSK’e bağlı Lâstik-İş Sendikasında ya
pılan aramada ele geçirilen teyp bantlarından
alınmıştır. Bu bantlarda DİSK Genel Başkanı ve
bir diğer yönetici aynen şöyle demektedir:
«Biz kuvvet değil kanun biziz, bizim dedik
lerimiz elbetteki ki kabul edilecektir. Bundan baş
kasına inanmıyorum. Devrimci İşçi Sedikalan
Konfederasyonunun bünyesinde bulunan kurmay
heyeti buna kesin karar vermiştir. Organizasyona
gelince bu işi DİSK yapacaktır. Yürüyüşler ve
mitingler düzenlemek. Üzerimize saldırı yap
tırmayacağız. Saldırana karşı koyacağız. Kardeş
ler bu dava içerisinde bu savaş içerisinde eğer
topluca belediye otobüslerinden yararlanmak is
tenirse vapura binmek gerekirse topluca bilet al
mayacağız. Biletimiz en güzel şerefimizi ifade eden alnımızdaki işçilik damgamızdır.
16 Haziran öncesinde bu türlü ihanet plânla
rı hazırlayan, Sıkı Yönetimin sıkısını yiyince ha
diseleri tasvip etmediğini söyleyerek paçayı kur
tarmaya çalışan Türkler dönekliğin en güzel ör
neğini vermiştir.
LASTİK • İŞ’DE NELER PLÂNLANMIŞTI?
Sıkı Yönetim Savcılığının iddianamesinden
öğrendiğimize göre 16 Haziran günü cereyan eden ve ilk bakışta gelişigüzel bir taşkınlık hare
keti gibi gözüken tahrik, tahrip ve adam öldür
me, orduya ve polise tecavüz hareketleri fevrî ve
hissî hareketler olmayıp, Lâstik - İş Sendikasın
da alman kararların bir tatbikinden ibarettir. Bu
kararlar neleri ihtiva ediyordu:
«Yarından itibaren ölümse ölüm, direnmekse

direnmek, yürüyüşse yürüyüş. Hükümeti basmak
sa hükümeti basmak. Türk - İş’i ortadan kaldır
maksa ... hazırız arkadaşlar.
Ben şahsen Türk işçi sınıfı olarak Büyük Mil
let Meclisinde 32 namussuzun çıkarmış olduğu
kanunu eğer kendileri geri almazsa onlara bu ka
nunu yalata yalata böyle sürüngen tabiiyetine gi*
recek şekUde yalatacağız.
Bizim onlardan hesap sormamız gerek, fia
hesaplarda Türk ceza merci’inin adliye sinde ol
maz. Halkın huzurunda halk mahkemelerinde so
rulacaktır.
Bu savaşta tevkif edilen kardeşlerimiz olur,
tevkif edilen yerleri mutlaka basmalıyız arkadaş
lar. Karakol da olabilir, valilik de olabilir. Mut
laka basmalıyız arkadaşlar.
Eğer devlet kuvvetleri hükümetten yana gö
rünür veya hâlâ meseleyi psikolojik yönden yık
maya çalışırsa şunu açıkça kabullenmek, karar
altına almakta fayda vardır. Bu gibi hallerde fabrikayı dinamitlemek.»
Ancak millet düşmanlan tarafından ve ko
münist ihtilâl öncesinde plânlanabilecek bu ha
diseler Türkiyede DİSK ve onun hamisi TİP ta
rafından düzenlenmiştir. Dev - Genç’in şom ağız
lıları da bunları tatbik etmiştir.
16 HAZİRAN’DA OLANLAR
16 Haziran hadiselerini yakinen takip eden
ler Lâstik - Iş’te alınan kararların harfiyyen tat
bik edildiğini açıkça görmüşlerdir. Karakollar
basılmış, kaymakamlık binaları tahrip edilmiş,
hadiseleri önlemekle görevli ordu mensupları te
cavüze uğramıştır. Komünistler bütün millî güç
lere olan kinini o gün boşaltmak istemişlerdir.
Sıkı Yönetim mahkemesinde dinlenen Binbaşı
Adnan Soybay kendilerine yapılan tecavüzleri
şöyle anlatıyor:
«Subay arkadaşlarımız ellerinden yaralandı
lar. Olay sırasında düşmana taarruz eder gibi si
lâhlı Kuvvetlere taarruz edildi. Askerlerin silâh
ları ellerinden alındı, araçlan tahrip olundu.
Kendi milletinin ordusuna işçinin bu şekilde te
cavüzde bulunacağını önceden düşünemedik. Silâhlanmızı, kasaturalarımızı aldılar. Kaçtılar. Kur
bağalı Derede toplum polisinin kaçarak sığınmak
istediği evleri tahrip ettiler.»
Bütün bu hadiseleri yapanlar yalnız bir lok
ma için sokağa dökülen kandırılmış işçiler de
ğildi. Bu işler için yetiştirilmiş ve uzun süre ta
kibattan vareste tutulmuş Dev Genç’in yetişti
rilmiş militanlanydı. Sanıklar arasında bir çok
Dev - Genç üyesinin bulunması tesadüf değildir.
Nitekim bu gerçeği 1 No. lu Sıkı Yönetim Mah
kemesinde tanıklık yapan Binbaşı Cavit Kolaş da
ifade etmektedir:
«Polis ve askere saldıran işçilerin elerinde
taş, sopa, demir çubuk ve patlayıcı maddeler bu
lunmakta olup adeta öze] olarak eğitilmiş kimse
ler olduğu hissini veriyorlardı. Atılan patlayıcı
maddelerden üç erimiz yaralandı. Dört silâhımız
kayboldu iki telsizimiz arızalandı, jeplerimizin
lâstiği kasatura ile patlatılarak üzerindeki bran
dası yırtıldı.»

F

^

HUKUKUN HAYSİYETİNİ
^
KORUMAK İÇİN
Buraya kadar anlatılanlardan ve görgü şahit
lerinin ifadelerinden anlaşılmıştır ki, «Kızıl Salı»
hadiseleri sadece Sendikalar kanununu protesto
için yapılan bir hareket değil, bizzat plânlanmış
hesaplanmış, faili belli, hedefi belli, ideolojik ka
rakteri belÛ bir ayaklanmadır. Hem de sonu ih
tilâlle veya iç harple neticelenecek bir ayaklan
madır. Yalnız gösteri ve toplantı yürüyüşleri ka
nununa muhalefet değil, en azından, «faili gayrı
muayyen adam öldürmeden, hükümeti basmaya,
devlet kuvvetlerine karşı koymaya» varıncaya ka
dar bir çok hukukî cinnetleri bünyesinde topla
yan bir ayaklanmadır.
Mesuller eğer gerçekten bu devletin hukuk
devleti olduğu kanaatinde iseler ve bu memle
kette hukukun hakimiyeti varsa 16 Haziranda
çiğnenen hukukun haysiyetini kurtarmak için mil
let.in kararma uymalı, DİSK, TİP, DEV - GENÇ
gibi bütün maskeli KOMÜNİST yuvalannı kapat
malıdır.
Bu aym zamanda b îr vatanseverlik borcudur. ^
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ORDUMUZUN Ş U
AZIZ MİLLET,
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,
A tatanm n imanına v e ideolojisine bağlı m illet evlâdlah.
Ağustos ay i, milletimizin tarihinde müstesna bir aydır. 26 Ağustos 1071 de
| Sultan Alpaslan Gazi, Malazgirt'te Bizans ordusunu y a şehit, ya gazi mefkuresiyle
kahrederek. Anadolu’nun kapılarını mille tim ize açmıştı.
’
Bu ordu, Anadolu’yu çiğneyerek m illetin izi y e r yüzünden kaldırm ak iste'y e n sefil haçlı sürülerini Kûıç Arslan kom utası altında gerilla muharebeleri Ue
| eritmiş ve yok etmişti.
|
Bu ordu, Hristiyanhğm canı olan Kostantinapolis’i gençkomutan Fatih Sul-.
>tan Mehmed’in eliyle İstanbul yapm ış, H risüyan dünyasını here-û merc etm iştir.
|
Bu ordu, m illet ideolojisini zedeli yenleri Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim
t komutasında çiğnemiş, perişan etmiştir.
[
Bu ordu, Fransa kralının yardım dilendiği Kanuni Sultan Süleyman’ın kom utansmda Mohaç’ı bir baştan bir başa iki saatte topyekün birleşik Hristiyan or~
| dulannı silmiş ve Macaristan yolunu açıp, Viyana kapılarına dayanmıştır.
ı
Bu ordu, din için, devlet için, binlerce zafer kazanmış, üç kıt’a yedi deniz[de şanla, zaferle sancak dalgalandırmıştır.

Bu ordu, Çanakkale'de etten kale- ler. kemikten dağlar yapmış ve millet imanımn yıkılamayacağım bütün millet düşmanlarına dereler aibi akan kanlarıyla is! batlamıştır.
Aziz millet evlâdı.
Bu ordu şehitlerinin torunları,
Bu ordu gazilerinin çocukları,
Haçlı ordularının en son fiili temsilcisi sefil Yunan palikaryası ve onun
, perde arkası idarecileri beynelmilel millet düşmanları da bu ordunun ayakları alJtında leşler gibi sürüklendi ve milletimize uzanan hain eller, atalarının imanına ve
, intikamına bağlı bu ordu tarafından Dum lupmar’da kırıldı yok edildi.
Aziz millet evlâdı,
Anadolu’nun kapılarının 900 sene önce m illetim ize açıldığı bu ayda, milleti| "üz 46 sene evvel beynelmilel m illet düşm anlarım ve kuyruklarını mağlûp ve cerişan etm iştir. Dumlupmar Zaferi va ta n ım ı 20 Qöz diken beynelmilel m illet düşınanJlarına vatanı m ezar yapm ıştı. Bu Ağustos ayında, vatanı kuran, yükselten ve kur<taran binlerce zafer iç içedir ve bir biri nin devamıdır.
_ Dumlupmar’da bu milleti bilfiil yok edemeyeceğini anlayan beynelmilel millet
| düşmanlan milleti içinden yıkmağı karar taştırdılar. Siyonizm, komünizm ve beynel, milel Hristiyanlık ittifakı aziz milletimizi V°k etmek için tertipler üzerine tertipler
>düzenledi.
Son aylarda sosyalist maskeli komünistler, bu milli ordunun karşısına halk
>ordusunu çıkaracak kadar küstahlaştılar, İstanbul’da «yaşasın halk savaşı », «yaşasın
halk ordusu » diye bağırdılar.
Bu yazım ız, milletim izin tarih b o y unca zaferlerini ve sebeblerini belirtecek
tarihi m illet düşmanlarının v e bugünkü kuyruklarının hain emellerini teşhir ede[ cek. yeni zafer ufuklarını perde perde a r atayacaktır. M illetimizin içinde bulundu; Ğu udıraph durumdan kurtulması ve mil
düşmanlarının hakimiyetinin yıkılm a
d ı zaferlerimizin manasını anlamamızla mümkündür.

TÜRELERİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Tarihin derin tetkiki ve ilmi sağ bize göster
mi§tir ki, İnsanlık tarihini dolduran çeşitli din
ve eşyanın kanunlarına uyan ve gerçeğin en tam
tahrifinden doğmuşlardır. Bu inanç ise insanın
ve eşyanın kanunlarına uya ve gerçeğin en tam
ifadesi olan sağ ideoloji re Hak dindir. Hz. Adem
den beri aynı Hak İdeoloji insanoğluna telkin
edilmiş; samanla bu doğru yoldan sapmaların
neticesinde dünya tarihini dolduran pek çok yan
lış inanış şekilleri ortaya çıkmıştır.
Zaman zaman bu batıl inanışlara saplanan
insanlık, kendi bünyesine uygun olan hak inan
cı devamlı olarak arayıp durmuşdur. Türkler İs
lâm ile müşerref olmazdan evvel işte böyle bir
arayış içindedirler. Türklere ait en eski tarih!
belgelerde bunu görmek mümkündün
«Tanrı İdare ettiği İçin, kağanlık tahtına otur
dum... Tann yardım etti, Türk kağanı oldum.»
(1)
«Fakat Gök (Ulu) Tann, Türkün bu haline
acıdı.» (2)
«Yukarıda mavi gök, aşağıda yer yaradıldık
ta, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış» (3)
Yukarıdaki tesbitler, Türklerin İslâmî ka-

bullenmezden önceki ideolojik yapilan hakkında
bize az çok bir fikir vermektedir. Bu tesbitler
den şunu anlıyoruz ki; Türkler, bir Allah’ın var«
lığını, kâinatın yaratıldığını, hâdiselerde Allah’ın
irade ve kudretinin yegâne müessir olduğunu ka
bul ediyorlar, inanıyorlardı. Orhon kitabelerin»
den anladığımıza göre Türkler, kadere, âhinet
gününe, meleklere inanmaktaydılar.
Şu hale göre Türkler, bir arayışın içindedir
ler. Türkün kılıcının ucunda bütün insanlığa hu
zur götürebileceği bir akide, bir doktrin, bir
din... Ufukları aşmak için gözlerini uzaklara yö
nelten bir akıncının beklediği şey, kendisine bu
kuvveti verecek, bu ruhu aşılayacak inançtı.
îşte tam bu arayış içerisindeyken, miislümanlarla karşılaştılar. Bu sırada. Emevîler, Maveraünnehire kadar gelmişlerdi. 710—716 ara
sında Emevî Umumî vali ve başkumandanı Kuteybe îbni Müslim, bütün Maveraünnehri almış.
Buhara ve Semerkandı zaptetmişti. Buralarda ya
şayan Türklerde, ilk müslüman olma vakalarına
raslanmaya başlanmıştır. 750 tarihinde Emeviler
yıkıldı yerini Abbasi hanedanı aldı. Abbasîler de
doğu fetihlerine devam ettiler.
751 de Kao - Siyen - Çe kumandasındaki Çin
Ordusu Müslümanları Asya’dan kovmak içiıj ha

rekete geçti. İki ordu Talas’ta karşılaştı, Müslü
manların kumandanı Ziyad bin Salih idi. Bu harb
Müslümanlarla Türklerin münasebetlerinin en
önemlilerindendir. Harbte Türklerin de Müsiümanlara katılması neticesinde, Çin ordusu müt
hiş bir bozguna uğradı. Böylece bu bölgelerde,
tslâmm hâkimiyeti teessüs etmiş oluyordu. Mü»*
İdmanlar Türklere son derece iyi muamele edi
yorlardı. Müşterek düşmana karşı aynı saflarda
yapılan mücadele, iki milleti birbirine yaklaş*
tırmış, yeni gelenlerin ulvî inançlarının uğultusu,
Türklerl sarmıştı.
Göktürklerden sonra, Büyük Türk Hakanlı
ğını ele alan Uygurlar zamanında Türkler ara
sında İslâmlaşma hareketi daha da gelişti. Batı
daki Türkler arasında İslâmî kabul edenlerin sa
yısı her geçen gün artıyordu. Müslümanların ker
vanlan Sayan Dağlarına kadar ticaret için gidi
yor ve ticarî münasebetler, Türkler üzerinde son
derece müsbet tesir meydana getiriyordu.
İslâm en fazla Karluklar arasında yayılıyor,
Talaş ırmağı boyunca yaşayan Karluklar, İslâm
laşma hareketinde aracılık vazifesini görüyorlar
dı. Öyle ki, İslâm artık Karluk sanat eserlerine
de tesir etmeye başlamış, sanat eserleri müşah*
hastan mücerrede doğru bir akış içine girmiştir.
750 den 940 tarihine kadar tedricî bir şekil
de Türklerin Müslüman olduğunu görmekteyiz.
İslâm artık sökülüp atılamayacak derecede Tür
kün ruhuna sinmiştir. Nihayet 940 tarihinde KaTabanlılardan, Satuk Buğra Han, Abdülkerim
mini alarak Müslüman olur. İşte bu tarih, Dün
ya Tarihinin en önemli hâdiselerinden biridir.
Gerek Türk Milletinin, gerekse bütün dünyanın
şeklini değiştirecek hadiselerin ve vakıaların t<v
humu 940 tarihinde Satuk Buğra Han’ın ver
diği kararda filizlenmiştir.
Bu tarihten sonra Karahanlılar, kendilerini
yeni bir ruhla dolduran İslâm’ı, kendi soyuna
duyurmayı vazife bilmiştir.. İslâm’ı yaymak için
harb etmiş, vuruşmuş, kan dökmüş, ter dökmüş*
tür. Bazı defalar kendi soydaşlan ile vuruşmak
tan çekinmemiştir. Sanki, Karahanlı ve onu takibeden Türk hakanlıklarının insiyakı, Türkün
varlığının devamını İslâm’a bağlıyor, Türk’e İs
lâm içinde değer biçiyordu. Onun için Türk O«*
dulan İslâm’ın sesini taa Sibirya’ya kadar ilet
mişti.
Karahanlılann 992 Mayısında Samanîlerin
başkenti olan Buhara’yı fethetmeleri ayn bir ta
rihî kıymeti haizdir. Türk tarihinde son derece
önemli bir yer tutar. Zira böylece Maveraünne*
hir’e hakim olan Karahanlı Büyük Türk Hakan
lığı İslâm dünyasının içine girmiş ve İslâm dün
yasının meseleleriyle daha yakından ilgilenmek
mecburiyetinde kalmıştır. Artık varlığını bir İs
lâm Devleti olarak devam ettirmiştir.
Bu devre, milletimizin her millete hasib ol
mayan bir karakterini ortaya çıkarmıştır: Devlet
kurmak Devlet yıkmak. Sanki bu devrede fıkır
fıkır devlet kaynamıştır bu bölgelerden. Sanki ih
tiyarladıkça yeniden filizlenen gençleşen ağaçlar
gibi Devrini tamamlarken bağlı bulunduğu ido*
lojiyi, taşıdığı bayrağı yere düşürmemek ve ken*
dişini bekleyen koşucuya takdim etmek bahtiyar
lığına ve kahramanlığına eren koşucu gibi. Bir
Türk devletinde zaaf alameti sezilmeyiversin,
hemen, yeni bir filiz yeşermekte ve kendisini
bekleyen yerlere
uzanmaktadır. Karahanlılar,
onlann içinden fışkıran Büyük Selçuklular, Onlann içinden çıkan Anadolu Selçukluları, öbür
tarafta Gazneliler, beri tarafta Osmanlılar dev
let, devlet... Her vardığı yeri teşkilâtlıyor, ideolo
jisini sistem haline getiriyor baş oluyor, emredi
yor, hakim oluyor, devletleştiriyor. Milletimizin
tarih içinde devletsiz yaşadığı devirler, anarşi
iiçnde hayat sürdüğü zamanlar çk nadir zamanlar
dır. Bu devirler bile küçük teşkilâtlanışlara sah-

SANLI ZAFERLERİ
ne olmu$tur.
Karahanlılar Islâm’ı Türk boylan arasında
yayadursun, İlâhi irade ezelde takdir edilen kaile
zi gerçekleştirmektedir. Karabanlılara bağlı olao
bir Türk Boyu, için-için gelişmekte* istikbâlin
büyük devleti olmak için kuvvet biriktirmekte
dir. Kendisi, sevkedildiği bu payeyi hissetmese
de bu mes’uliyetli yükü henüz kabullenmiş gö
rünmese de netice bu olacaktır. Hakk’ın sanca*
gmın «Topkapı Surlarında» dalgalanmam isten*
mistir. Artık tarih bu yönde gelişecektir. Bu san
sağı, Osmanoğullanna taşıyacak eancakdarlar.
Oğuzların Kınık boyundan yetişecek bahadırlar
dır. Selçukoğullandır.
aSü-bası ve KmA Boyu beyi Dukak Bey.
903 yıllarında öldttrfilm&stür. Terine oğlu Selşuk Bey geçmiştir. Selçuk Bey tahminen 885 te
doğmuş ve 1000 yıllarında 115 yaşındayken Öl
müştür. 910 da babanımı yerine s&bası olmuş,
fakat 915 e doğru Yabgu ile arası açılarak ri
vayete göre 100 atlı 1,500 deve 50.000 koya*
nunu alıp Cend şehrine gitmiş, aynı 915 yılına
doğra müslüman olmuş ve Cend’de kendirine
iltihak eden Kınık Boyuna bu dini kabul ettir*
miştir. Şu halde Oğuz'ların ve Türklerin İslâm
Dinini en erken kabul eden bir zümresi Kınık*
lar’dır.»
İşte Karahanlı Büyük Türk Hakanlığı’ntn
hakimiyetinde gelişen Kınık Boyu, 8nce Sü-bajı,
sonra Yabgu ünvanını alıyor ve kudretini her
geçen gün artırıyordu. Selçukoğullannm kudre
tinin artması Karahanlılar, ve Gaznelileri kuş
kulandırıyordu. Bu arada Selçukoğullan da Ka*
rahanh ve Gazneli topraklama akınlar yapıyor
lardı Arada yüz yıla yakın fasılalı mücadeleler
oldu. Bu arada Karahanlılarm nüfûzu gittikçe
zayıflamıştı. Gazneliler ise Hindistanı İslâm'ın
emrine vermiş, durmaksızın genişleyen bir fan
paratorluk haline gelmişti. Selçukoğullan, Gaz
neli topraklama zaman zaman akınlar yapıyor*
lardı. Bu sırada Selçukluların başında Tuğrul
ve Çağn Beyler bulunuyordu.
10338 yılında Çağn Bey Kumanda*
sındaki Selçuklu ordusu Nisapur’u Gazneliler*
den aldı. Tuğru Bey adına Hutbe okundu, para
bastırıldı. Bu açıkça Gaznelileri hice saymaktı.
Gaznelilerle Selçuklular arasında artık tek şey
kalmıştı: Son bir savaş ve ikisinden birisinin
tasfiyesi. İşte 1040 yılında Merv civarında Don*
danakan’da cereyan eden muharebe bunu tayin
etmiştir. Sultan Mahmud'un oğlu Mesud’Un t e 
manda ettiği Gazneli Orudusu Selçuklu ordusuna
nazaran çok kuvvetli olmasına rağmen zafer Sel*
çukoğullanna kaldı. Gazneliler bütün ağırlıkla
rını harp meydanmda bırakarak çekildiler. Sul
tan Mes’ud yedi ay sonra öldürüldü.
'
Bu harble Selçukoğullan önlerini bağlayan
bütün engelleri kaldırmış, kendisini bekleyen ye
o l ülkelerin yollan açılmıştı. Artık açık denizle*
re doğru yürümesine bir engel yoktu. Artık
Çağn Bey’in akınlaria yaraladığı Anadolu'daki
Bizans hakimiyeti korkmalıydı. Çünkü Selçuklu
oklarının hedefi Anadoluydu. Artık Anadolu
topraklarında Selçuklu akıncılarının nal nal
izleri görülecekti. Yaylar Anadoluya doğru se 
rilecekti.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
i* ,

Dandanakan zaferinden sonra Büyük Türk
Bakanlığı, Karahanlılardan Selçuklulara geçer.
ş Karahanlılarda olduğu gibi Selçuklularda da çift
lıakanlı devlet şekli car! idi. Tuğrul Bey, Nisa*
pur'da, Çağn Bey ise Merv’de hakim id i Fakat
tm fld büyük faunandan ve devlet reisi aynı sİ*
yas! görüşün yürütücüleri idiler. Tuğrul Bey at

¡put Ur deha olmakla devlet aljnaaetlnl tanzim
ediyor, Çağn Bey 4» tfta * tannanda ediyor»

2 Ağustos 1571
1 Ağustos 1771
9 Ağustos 1918
11 Ağustoh 1473
15 Agustok 1551
20 Ağustos 1534
23 Ağustos 1514
24 Ağustos 1517
25 Ağustos 1516
26 Ağustos 1071
26- 30 Ağustos 1922
28 Ağustos 1595
29 Ağustos 1526
30 Ağustos 1922

Kıbrıs'ın Fethi
Ozi Zaferi
Bitlis'in Kurtuluşu
Otlukbeli Zaferi
Trabiusgarbın Fethi
Tunus'un Fethi
Çaldıran Zaferi
Mercidabıh Zaferi
Haleb'in Fethi
M alazgirt M eydan Muharebesi ve Zaferi
Dumlupmar M eydan Muharebesi ve Zaferi
Bükreş'in Fethi
Mohaç M eydan M uharebesi ve Zaferi
Dumlupınar’m Sonu

Bundan sonra fetihler devri başlıyor, Sel
çuklular da İslâm aleminin tek hakimi durumu*
na geliyorlardı. Bir tarafta Çağn Bey diğer ta«
rafta Tuğrul Bey bu hakimiyeti perçinlediler.
Dandanakan’dan bir kaç ay sonra Çağn Bey
Belh şehrini kesin şekilde aldı. Bu arada Mev*
dûd idaresinde gönderilen Gazneli ordusu püs
kürtüldü. Daha sonra Toharistan fethedildi, yi
ne 1044 yılında bir gazneli ordusu Çağn Bey’in
oğlu Şehzade Alp - Arslan tarafından imha edil*
di. Çağn Bey Oğluna, Gaznelilere karşı doğu
eyaletlerinin muhafazası için Belh’i verdi. 1045
te Harzem fethedildi.
Çağn Beyin oğlu Kavurt Bey, Güneydoğu
İran’da, Kirman’da fetihler yaptı ve Belûcistan’a kadar bütün bu bölgeyi Selçuklu haki
miyetine verdi. Türkler Umman Denizine ve
Basra Körfezi’ne ulaştılar.
Çağn Bey’in diğer oğlu Yakûtî Bey 1054’te
Sistan ve Mekran’ı fethetti. Fetihler silsilesi de
vam ederken 1060 Martında Çağn Bey, 70 yaşın
da Serahs’ta öldü. Cenazesi Merv’e nakledildi.
Türbesine gömüldü. Yerine oğlu Alp-Arslan geç
ti. Bu sırada Kavurt Bey Kirman, Yakûtî Bey
de Azerbeycan umumî valisi idi. Çağrı Bey, Doğu’da Karahanlılar ve Gaznelilere karşı Selçuk
lu sınırım çizerken Tuğrul Bey de Batıda Sel
çukluların gerçek hedefine doğru ilerliyordu.
Abbasîlerle uzun zamandan beri devam eden
münasebetler artık daha da gelişmiş ve kesin ne
ticeler vermeye başlamıştı. Bu devirde sünnî
Mâm dünyası büyük bir kriz içindedir. Orta ve
Batı İran'a ve Irak’a Büveyhîler hakimdir. Bun
lar çeklen Abbasî’lere bağlı, hakikatte ise Mı
sır Fatımî devletinden yönetilmektedir. Büvey
hîler mutaassıp şîî hanedanıdır. Eğer hakim olduldan sünnî halkın isyan etmelerinden çekin
meseler derhal, Mısır Fatımî devletine bağlılıklanm ilân etmekten çekinmeyecek kadar aşırı
dırlar. Bu arada Abbasi imparatorluğunda hali
fenin otoritesi son derece zayıflamıştır, öyle ki,
Büveyhî hükümdarı halifeyi bazen azlediyor, kat
lediyordu. Yalnız hilâfeti Abbasîler’den alıp, Fatımîler’e veremiyordu. Buna cesaret edemiyor
du. Avnca Abbasîler’in ücretli birliklerinin bîr
kısmı da şîî olmuştu. Bunların başında Arslan
Besasîrî bulunuyordu.
1030 yılında Sultan Gazneli Mahmut bütün
İran’ı fethetmiş, şîîleri şiddetli takip
etmişti.
Fakat sîîler yeraltı metodlarıyla ve teşkilâtlı ça
lışıyorlardı. Tedhiş, tahrip usullerini
kullanı
yorlar halkı son derece taciz ediyorlardı. Bu şart
lar altında bu bölgelerin sünnî ahalisi ile bera
ber gayr-i müsîimler dahî Selçuklu ordusunun
fethe gelmesini candan istiyorlardı.
j
1055 senesinde Tuğrul Bey hac yolunu tamir
etmek ve bölgenin ihlâl edilen asayişini düzeltİçin ordusuyla Irak’a girdi. Büveyhiler, Ha

life Kaîm’den Tuğrul Bey’in Irak*tan çıkarılma
sı için dînî otoritesini kullanmasını istediler. Fı
kat halife, Besasîrî’nin Fatımîler’den yardım U
tediğini öğrendiği için, Bağdat’ta hutbenin TuJ
rul Bey adına okutulmasını emretti. 15 Aralı]
1055 Cuma. Böylece Tuğrul Bey Hilâfetin hami
si haline geliyor, bütün İslâm aleminin bağlan
dığı müessesenin tek kudretli müdafii oluyordu
25 Aralıkta Tuğrul Bey Bağdat’a girdi Coşku]
bir tezahüratla karşılandı. Sünnî alemin efendls
haline geldi. Halife kendisine «Sultan-ul-Meşril
vel-Magrip, Sultan-uI-Azam. Sultan-ul-Muazzam.ı
lâkabını verdi.
Arslan Besasîrî hapse atıldı.
Daha sonra Tuğrul Bey Bağdat’tan aynldı.
Arslan Besasîrî kaçtı, kuvvet topladı ve Bağ
dat’a girdi. Hutbeden Abbasî halifesinin ve Sel
çuklu hakanının adını kaldırtıp, Fatımî halifesi
nin ve Mısır sultanının adını koydu. Halîfe kar*
şı koymak istediyse de muvaffak olamadı. Tev
kif edildi. Besasîrî halka zulmetti. Yer yer hal
kı kılıçtan geçirdi. Bütün zenginlikleri Mısır’a
gönderdi.
Bu arada 14 Aralık 1059 da isyan eden İb
rahim YmaPı bertaraf eden Tuğrul Bey yeni
den Bağdat’a yöneldi. Bunu haber alan Besasî
rî Bağdat’ı terketti. Fakat Tuğrul Bey Besasîrf’yi
ve ordusunu tamamen imha etti. Halîfenin km
ile evlenen Tuğrul Bey, Bağdat’ı imar ettirdi
Asayişi temin etti. Rey’e gitmek üzere Bağdat’
tan aynldı.
Zaferler böylece devam ederken 1063 yılı»da Tuğrul Bey öldü. Bu sırada Doğu bölgesini»
hükümdan, Çağn Bey ölünce onun yerini alan
Alp Arslan idi. Alp Arslan bütün bu bölgelerin
gerçek hakimi olmuştu. Amcası ölünce onun bı
raktığı yeri Alp-Arslan’ın doldurması icab edi
yordu. Tuğrul Bey’in ölümünden 7 ay sonra ya*
ni 27 Nisan 1064 günü cülûs merasimi ile tahta
geçti. Kardeşi Şehzade Süleyman’ın taht üze
rindeki arzulanm bertaraf etti. Fakat bu defa
da babasının amca oğlu Melik Kutalmış bey taht
üzerinde iddiada bulundu.
Melik Kutalmış büyük bir orduyla Rey üze
rine yürüdü. Bunu haber alan Alp-Arslan der
hal ordusunu alarak Nişapur’dan Reyy’e hare
ket etti. Ordusuna cebrî yürüyüş emri verdi.
Amcasından önce Reyy’e ulaştı. Amcasına bir
mektup yazdı. Çok saygılı bir ifade
kullanan
Alp-Arslan isyanın kendisine yakışmadığını, dev
lete zarar vereceğini, ordusuyla cihad etmesini
söyledi ise de, dinletemedi. Bunun üzerine der
hal amcasına hücum etti. 0.rdu bozuldu. Kutalmış kaçarken atı yere kapaklandı. Ve Kutalmış
böylece öldü. Kutalmış’ın oğullarını Anadolu sı
nır vilayetlerine gönderdi. Artık Alp-Arslan 8(D evam ı 14. Safıifede)

Ortak Pazar Karşısında
Sanayimiz
>

Aslında yapılan basit bir mukayese, Türk sa
nayiinin nasıl bir komplo ile karşı karşıya getiril
diğini ortaya kovmaktadır Bir de bu dev şirk et
lerin birleşmelerinden doğacak «Avrupa Şirket*
Ie m n i düşünürsek. Ortak Pazar Anlaşmasının
Türkiye’de ve Avrupa'da Holdingler saltanatı,
dev sanayi firmaları im paratorlukla« meydana
getireceği anlaşılır
Bu şirketlerden birçoğuna sahib olan Yahudi
bankerler, sermavederlar ve onların insiyatiflerin
deki AvrupalI zenginler görülmiyen bir hâkimiye
te doğru gitmektedirler.
Avrupa’nın büyük ve rekabet imkânları son
derece geniş firmaları karşısında yerli sanayi mü
esseselerimizin mutlak akibeti tasfiye olmaktır.
Bir misâl:
«Türkiye’de bir Karabük Demir-Çelik Fabri
kası var Bu, Türkiye’de kurulan ilk ağır sanayi
dir Bu fabrika piyasa ihtiyacı olan muhtelif çe
şitlerde demir istihsal eder Karabük’ün baz fia
tı 1800-1850 liradır Avrupa’da ise demir fîatı
(baz olarak) İ l 7 dolardır Bu aşağı yukarı 4050
TL eder Demirin kilosu 105 kr Karabük’ün ça
lışma imkânı olur mu? Karabük ya zararına ça
lışacak, ya da kapanacak veya eî değiştirecek
tir.»
Keza milyonlarca liraya kurulmuş olan Ereğ
11 Demir Çelik Fabrikasının 2 milyar 210 milyon
TL. si borcu var Kazancının 250-300 milyon lira
olması lâzım ki borçlanın kapatabilsin Halbuki
bu kârın yarışma bile ulaşamamaktadır. Ortak
Pazar’ın gümrüksüz malı Türkiye’ye girerse bu
fabrikanın haline ne olur?
— Her yönüyle Ortak Pazar Ahmet Çiftçi 103104 1976 İstanbul—
*
İstanbul’da 1 milyon lira sermaye ile çalışan
ve sermayesi millî sahihleri Türk olan Parteks
isimli bir müessese vardır Türk sanayicilerine
aid olan bu müessese devamlı zararla imâlatını
sürdürerek 20’ve yakın dikiş makinası parçası
imal etmektedir. (Mekik, Çağanoz, motor, eksan
trik v.s x
Ortak Pazar u u^nkı devrelerinde gümrük
duvarlan kaldırıldığı takdirde Singer gibi Hol
landa yahudilerinin dünya çapındaki firması kar
sısında elbet*»
gidecekti’'
Misalleri çoğaltmak mümkünüm.
Çimento ve Şeker Fabrikalan, Sümerbank
Fabrikaian, Tekeı İdaresi, DemirHava-Deniz Yol
lan, Etibank, PTT Makine Kimya Endüstrisi,
Gübre Fabrikalar da Karabük ve Ereğli Demir
Çeîik Fabrikalannın akbetinden kurtulamayacak
lardır Ancak •vfcabete dayanabildikleri nisbette
yasayabileceklerdir. Aksi akdirde iflâs edecekler
veya Avrupalı şirketler tarafından satın alına
caklardır Bövleee sadece sanayi müesseselerimiz
değil, aynı zamanda küçük sanatlar ve bütün atöl
yeler de büvük zararlar görecekler ve kapılanna
kilitleri asmak mecburiyetinde kalacaklardır,

yonu kabul etmedi Fakat biz o zaman liberasyo
na girdik; şu oldu. Daha bir sene sürmeden <15*
viz imkânlarımız kurudu Piyasa ruj, kombinezon
kadın kilotu, fotoğraf makinesi vs ile doluverdi
Daha sonra malum, ithalat tamamen durdu. Du*
rumu düzeltebilmek için bir hayli çaba gösteri!
di ve neticede ►ota usulü ihdas edildi.
Bu defa dönüş olmayacak. Çünkü Ortak Pa
zar statüsü, Avrupölı firm alann Türkiye’de top
rak satın alma, mal-mülk sahibi olma, her Türk
vatandaşı gibi h*r sahada ticaret yapma ve sana
yi kurma, çalışm* yerleşme hakkı tanınmıştır.
Avrupalı, bu sefe* Türkiye’nin mülkiyetini satın
alacaktır ve tapusunu cebine koyacaktır.»
—Ahmed Çiftçi Her Yönüyle Ortak Pazar shC:
129 1970 İstanbul—
YUNANİSTAN İMTİYAZLI
Ortak Pazar ülkeleri anlaşma gereğince müş
terek gümrük ta n f eleri uygulayacaklardır Türki
ye de bu tarifelere uymak zorundadır. Halbuki,
Türkiye, ziraî ma)lar ihraç eden, sinaî mallar ît
hal eden bir memlekettir Gümrük tarifelerinin
tesbitinde, diğer Ortak Pazar ülkeleriyle menfa
atlerimiz çelişmektedir Onlar gümrük indirimle
rinin sinaî mallara tanınmasını, ziraî malların
gümrük tarifelerinin ayn bir anlaşma ile tesbiti
ni istiyorlar.
Bu nokta ûazarı dikkate alınarak Yunanis
tan’a alman kararlara veto hakkı verilmiştir. Tür
kiye böyle bir haktan mahrumdur.
«Yunanistan'a tarım mahsulleri hususunda
tanman haklar Türkiye için tanınmıyor. Kaldı
ki, zaten Müşteren Pazar ülkeleri, müşterek ta*
n m poltikasma Türkiye’nin katılmasını prensib
olarak kabul etmiyorlar...
Müşterek Pazar Ülkeleri ise:
«Ziraî mahsullerde Müşterek Pazar’ı uygula
mıyalım, sadece sanayi mamullerinde uygulaya
lım.» demektedir Dahası da var: «Sanayi mamsl
Ierinde de mensucat sanayii mamulleri girmesin,
onun dışındaki mamuller girsin* demektedirler
İşçilerin çalışmasına gelince, bu da Müşterek Ps
zar’a girmesin diyorlar.»
—Ortak Paazr ve Türkiye Sh: ¿9 İ970

İstanbul

Sabahaddin Zaım—
Ortak Pazar'ın ihracatımız yönünden Türidye’ye getireceği hiçbir avantaj mevcud değildir.
Türkiye’nin ihrav m allan ham madde ve gıda
m addeleridir ki, bu mallar dünyanın her yerinde
alıcı bulmaktadır

Ortak Pazar ülkeleri zaten bizim ihraç mal
larımızm %20 üe %40’ınî alacaklar, diğer mal
lanmız için ise, yine AET dışında pazarlar ara
mak mecburiyetinde kalacağız Şu haliyle bu an
laşmanın ihracatımızı geliştirmek konusunda ge
tireceği bir im kin yoktur
TÜRKİYE EBEDİYEN
SANAYİLEŞEMİYECEKTİR
Ortak Pazar, bir taraftan Türkiye'nin diğer
devletlerle özel bir tarifeler hazırlayarak ticarst
etmesini engelliyecek, diğer taraftan da yeni ge
üşen sanayimizin pazar bulma imkânîarfını balta
layacaktır AET ülkeleri Türkiye sinaî mamulle
rinin %8.5’ğunu almaktadırlar Şu halde bu ülke
ler dışında sanayileşen Türkiye’nin Orta-Doğu
da, Asya’da, Afrika’da ve diğer üçüncü dünya ül
kelerinde dış pazarlar bulması lâzımdır Sanayim!
zin gelismesi buna bağlıdır
Halbuki Ortak Pazar Devletleri Türkiye’ye
diğer ülkelerle ticarette özel kotalar ve tarifeler
tanımaz ise, bu pazar imkânlarından istifade edj
lemiyecektir Böyiece Türkiye ebediyyen sanayi
Ieşemiyeoektir.
Anlaşılıyor kİ, Avrupalı Devletler Türkiye
için tam bir oyunun içindedirler. Kuvvetli olehs
ğumuz hiçbir sahada ortaklığa yanasmamaktadır
lar. Meseîâ Türkiye’nin kuvvetli bulunduğu men
sucat sanayii dalında gümrük indirimlerine git
mek istememektedirler Ancak rekabet endisesi
duymadıkları ve kendi ekonomileri için tehlike
olmayacak sahalarda ortaklığa gitmek temayülün
dedirler.
YA HU Dİ-H RtSTİ YAN İTTİFAKI
Türkiye’ye karşı son derece hesablı bir şekil
de hareket edilirken, Yunanistan’a ve üye olmadı
ğı halde İsrail’e büyük imkânlar verilmektedir.
Meselâ Orta Doğu Devletleri İsrail’le gecen ay
içinde imtiyazlı bir ticaret anlaşmasını kabul etti
ler. Bu anlaşma ile İsrail’in bazı sanayi dallan
için % 40 nisbetinde avantai tanındı. Buna mukn
bil ancak %15 taviz istendi Türkiye ise, bu im
kânlar ve imtiyazlardan Oriok P^zar üyesi oldu
ğu h a ld e istifade edememektedir
AET’in Türk*ve*ye vereceği dış yardım mikd*
rı 200 milyon Dolardır Nüfusa nisbetle bu yar
dım Yunanistan'* yapılan yardımın ancak yansı
dır.
Bu durum, Ortak Pazar’ın nasıl bir iktisadi
ve siyasî bir yabudi hristiyan ittifakı olduğunu
göstermektedir.
NETİCE
Görülüyor ki, Ortak Pazar Anlasması, Türk*
ye için tam bir esaret anlaşmasıdır Bu anlaşma
nın tedricen tatbikine başlanmasıyla millî ekono
mî, millî sanayi, millî ziraat yıkılacak, Türkiye
tam mânâsıyla Avrupa’nın açık pazan haline gele
çektir. Ne sanayileşebilecek, ne de yeraltı ve yer
üstü zenginliklerini değerlendirebilecektir. Mil
letimiz uzun vadede Beynelmilel Yahudi mâliyesi
nin ve Hristivan Avrupa Sanayiinin kölesi haline
gelecektir. Türkiye ekonomisi bütünüyle Avruoa
ekonomisine bağlanacakta

LİBERASYONUN SONU
Ortak Pazar Anlasması gereğince ithalat bit
müddet sonra libere edilecektir, (serbestlestirile
^ektir) Ancak deviz gelirleri sağlam tedbirlerle
'rttırılm adığı takdirde dış ticaretimizde şiddetli
Mr kriz meydan» gelecektir Liberasyonun tama
iten veya büyük nisbette kabul edilmesi halinde
^öviz imkânlan attmadığı takdirde istenilen mal
’ar getlrilemivecektir. Çiinki Merkez Bankası it
hal için lüzumlu dövizi temin edemiyecektir. Boy
lece Türk ekonomisi yeni bir çıkmaza girecek
tir.
«1955’de Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı,
üye devletler arasmda liberasyona gidilmesiai
sağlamıştı. Mese’â İngiltere o zaman bu liberıs-
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Yahudi iştihasmı tatmin için millet zen
ginliğinin peşkeş çekileceği Ortak Pazar
fabrikalarından biri...

Bütün bunıara paralel olarak, miliî kültür,
millî örf ve âdetlerimiz, İslâmî inanç ve ahlâkı
mız yıkılacak, herşey Avrupaiıl aşacaktır Beynel
milel Yahudilik ve müttefiki hristiyan camia asır
danberi gerçekleştirmek istediklerine kavuşacak
lardır gerçekleştirmek istediklerine kavuşacak*
lî değerler ve iin l kıymetler değişecek, ve millî
zenginliklerimiz Avrupa’ya peşkeş çekilecektir.
Biz tarihî vazifemizi yapıyoruz. Mes’ulleri bir
kerre daha uyarıyoruz. Ve bütün vatansever, işçi,
köylü, esnaf, talebe subay, tüccar ve memuru
Ort»k Pazar oyununa ve onu alkışlayan zihniye
te, karşı olmaya davet ediyoruz.
— SON —
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MİLLİ MÜCADELE

J

Üniversitelerde okuyan Gaziantepli Mü
cadelecilenn Antepteki genç kardeşleri ve
Antepli ağabeyleri ile birlikte yürüttükleri
mücadele Gaziantepli millet evlatlarının
yüreklerine su serpmiş, Gazianteplilere ü*
mit kaynağı olmuştur.
Bu seneki çalışmalarım Gaziantep MU
Üyetçi Yüksek Tahsil Gençliği Derneği ça
tısı altında yürüten Gaziantepli mücadele
cilerin lise ve ortaokul talebelerine tertip
lemiş oldukları yaz çalışmalarına şimdiye
kadar Antep’te rastlanılmayan bir rağbet
olmuş ve tam 956 kişi katılmıştır.
Çalışmalara katılan millet evlatlarının
tam bir Mücadeleci olarak yetiştiğini gö
ren komünistler ve masonlar elele vere
rek, Mücadelecilerin çalışmalarına mani ol
mağa çalışmışlardır. Fakat yeniden başla
tılan Milli Mücadele’nin hiç bir şekilde dur
durulamayacağım unutan hainler ve bun
lara uşaklık yapan alçaklar sonunda hüs
rana uğramışlardır.
MÎLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN
YANLIŞ TUTUMU
Mület düşmanlarının haince ve namus
suzca uydurduğu düzme haberler ve ihbar
lar Millî Eğitim Müdürünü harekete geçir
miş, Milli Eğitim Müdürü sadece şahsî ka
naatine dayanarak kursun kapatılması hak
kında Gaziantep Milliyetçi Yüksek Tahsil
Gençliği Derneğine bir yazı göndermiştir.
Kapatma yazısı gelmeden önce Millî Eği
tim Müdürünün bu hususta yaptığı çalış
maları duyan Mücadeleciler müdürle görüş
me yapmaya gitmişler, yapılan görüşmede
Mülî Eğitim Müdürü gençlere; «Bu iş bi
zi sadece idari yönden ilgilendirmektedir.
Kanun önünde sizi suçlamamıza imkân
yok. Fakat yapılan siyasî baskılar bizi bu
çalışmaları kurs olarak görmeye itmekte
dir. Sizin yaptığınız aslında kanunî forma
litelere uydurulmuş bir kurstur. Biz isteme
yerek kursları kapatacağız.» demiştir. Mil
lî Eğitim Müdürünün bu tutumu mücade
lecileri, çalışmalara katılan talebeleri ve
velilerini son derece üzmüş ve harekete
geçirmiştir.
Durumun bütün Gaziantep’de duyul
ması üzerine halkın tepkisi artmış ve mil
liyetçi gençlik milletle elele vererek «Ka
nunlara saygı» mitingi tertiplemeğe kaarr
vermişlerdir. Vilâyete gidüdiğinde ilgilüer
gençlerden ricada bulunarak mitingden vaz
geçmelerini rica etmişler, hatalı tutumun
mutlaka düzeltileceğini ifade etmişlerdir.
Bu arada MU1Î Eğitim Müdürlüğüne genç
ler yazılı olarak son derece sert cevap ve
rerek, eğer çalışmaları kanunsuz olarak
önlenirse mahkeme önünde bu hareketin
siyasî baskılar neticesinde yapıldığım is
pat edeceklerini söylemişlerdir. Gençlerin
kararlı tutumları karşısında kanunî davra
nış içine girmeye mecbur kalan ilgilüer ça
hşmalara müdahale edilmeyeceğini söyle
mişler ve çalışmalar sonuna kadar haşan
la devam etmiştir.
MÜCADELECİLERE SALDIRI
Siyasî baskılar yoluyla Gaziantepli Mü
cadelecileri susturamayacaklarını anlayan
solcu çevreler Mücadelecilere Yeniden Mil
lî Mücadele mecmuasının satışı sırasında
bir komplo tertiplemişlerdir. Anî olarak
saldırıya uğrayan Millî Mücadeleciler sırt
sırta vererek, milletine, dinine ve devleti
ne bağlı millet evlâtlarının ve subayların
katılması ile sosyalist maskeli komünistle
re unutamayacakları ağır bir ders vermiş
lerdir. Saldırganlar evdeki hesabm çarşıya
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uymadığım görünce mület evlatlarından
yedikleri sağ yumruğun acısıyla kıvrana
rak kurtuluşu kaçmakta bulmuşlardır.
NİZİP’DE «ZAFERLER GECESİ»
Gaziantep’in ikinci büyük kazası olan
Nizip’de, Nizip’li millet evlâtlarının dave
ti üzerine daha önce Gaziantep’de yapılan
ZAFERLER GECESİ’ni tekrarlayan Gazi
antep Milliyetçi Yüksek Tahsil Gençliği Der
neğinin konferansı muhteşem olmuştur. Ni
zip’de büyük bir halk kitlesinin önünde ya
pılan gecede Faik Eryüdız, İdris Turan IIter, Melih Gökçek konuşmuşlar, ecdadın
ruhunu şad etmişlerdir. Konuşmacılar bü
tün Nizipli Millet evlatlarını milletin buh
ranım sona erdirmek için yeniden başlatı
lan Millî Mücadeleye iştirake davet etmiş
lerdir.
Mücadelecilerin Nizip’deki YENİDEN
MİLLİ MÜCADELE satışları adeta bir mi
ting havasına bürünmüş, caddelerde topla
nan kalabalık saatlarca ayak üzerinde mü
cadelecileri dinlemişlerdir.
İçmişlerdir.
Mücadelecilerin çalışmalarından son
derece memnuniyet duyan Nizip’liler bu
çalışmaların devam ettirümesini, Nizipli
mület evlâtlarının her türlü mücadeleye
hazır olduklarını söylemişlerdir. Nizipden
otobüslerle ayrılan mücadelecileri sağ yum
ruklarla uğurlayan Nizip’liler Millî Müca
delenin Nizip’de de sancaklaşması için
azimle çalışmalara başlamışlardır.
MÜCADELECİLERİN KÖY
ÇALIŞMALARI
Öte yandan Gaziantepli Mücadelecile
rin köy çalışmalan devam etmiş, Antep
köylerine dağılan Mücadelecileri köylüler
bağırlarına basmışlardır. Mücadelecilerin
yaptığı çalışmalar neticesinde, sosyalist
maskeli komünistlerin köylüyü istismar için
tertipledikleri miting fiyasko ile neticelen
miştir. Ankara’da pahalılığa karşı miting
tertipleyen sosyalist maskeli komünistle
rin Antep’te fiatları artırmak için yaptık
ları istismar dolu çalışmalar birçok köyde
ya hakaretle, veyahut da şamarla karşı
lanmıştır Millet evlâtlarının köylüyü ve mU
leti uyarma için yaptıkları çalışmalar se
meresini vermiş, mitinge 10.000 kişinin
katılacağım ilân eden Dev-Genç mensupla

n 250 kişilik Ur grubu ancak toplayarak
rezil olmuşlardır. Bu 250 kişinin de 200’ttnü dışarıdan getirilen komünist çapulcular
teşkil ettiğinden, devrimci geçinen hainler
millet arasında günün alay mevzuu olmuş
tur.
Mücadeleciler bu arada yapmış olduk
tan köy gezüeri sırasında son derece ente
resan şeylerle karşılaşmışlardır. Zaman
zaman gözyaşlan ile, zaman zaman sağ
yumruklarla, zaman zaman türlü dualarla
köylerden yolcu edflen mücadelecilere gidi
len köylerde bilaistisna Milli Mücadelede
kendilerine düşen vazifeleri yapmak husu
sunda söz verilmiştir. Bu arada birçok köy
de kan davalan unutulmuş, parti kavgala
rının yerini millet düşmanlarına karşı ve
rilecek mücadele aşkı almıştır. Birçok köy
de aldatılmış zavallı köylü çocuklarına ön
ce nasihat eden köylüler, bu hareketlerin
de İsrar edenlere gerektiği gibi cevap ver
meye başlamışlardır. Çalışmalara netice
sinde Antep’e gelen her ızdıraph millet e?
lâdı mücadelecüeri ziyaret etmeden gitme
meye başlamıştır. Kendilerine de çalışma
lar yapılmasını isteyen köylülerin istekle
rini cevaplandırmaya, Antepli mücadeleci
ler ellerinden geldiği kadar çalışmaktadır
lar.
BASIN TOPLANTISI
12
Ağustos günü Gaziantep Milliyetçi
Yüksek Tahsü Gençliği Derneği bir basın
toplantısı tertiplemiş, yapmış olduklan ça
hşmalar hakkında basma malûmat ver
mişlerdir. Basın toplantısı sonunda Dernek
te bulunan yüzlerce Mücadeleci genç «Mü
let Marşı»nı söylemiş, sağ yumruklarını sı
karak gazetecüeri yolcu etmişlerdir.
Gaziantep Milliyetçi Yüksek Tahsü
Gençliği Demeğinin Lise ve Ortaokul tale
belerine tertiplemiş oldukları yaz çalışmalan 13 Ağustosta sona ermiştir.
Yaz çalışmalannın hitamında talebe
lere bütün sene boyu devam edecek olan
kültür çalışmalan tertiplenmiştir. Ekseri
yetini lise ve İmam - Hatip okulundaki ta
lebelerin teşkü ettiği bu çalışmalara yüz
lerce genç katılacaktır. Ayrıca halka ve
köylülere de kültür çalışmaları tertiplen
miştir.
Millet evlâtlarının bu yaz Gaziantep’te
sürdürdüklerini Millî Mücadele miüete ümit kaynağı olmuş, komünist ve bütün mü
let düşmanlarının saflannda kapatılması
mümkün olmayan gedikler açmıştır.
Gaziantep’i komünistlere ve bütün mü
let düşmanlanna mezar etmeye yemin eden genç mücadelecüer Antep’in ümit kay
nağıdır. Milletin ümidi olan bu gençlerin
sadece Gaziantep’de değü bütün yurdun
her tarafında mücadelelerini sancaklaştıra
cağına ve zafer kazanacağına bütün miüet
inanmaktadır.

Dün kahpe Fransıza karşı millî mücadele bayrağım açan kahraman Antepliler, bu
gün de komünizme savaş açmıştır. Mücadele Birliği’nin açtığı resim sergisini he
yecanla seyreden bir grup Antepli.
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KOMÜNİST İHTİLAL
TEKNİĞİ
KOMÜNİSTİN TARİHE VE

tşçi ü3reketi kapitalizmi yıkacak kadar kuv
vetli olmadığından devletin müdaheiesi zaruri
olur Devlet kapitalizme direkt veya endirekt mü
dahalelerde bulunur. İngiltere ve Rusya'da bu sai
ha geçilmîsdir. Rusya’da hususi mülkiyet kalkma
kamu m ülkiyet srelmişdir

TOPLUMA BAKIŞI
Sosyalizmin insanlık tarihinin son
durağı
ve aynı zamanda hedefi olduğunu ilân eden ko
münistler bu inançlarını sahte bir tarih anlayışı
na dayandırmışlardır. Daha önce açıklanan mad
deci inanç ve dialektik mantığın garip bir halita
sini tarihe tatbik ederler. Ve bu izahta inanç,
ideal, ahlâk gibî değerler hareketsiz madde ile
izah edilir. Bu sakat izahın temeli, insanı, ideo
lojik kuvvetleri ve bütün ulvilikleri madde ve
iktisat ateşinin akseden ışıklan olarak gösterir
ler.
Komünistler için bir felsefe kitabı yazan
G. Politzer bunu şöyle açıklar. «İnsanlar, belli
fikirlere sahip olduklan için davranışlarda bu
lunur iş görürler Sınıfların birine veya öbürü
ce ait olduklan için, bu fikirleri maddi hayat
şartlarına borçludurlar. Demek ki, fikirlerin al
ında sınıflar yatar.
Toplum birbirlerine karşı mücadele eden
Sınıflara bölünmüştür Böytece insanlann fikir
erine bakılınca, bu fikirlerin birbirieriyle mâ
adele halinde olduğu ve bu fikirlerin altında,
nrblrleriyle mücadele halindeki sınıflann bulun
tuğunu görürüz. Doayısıyle tarihin güdücü kav
vetlerl yani tarihi açıklayan sınıflar arasındaki
mücadeledir
Böyiece tarihi açıklamak için elimizde bulu
lan, zincire bir halka daha ilâve edebiliriz; eyem, irade fikirler bu fikirlerin altında bulunan
sınıflar ve bu sınıfların arkasında bulunan iktisat.
O halde tarihi gerçekten açıklayan sınıf mücade
leleridir, fakat sınıflan tayin eden ve ortaya çıka
«•an iktisattır. (I)
Komünizmin tarihe bakışını orjinal bir kaylaktan inceîiyelim:
«Bütün manifest boyunca görülen temel dd r her tarih döneminin ekonomik üretimi ve to
runlu olarak bundan çıkan toplumsal biçimlen
me. o dönemin politik ve düşünce tarihî
nin temelini teşkil ettiği ve bunun sonucu ola
rak, (ilkel komünal toprak mülkiyetinin ortadan
kaldırılmasından bu yana bütün tarihin sömürü
len ile sömüren, egemen olan ile egemen ©İmiyan sınıfların toplumsal gelişmenin çeşitli aşama
(arındaki mücadelelerin
yani sınıf mücadele
terinin tarihi olduğu; fakat İmi mücadelenin sim
di ulaşdığı aşamada, sömürülen ve ezilen sınıfı
(proletaryanın) aynı zamanda bütün toplumu sö
mürüden. ezilmeden ve sınıf mücadelelerinden
nihai olarak kurtarmadan, kendini sömüren ve
ezen sınıftan (burjuvaziden) kurtaramıyacağı fik
rî bu temel fikir sadece ve tek başına Marks’a
aittir. (2)

a) Kölelik.
b) Feodalite,
c) Kapitalizm.
d) Sosyalizm geçitlerinden geçerler ve
safhaları aşmağa mecburdurlar

bu

timi sosyalizmdi, düşünce tarzı budur. Bu
izahat bir takım tenakuzîan ihtiva eder. Halbuki
sosyalist bir cemiyetin kurulması için, verilmesi
lâzım gelen savaşa hariçten kudretler sokulacak
dır. «Kendiliğinden ve zarurî suretde geliyor* de
dikleri komünizm bir ihtilâlle gelebilecekdir Ko
münistlerin İsrarla ileri sürdükleri husus, komü
nizmin zaruri olarak tarihin akışı sebebiyle gele
ceğidir. Nitekim Manifesto’da komünist nazariyele
ri hiç bir zaman, kâinatı izah etmek isteyen şu
veya bu adamın hayal ettikleri fikir ve prensip
lere dayanmaz» denir
İsrarla komünizm tarihi bir zaruret diye
yutturulmak istenir. Bunun için tarihin yalancı
ve tahrif edilmiş anlayışına sığınılır. Gerçekte İse
o, hayalperest ihtilâlcilerin hayali ve vehmi olmuş
dur
Bir fikrin, tarihin zarureti olarak takdimi
ve irade şahsiyetle alâkasının olmadığının İsrar
la ilânı meselesi üzerinde durulmalıdır Bu da
dinamik tahlil nıetoduna olan âcil ihtiyacı göste
rir
Sosyalizmin izahına devam edelim:
«Cemiyetin her şekli kendisinden sonra ge
lecek cemiyet şeklinin tohum lannı muhtevidir
Kölelik heodalitenin, feodalite kapitalizmin ka
pitalizm sosyalizmin köklerini taşır.
Kapitalizmde iktisadın esası kâr etmekdir. Bu
hal servetlerin temerküzüne yol açar, O da kâr
nisbetinde azalmaya yol açar.
İstihsalin meydana getiricisi emekdir Eme*
ğin istihsali ile istihsalin değerlendiriliş şekfî
arasındaki tenakuz kapitalizmin yıkılışını meyda
na getirir
Kâr nisbeti işçinin isüsm annın
bağlıdır. Sermaye istihsalin, istihsal
dir. Fakat sermaye kaptalistindir

derecesine
emekçinin

İşçinin istismar imkânı sınırlandınlmca (ça
lışma saatlerinin tahdidi, aşgari ücret) kâr da m
Dırlandırılmış olur. Bu da kapitalizmin çöküşünü
temin eder Bir «sosyal çalkantı devresi» gelir.
Bundan kapitalizm yıkılarak çıkabilir.

Mars’a göre, topulumu ve tarihi izah eden
amil, sadece iktisattır. İktisat sınıflan meydana
getirir. Ve sınıflar arası çarpışma tarihin ilerle
mesini temin eder Şu halde insan, irade ve hare
ket iktisadın tezahürlerinden başka bir şey de
ğildir. Bu fikrin yanlışlığı yanında, nasıl bir tab
rif ve gerçeği gizleme kastı taşıdığı ileride izah
edilecektir

Kapitalizm bir millet ve devlet muhiti için
de b rlunur Sosyalizm bunlan kırar

Marxsizm insanlığın tarihin şu
geçtiğini belirtir.

Kapitallstler-arası rekabet, milletlerarası re
kabet halini alır

SAYFA: 12

safhalardan

Kapitalizmde istihsal kollektifdir. Vasıtalar
özel mülkiyetdedir Sosyalizmde bu tenekuz yok*
dur (t)

Nazariyelerine göre; burada ekonomi, kâr ¿a
yesine değil, milletlerin ihtiyaçlannı tatmine vo
nelmisdir. Tenakuz düzelmişdir. (1)
Devletçi ekonomide istihsal
vasıtalannm
mülkiyetinin millî oluşu ve istihsalin milletlera
rası ©masındaki çelişme vardır Bu çelişme devle
tin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkacakdır.
^Sosyalizm; demokratik bir idare altında top
rağm ve sermayenin müşterek bir mülkiyete H
bi olmasını ifade eder...» (3)
Sosyalizmin cemiyet hayatı hakkmdaki telak
kisi budur Komünizmin bu görüşünün pek çok
tenkidi vardır.
Sosyalizm iktidarla teşekkül etmiş sermaye
ile, namuslu çalışma mahsulü servet arasmdi
fark gözetmez
Borsa muameelleri, faiz ve ihtikârla teessüf
etmiş hırsn sermaye ile, böyle bir şaibeye bula?
mamış ^rm ayeyi İsrarla aynı görür Komünizrr
bunu da öne sürer
'
Komünizm, istihsal vasıtalarının kollektifle.^
tiril meşini ister. Orada toprak ve istihsal vasıta
İarının özel mülkiyeti, malî kapitalistin eline ge
çer Zira toprağın ve istihsal vasıtalan mftlkiveti
nin kalkmış olmasına karşılık para mülki veti
kalkmaz Devlete faizle kredi veren muhtekirler
komünist devîetde fütursuzca yaşar,
kündfır. ama para kapitalistlerinin tasfiyesi müır
kün d işild ir O, orad* devletine eline geçirmiş
dir. «Rupva’da komünizm bir devlet kapitalizmi
tesis etmişdlr* <4>
Komünizm istihsal vasıtalanmn millete ai
mülkivetinl kaldırmısdır O, milletin zeneinlikİF
rinİ bevnelmilel maliveye T>eskeş çekebilmenin
en müessir yoludur Komünizmin istilası altında
bulunan İslâm memleketlerinin durumu en car
lı misaldir
Milletin yasaması gayesine tahsis edilmiş seı
mayeye devletin yardımı vazifedir Devlet, ser
mayenin esas istikametinde bulunmasına ve hede
fini saptırmamasına çaîısmaladır.
Bu haliyle komünizm, milletin sermayesin?
beynelmilel konitalizmin hakimivetine geçirme
nin direkt vasıtasıdır Komünizmin felsefesi ms
tervalizm. cemivetin şahin olduğu her müesse
yi iktisadın tezahürü olarak gösterir.

(1) Felsefenin başlangıç ilkeleri: G. Politzer Shf
192. Sol Yayınlan: 1968.

(t) Komünist Partisi Manifetosu. Shf: 20 1*83
Tarihli Almanca Baskıya Ön Söz. Engels Londra
1883 F.Engels.
(3) B. Russeî Shf: 14 Sosyalizm. G. Burgin.
(4) Lenin.
(Devam ı Gelecek Sayıda)
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ESİR TÜRK İLLERİNDEN
VE İSLÂM ALEMİNDEN

BATI TRAKYA
BUGÜN ESİR
Geçen hafta içerisinde her Müslüman • Tür
kün kalbin! sızlatan bir hâdise oldu. Gözler ya
şardı, gönüller damla damla kan ağladı. Çocuk
ların çığlıkları mızrak olup insanın göğsünü de
lerken, genç bacıların, anaların canhıraş feryat
lan dalga dalga Anadolu'yu kapladı. Namusun
zerresine sahip olanlar, bu namus abidesi bacı*
lann ve anaların feryatlarına kulak verirler.
Ama öyle mi oldu? Hayır.. Çocuklar, «bizi Yunan’m işkencesine, süngü ve tekmesine teslim
etmeyin» diye ağlarken, tertemiz bacılar, «bizim
namus ve şerefimizi palikaryanın iğrenç niyet*
lerine terketmeyin» feryatları ile yalvarırken,
tam 18 müslüman • Türk, Türk yetkilileri tara
fından Yunan makamlarına teslim edildi. Aşağı
daki haber bu hadiseyi şöyle naklediyor.
«Aylar önce, Yunan polis ve Jandarmasının
baskısından yakınarak, Türkiye’ye kaçan TÜrkler, burada yakınlarının yanlarına
gitmişler,
kendilerine iskan izni verilmesi ve iltica hakkı
tanınmasını istemişlerdir. Aradan uzun süre geç
meşine raŞmen Bursa çevresine yerleştikleri »n
lasılan 18 Türk, polis tarafından toplanmış ve
tekrar Yunanistan’a verilmek üzere işlemleri ya
pılmıstır
Geri dönmek istemeyen Türkler, iltica hakkı
tanınması için ilgililere yalvarmışlar, polis ve *s
kerlerln ayaklarına kapanmışlar «Yunan zulmün
den kurtulmalarını» istemişlerdir. (Yeni Gaze
te: 10.8.1970)
Bu hadise ne ilk hâdisedir, ne de son hadîse
olacaktır Bundan 47 yıl önce büyük tavizlerle
imzalanan Lozan anlaşması millî
menfaatlere
uygun olarak yeniden gözden
geçirilmedikçe,
Lozan’ın mîllet aleyhine olan hükümleri feshe*
dilmedikçe bu hadiseler hep aynı fecaatıyla de
vam edip gidecektir. Sadece son üc senedir gazete
sütunlarına gecen haberlere bir göz atmak, bize
bu acı gerçekleri biraz da olsa gösterecektir
Şimdi bu haberler! görelim:
«— Batı Trakya’da her gece Türk evleri
basılıyor Her gece 18—20 Türkün evi basılmak
ta ele gecen Türkçe dergî, gazete ve kitanlar
müsadere edilmektedir 5—6 gün içerisinde Türk
nahiyelerinden Kozlukebir. Sirkeli, Domnıköy’de
pek cok Türk mahallî polis karakollarında feci
bir sekimde Iskenceve maruz kalmışlardır. Bu
mezalimin durdurulması için, GümflMne Valisi
Dîm Alamanos nezrinde Türk yetkililerinin yap
mis oldukları teşebbüsler de bir netice verme
miştir.
Avrıca ihtilâlden sonra Divanı Harbe gön
derilmiş olan 285 Türk hMâ serbest bırakılma
mıştır (Yeni İstanbul: 17.71968')
Hemen hatırlatalım ki. dün Tîîrkive’de Türk
yetkililerine valvaran. r>oMs ve Jandarmanın ayak
lanna kananan Batı TraVvalı kardesierfmfzfn te
sebbflsleri bir netice vermezken. Cümülelne’nln
Yunanlı valilinden vardım istemeleri acaba bîr
netice verecek m! dercin!?* E bette hayır. Ha
berleri oknmava devam edelim:
ASÎTFR İ r f x YAPTT AN KİLİSE
«— Rumların baskısına dayanamayan beş
TürV daha Türkiye’ye sığındı...» (Milliyet: 23.
11.1968)
«— Türk düşmanlığı devam edivor. Başın
da Türk kelimesi olan her şey Yunan oldu...)
(Yeni Gazete- 2311.1968)
«— Yunanistan’da Türklere ilk baskaldıran
lar !cin kilise yanılıyor Yunanistan Başbakanı
Papadomılos’un geçen Cumartesi günü yaptığı
konuşmada bildirdiği ve Yunanistan’ın hürriye
ti için mücadele edenler adına yapılacak olan
kilise îcin Yunan Millî Bankası 25 milyon drah
mi ba$ıslamıştır.
1827 yılında Türk İdaresine başkaldıran as!
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leri anma gayesi ile yapılacak olan kilise dün
yanın en büyük mabetlerinden biri olacaktır:
(Ulus: 2012 1968)
Bir taraftan Büyük Yunanistan hayalleri uğ
runa en adi hareketleri plânlayan, diğer taraf
tan Yunan halkını devamlı «Megalo - İdea» he
defiyle doyuran Yunan idarecilerinin bu dav
ranışları bizim idarecilere acaba ibret olmaz mı?
Türk - Yunan dostluğu maskesiyle oyaladığımız
yumuşak politika acaba ne zamana kadar de
vam edecektir?.
İkide bir İstanbul’dan Helenizm’in beşiği ola
rak bahseden Yunan liderleri, Radyo ve gaze
teleri, bu cesareti her halde bizim hâriciyenin
«ılımlı politika» smdan almaktadır. Nitekim, aşa
ğıdaki ifadeler bunu göstermektedir.
«— Büyük Yunanistan hayalleri içinde bulu
nan Cunta liderlerinin de son aylarda ılımlı Türk
politikasından yüz bularak sarfettikleri sözler
çok önemlidir. Batılı bir diplomat, kiliselerde,
okullarda, muhtelif törenlerde Büyük Yunanis
tan hayalini dile getiren liderlerin tutumunu ele
alarak «bu davranışın Türk hâriciyesinin «aman
dostlarımızı kırmayalım» politikasına taban ta
bana zıt olduğunu söylemiştir:» (Yeni Gazete:
26.11.1968)
İşte bir tarafta Yunan zulmüne terkedilen
binlerce Batı TrakyalI, di Şer tarafta Türkün di
nine ve devletine kaideden Yunan palikaryası.
Bir tarafta, «aman dostlarımızı kırmayalım» poîi
tikası, di 5er tarafta Anadolu’yu Yunana peşkeş
çeken Megalo - îdea’nın tezgâhladığı Yunan po
litikası.
Ve işte bu politikanın kurbanı olan üç aile
daha:
«— Artan Yunan baskısı yüzünden her şey
lerinl geride bırakan 17 kişiden ibaret üç aile
daha sınır boyunda birleşip, Türkiye’ye sığınmış

Yunan zulmüne dayanamayıp 1968 yılın
da Anavatana iltica eden Batı TrakyalI
kardeşlerimizden bir grup görülmektedir.
Kucaktaki yavruların feryadı bir gün Yu
nan zulmünü kıracaktır.
tır. İhtilâl hükümeti Türklerin ellerinden istim
lâk ederek aldıkları meraları daha sonra Rumlara taksim etmektedir.
Anavatana iltica eden Gümülcine’nin Bulduklu ve Sati köyü haikmdan üç ailenin fertle
ri arasında 1 yaşında Gülsefa, 2 yaşlarında Nefi
se ve Salâhaddin isimli çocuklar da bulunmak
tadır.» (Y Gazete: 27.121967)
BATI TRAKYA ESARET ALTINDADIR.
Yukarıda nakletmeye çalıştığımız haberlerin
birleştiği tek nokta var Izdırap ve işkence. Evet. Batı Trakya. ızdırab ve işkencenin son had
dine vardığı vatan parçalarından bîri Mesut ve
en İnsanî bir hayatın Batı Trakya’daki bakiyele
ri bugün gaddarca imha edilmektedir O Batı
Trakya ki 650 yıl semalarında ezan yükselmiş
ti. Din için, devlet İçin tâ Konya’dan, Kayseri*
den, Tokat’tan kopup gelen ecdadın kanlan ve
terleri Batı Trakya toprağını sulamış, ve buram

buram kokan bir vatan parçası haline getirmişti.
Tam 620 yıl önce Konyalı, Kayserili... Millet ev
lâdı güle oynaya, sının beklemek için gidip Batı
Trakya’ya yerleşiyordu. San alıp, nam kazanı
yordu. Ama bugün, o şanlı ecdadın tahkir edi
len torunlan neler çekiyor, neler...
İstanbul’un hür sokaklarında esir vatan par*
çalarının hasretliğini gideren kaç Batı Trakya*
İmin bulunduğunu kim bilir acaba?
Bursa’nın «Yeşil Türbelerine» bakıp bakıp
ta, Kosova’da düşman işgalinde bulunan koca
Hünkâr Murad Hüdavendigâr’m Türbesine, Gümülcine’deki Müslüman mezarlığına, Atina’daki
Türk şehitliğine ağlamamak elde mî? Ve acaba
bu «Yeşil Türbelerin» gölgesi altından apar to
par alınarak kimsesiz, bakımsız, üstelik zalimle
rin elindeki esir vatan topraklama zorla gön
derilen 18 millet evlâdına yapılan sürgün reva
mı?
Camisi bizim camiler, çeşmesi bizim çeşme
ler, insanlan bizim insanlar olan Batı Trakya,
bugün esir.
Şafakleyin açılan dükkânlan, ezan saatinde
inen kepenkleri, başlan feraceli analan, be
yaz kuşaklı, temiz kıyafetli dedeleri ve her ş e
yiyle bizim olan Batı Trakya bugün esir.
Camisinde kurtuluş dualan yapılan, pazar
larında İstanbul resimleri. satılan, kahvelerinde
Anadolu türküleri söylenen Batı Trakya, bugün
esir.
Ve bütün bunlann üstüne ölümün, işkence
nin yağdırıldık: devletsiz, başsız, sahipsiz Batı
Trakva. bugün esir.
Herjsrün ya bir kardeşimizin kanı akıtılmak
ta, ya bîr bacımızın namusu kirletilmekte, ya da
bir ihtiyarın kalbi deşilmekte.
İşte böylesine esir bir ülkeden Anavatana
sığman kimselerin sahînsîzliğini bir kere daha
gördük. Ve bütün çığlıklara rağmen sızlamayan
kalblerîn kararmış hücrelerinde Lozan’ın saçtı
ğı mikronlarla karşılaştık.
BATI TRAKYA’YI BİZDEN KİM KOPARDI
Lozan Anlaşması bir taraftan Batı Trakvayı sallantılı bir pozisyonda Yunanlılara takdim
ederken, diğer taraftan, Türkiye’deki Rumlan
aziz milletimizin efendisi durumuna getiriyordu.
Ayrıca Lozan Anlasması, Türkîve’nin hayat tar
zmı ve devlet şeklin! tayin ediyordu. (Norman
Von Bisof, Ankara, Shf: 161)
Lozan Anlasması Hatay hariç Türkiye’nin sı
nırlannı bugünkü haliyle cizmîs, Balkan (Batı
Trakya) Suriye, Irak v.s. Türkleriyle hiçbir il
gisi ve onlann yaşadığı topraklan üzerinde hiç
bir iddiası olmadığını ilân etmiştir. Böylece bu
anlaşma, Türkiyeye sığınacak olan Batı Trakya
lI muzdarip insanlan Yunan’m zulmüne teslim
etmevl kabul edîvordu.
Aynca Batı Trakva meselesi konuşulurken,
Lord Curzon şu tehdidi savurmustu «Batı Trak
ya 1913’ten beri Türklükten çıkmıştır. Müttefik
ler Türkiye’ye bir hak tanımaya mütemayil de
ğildirler.. Bu ittifakın kıymet ve ehemmiyetini
tasdik etmeyeceklerin hali yaman olacaktır.» tnö
nü bu tehdidin sonunda mı acaba Batı Trakya’
yı sınırlarımız haricinde bırakmıştır? Bunun îcîn
dir kİ. tehditler, tavizler ve davranışlar. Lozan'ın
mesruivetinî ortadan kaldıracak
mahiyettedir.
Bu anlaşma da diğer anlaşmalarla beraber göz
den geçirilip millî menfaatlere göre değiştiril
melidir.
Gerçekten, Lozan Anlasması 1993’te 350 bin
olan Batı Trakvalı Türk’ü 110 bin gib! bir azınlı
ğa İndirmiş ve sahip olduîhımuz tnm*ak nlsbetin!
w te n , yüzde 40’a düşürmüştür.
1923’ten sonra Yunan İktidarının değişme
yen tek politikası Batı Trakva politikası olmuş
t a Refm ler de*ismis. hükümetler devrilmiştir.
Koskoca krallık tarihe kansmış ve albaylar cun
tası, Amerikan güdümlü demokrasiyi tezgâhla
mıştır. Ama tek bîr sev 19?3’ten beri değişme
miştir. Batı Trakya Türkü’nün imhası. ••
Neler yapmamışlardır, neler... Vatan hasre
ti ile yanıp tutuşan özbeöz kardeşlerimize «Siz
(D evam ı 14. Sahlfede)
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Ordumuzun Şanlı Zaferleri
(B a şta ra fı 9. S ah ifed e)
nünde bütün yollar açılmıştı. Fetihlere
bir şey kalmamıştı.
Bu bir kaç sene içinde Gürcistanı
devletin sınırlarını Kafkasya’ya dayadı,
gesini sağlamlaştırmak için Karahanlı

mani hiç
fethedip,
doğu böl
ve Gaz»

RUSYA’DA
(B a şta ra fı 5. S ah ifed e)

sakinlerini imha etmek.
Rusya, nükleer denemeleri Batı Tür
kistan’da, Çin ise Doğu Türkistan’da yap
maktadır. Türkistanın mazlum halkı, Çinli
ve Rus cellâdlarının kulakları tırmalayan
kahkahaları arasında, deneme tahtası ola
rak kullanılmakta, korkunç bir zulümle im
ha edilmektedir.
Gazetelerde iki günde bir okuduğumuz
«Rus - Çin sınırında sınır anlaşmazlığından
çatışma çıktı.» «Rus-Çin sınırında karşılık
lı çarpışmalar» şeklindeki haberler sadece
Türkistanlı millet evlâdlanmn yok edilme
sini sağlamaktadır.
Dünya üzerinde yalnız bu mülete tat
bik edilen, sistemli imha politikası, Türkis
tanlı kardeşlerimizin ızdırabmdan haber
dar olmaya başladığımız zaman, bunun izdi
rabını yürekten duyup sağırlaşmış hür dün
yaya da zorla duyurduğumuz zaman son
bulmaya başlayacaktır.

Batı Trakya

nelilerle, dostluklar kurdu. Oğullarım, Karahanlı ve Gazneli prensleri ile evlendirdi. Karşısın
da fethe açık bir bölge kalıyordu: Anadolu. Ve
buradan kovulması zarurî bir devlet vardı: Bi
zans. Şimdi, Bizans’la sınır komşusuydu. Ve mü
nasebetler hararetleniyordu,
ANADOLUYA AKINLAR VE
FETHİN BAŞLANGICI
Anadolu daha Abbas’ler zamanında müslüman akınlarma sahne olmuştu. Fakat bir neti
ce alınamamıştı. Bunun üzerine Abbasîler, Ana
dolu’da «Sugûr» ve «Avâsım» denen Bizans sınır
vilayetlerine çoğunluğu Türklerden meydana ge
len askerler yerleştirdiler. Bunlar arada sırada
Bizans vilayetlerine baskınlar yaparlar ve Bi
zans’ı yıpratma vazifesini görürlerdi. Fakat son
raları Bizans yüzbinlik ordularla bu müslümanları silip süpürdü. Yer yer karşı koyma hareket
leri Bizans ordusunu durduramadı. Bizans Anadoluda hakimiyeti yeniden elde etti. İşte böyle
bir zamanda Selçukoğullarmm müdahalesi bahis
konusudur.
Şurasını belirtmek lâzım ki, o devir Anado
lu halkı Bizans’ın kötü idaresiyle dejenere olmuş,
sefâhete düşmüş, ahlâksız bir sürü haline gel
mişti. İslâm’ın hayat dolu sinesine belki şevkle
atılacaklardı. Fakat bir takdim edilseydi. Bekle
yiş bu bekleyişti.
Daha Çağrı Bey zamanında Anadoluya akın
lar yapılmış ve Azerbaycan’a, Kafkasya’ya ka
dar gelinmişti. 1030-1038, 1042-1043 ve 1045-1046
yıllarında Oğuzlar, Kafkasya’ya gelerek, Azer
baycan, Ermenistan ve Gürcistanı altüst etmişler
di. Tuğrul Bey Kutalmış Beyi, Bizans’a karşı
Türklerin başına geçirdi. Kutalmış Bey, Gence’
yi muhasara ettiyse de alamadı. Azerbaycan’ı
fetheden Tuğrul Bey, İbrahim Yınal Beyi bu
raya umumî vali tayin etti. Kutalmış beyle or
dusunu birleştirerek, akmlara ve fetihlere baş
lamalarını emretti.

(B a şta ra fı 13. S ah ifed e)
Müslüman değilsiniz, siz Türk değilsiniz» diye
işkence yapmışlardır. Türk mekteplerinde, tü r
kün tarihine küfretmişler, dinine hakaret etmiş
lerdir. Batı Trakyalı çocuk okuldan eve geldiği
zaman, babasının kollarına sarılmış ve o haliyle
yalvarmıştır.

Kutalmış ve İbrahim Ymal Beyler, emirle
rindeki orduyla, Bizans’ın elindeki Erzurum’a
yürüdüler. 18 Eylül 1049 da Pasin ovasında bü
yük bir Bizans Ordusunu bozguna uğrattılar. Bu
muharebeye «Pasinler Muharebesi» denir.
Bi
zans’ın en meşhur kumandanlarından «Liparit»
esir edildi. Bizans Liparit’i fidye karşılığı istediy
se de, Türk Kumandanı fidyeyi almaya tenezzül
—
Ne olur babacığım beni Türkiye’ye gönetmeden kumandanı iade etti. Pasinler muhare*
der. Ben tarihim i kardeşlerimin arasında, kendi
besi, Türklere pek çok ganimet ve esir bıraktı.
hocalarımdan öğreneyim.
Anadolunun kapısı böylece açılmıştı.
Ve biçare baba Yunan’ın zulmüne, çocuğu
nun yalvarmasına dayanamayıp Türkiye’ye sığın
Türklerin büyük bir tehlike olduğunu se
mıştır.
zen Bizans imparatoru Anadolunun doğu vilayet
lerine büyük yığmaklar yaptı. Fakat Türk ordu
Ama Türkiye’de ne yapılmıştır onlara?.. Ço
su önünde artık hiç bir gücün durması imkânı
cuğun elinden tutulup, mektebe mi yazdırılmış
kalmamıştı. Çünkü mukadder olan vukû bula
tır? Babasının göz yaşı dindirilip iskân mı edilcaktı. Anadolu Türk’ün yurdu, İslâm’ın otağı ha
mistir.? Hayır, hayır... Yeniden, tarihimize küf
line gelecekti.
reden, dinimize hakaret eden kahpe Yunan’m öl
dürücti dipçiklerine teslim edilmiştir. Papazların
Pasinler Muharebesinden
sonra Kutalmış
kanlı parmaklarına terkedilmiştir.
bey, daha sonra bu bölgeye gelen Alp A rslanm
kardeşi Yakutî Bey yeni akmlarda bulundular.
Rumlar, İstanbul’da en lüks bir hayat için*
deyken Batı T rakyalI muzdariptir. Rumlar İstan
Kutalmış bey Kars’ı, Tuğrul Bey Malazgirt’i, Ya
bul’da mektepleriyle, kiliseleriyle Hristiyanlığı
kutî Bey de «Ani» kalesini kuşattılarsa da ala
tedris ederken: Batı Trakyalı dininden ve tarihin
madılar Bunlar «Alp-Arslan’m» gelişinin haber
den uzaklaştırılm adadır. Rumlar Istanbulda Lo cisi idiler. Zira birkaç sene sonra Alp-Arslan
zan’ı teneffüs ederken Batı Trakyalı kan ağla Kars’ı da Ani’yi de, Malazgirt’i de ele geçirecek
maktadır.
tir. Fakat zaman vardır. Tuğrul Bey’in ölümün
den sonra, devletin idaresini ele alan Alparslan
BATI TRAKYA KURTULACAKTIR.
Kutalmış Beyin ve kardeşinin isyanını bastıra
rak Anadolu’ya yönelir.
Devletsiz, sahipsiz Batı Trakyalmın ızdırabı
dinecektir. Batı Trakyalmın yüzü gülecektir.
1064 deki ilk seferinde yanında, henüz 9 ya«
Çünkü, bir Allah’a inanmış, b ir de devlete gü
venmiş. Allah’a imanı artıyor, devletine de sa şmda bulunan oğlu Melikşâh da vardır. Oğlu
Ağrıdağı ile Aras arasındaki bölgeleri fethe ça*
hip çıkacaktır. Türkiye’de gelişen millî mücadele
lışırken,
Alp Arslan müstakbel fetihlere girişme
Batı Trakya’daki Helen emperyalizmine son ve«
recektir. Gerçek anti - emperyalist mücadele za den önce arkayı emniyete almak için, Gürcistan
ile Güney Kafkasya’nın fethine girişir.
ferle bitecektir Önümüzdeki asırlar bütün esir
milletlerle beraber Batı Trakyalmın da hürriye
Bu arada Bizans’ın bütün müdafaa tedbirle
tine kavuştuğu devirler olacaktır.
rine rağmen Ani kalesini fetheder. 16 Ağustos

1064. Ağustos ayındaki zafer zincirinin ilk hal
kası. Onun arkasından Kars da düşer. Ağustos
ayında fethedilen Kars ve Ani Anadolu fethi
nin karşı konulmaz bir zaruret olduğunun ilk
belgesidir. Kuvvetli Bizans istihkamları, Türk
mancınığının karşısında gümbür-gümbür yıkıl
maktadır. Nitekim 389 yıl sonra 29 Mayıs 1453
te Bizans’ın surları da Fatih’in topları karşısın»
da aynı şekilde perişan olacaktır.
Büyük Türk kumandanlarından
Gümüştekin, yanında bulunan Afşin Bey, Alımed - Şah
Bey gibi kumandanlarla Anadoluyu didik didik
ediyor, Bizans ordusunu şaşkına döndürüyordu.
İm parator kumandasındaki Bizans ordusu
«Kayseri yakınlarında iken Afşin Bey’in Niksar’ı
aldığını öğrendi. Sivas’a geldi ve ilerleyerek Div
riği yakınlarında Türk ordusunu ricate mecbur
etti, fakat bozamadı. Sonra güneye inip Maraş’a
geldi. Gönderdiği öncü kuvvet, tnal Bey tarafın
dan bozulunca, bizzat daha güneye inmeye ka
rar verdi. Halep yakınlarına kadar geldi.» (5)
Kuzeyin boşaldığını gören Afşin Bey bir
akın yaparak Anadolu topraklarını Sakarya’ya
kadar yardı, geçti. İm parator bunu duyunca çok
kızdı. Fakat Afşin beyin yolunu kesemedi. İstan
bul’a döndü. Remenos Diogenes 1069 da tekrar
Anadolu’ya geldi. Kayseri önlerinde Türk akın
cı birliklerini bozdu. İm parator H arput’a geldiği
zaman, Türk ordusu Malatya’da Ermeni kuman
danı Filaretos’u bozguna uğratıyordu. Filaretos,
imparatora durumu anlattı. İm parator Malatya*
ya gelirken Afşin bey, ikinci hücumunu yaptı ve
Konya’ya kadar geldi. Afşin Bey Konya’yı yağ
ma ettirdi; İm parator Türklerin yolunu kesmek
istedi, fakat Afşin bey bunu öğrenerek derhal
Çukurova’ya geçti.
1070 tarihinde Anadolu orduları başkuman
danı Prens Manuel Komnenos, Kızılırmak kena
rında bozuldu ve esir düştü. Bundan faydalanan
Afşin bey Kayseri’den geçip Denizli’ye kadar
uzanan bir akın daha yaptı. Ege ve Marmara da
yılarına kadar uzandılar. Türk akıncılarının yap
tığı bu anî baskınlar Bizans Ordusunda moral
bırakmamıştı. Artık bu işi bitirmek icab ediyor«
du. Romenos Diogenes, kozların paylaşılacağı bir
meydana doğru çekiliyordu. İşte burası: Malaz
girt’tir.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bilge Kağanın
Bilge Kağanın
Orhon Kitabeleri.
Türkiye Tarihi, Yılmaz
Türkiye Tarihi, Yılmaz

Nutku.
Nutku.
Öztuna, Cilt 2. shf. 17
Öztuna, Cild 2, shf. 63
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rar; mücadelenin umumî, Hususi kanunla
rına, kuvvetlerin o andaki karşılıklı duru
muna uygun olmalıdır.
Mücadelenin başarüması, kuvvetleri
Okuyacağınız bu inceleme, Türkiye’de uyanan Millî Mücadele’nin strateji
mizin zaferi, düşmanın mağlubiyeti, ancak
kuvvetlerin iyi sevk ve idaresiyle, ancak
sinin temelini ortaya koymaktadır. Bir mücadelenin zaferi için, mücadelenin
doğru
bir stratejik plân ile gerçekleşir
haklı temellere dayanması şarttır. Anca^, bu yetmez. Aynı zamanda mücadele*
İleride strateji nasıl hazırlanır, onu göre
nin takip edeceği yolu, hiç hayale kapılmadan tesbit gerekir.
ceğiz. Simdi, strateji hazırlanmasında unu
Milletimiz, gayri mili! baskılar karş1Smda gösterdiği tepkilerle, büyük bir
tulmaması gerekli temel mes’eleleri göre
lim.
iman ve enerji ile dolu olduğunu beli! etmektedir. Ancak milletin mücadelesine
rehberlik etmek isteyen kadrolar ve teşbbüsler değişik zaaflarla malûl idiler.
2. HARP VE POLİTİKA
Milletin hayat ideallerini gerçek lıaiine getirecek doğru bir politika ve bu
Harp, süahlı bir mücadele şeklidir. Po
politikanın millî kuvvetlerin mücadelesinde uyulmasını teklif edeceği üstün ve
litika ise silahlı mücadelenin temeli ve baş
langıcıdır. Clevzeviç, «Harp politikanın de
sağlam bir sfratej kurulmadan düşmanı yenmek mümkün değildir.
vamıdır.» der. Lenin bu cümleye harbin,
İşte bu inceleme mücadelemizin bu eksiğini gidermek gayesini taşıyor.
politikanın en son vasıtası olduğu manası
Startejinin kurulmasında dikkati gereken esasları açıklayan birinci bölümü
nı verir. Gerçekte mücadelenin bütün şe
takiben, kuvvet tahlilleri yer alıyor. Son bölüm ise Türkiye de MilB Mücadele*
killerine istikamet veren ideolojidir ve
harp ideolojinin son noktasıdır. Bütün mü
nin stratejisini çiziyor.
cadelelerîn temelinde belli bir ideoloji dim
Bu incelemenin, mücadelemizde b'iyiik bir boşluğu daha dolduracağına
dik ayakta bulunur. Görünüşte İktisadî ve
inanıyoruz.
ya siyasî olan mücadeleler gerçekte ideolo
jik mücadelenin akislerinden ibarettir. Be
şerî mücadelelerin temelinde ideolojiler te
zadı var olduğuna göre bütün mücadeleler
ideolojik karakterlidir. İdeolojüer ise mut
lak bir hakimiyet peşinde olduklarından
her türlü vasıtayı kuUanırlar. Bu. ideolo
jik mücadelenin temelidir. Mutlak bir ha
kimiyet temini gayesi politik bir gayedir
Bu gayeye varmak için ideolojinin politi
kası bütün vasıtaları kullanır. Ve kuUanılan vasıtalar mücadeleyi politik ve aske
rî diye ikiye ayırır. İdeolojiler mücadele
sinde, ideoloji; psikolojik, ekonomik, dip
li düşünüş ve düşünce metodunu ihtiva et lomatik mücadeleyi yürütür ve son olarak
•»
••
tiği gibi bir mücadele metodunu da ihtiva da askerî vasıtaları kullanır. Askerî vası
etmelidir. Aksi halde, yani bir ideoloji ha taların kullanılışı, yani harbe varasıya ka
reket metodundan mahrum bulunuyorsa, dar yapılan bütün mücadeleye siyasî mü
yapılan hareketler dağınık, hedeften mah cadele adını verebiliriz. Siyasî mücadele
rum, isabetsiz ve neticesiz olmaya mah muvaffakiyetle bitirildikten sonra, harp
kumdur. Mücadele metodu, mücadelenin başlar.
projektörü ve rehberidir. Metodsuz müca
Harbin, ideolojik mücadelenin en son
Biliyoruz ki, bütün dünya milletleri ve dele ters bir mücadeledir. Mücadelesiz, me safhası olması şu problemlere doğru çö
milletimiz Beynelmilel Mület Düşmanları tod (fikri) ise hayalden ibarettir.
züm getirir; a) Silahlı hareketin stratejik
Mücadele metodu da, netice olarak, şartları nelerdir? Politik mücadeleden, as
nın siyasî, ideolojik, İktisadî ve askerî zul
mü altında bocalamaktadır. Dünyada ger bir düşünceden ibarettir. Bu sebepten her kerî mücadeleye geçişin şartları nelerdir?
çek bir emperyalizm teessüs etmiş olup, doktrin kendine mahsus bir mücadele me b) Münhasıran silahlı bir hareketin kıyme
emperyalizmin ideolojik, siyasî, İktisadî ve todu ortaya koyabilir.
ti nedir? Bu sualler yanlış mücadele anla
askerî dayanakları bulunmaktadır. Milleti
Bizim mücadele metodumuz da düşün yışlarının düğüm noktalarını teşkil eder
mizin ve milletlerin içinde yüzdüğü buh cemiz gibi eşyanın ve insanın uyduğu ka ler. İleride bu suaUeri inceleyecek ve çöze
ran, işte bu emperyalizmin neticesidir. Mil nunun bilgisine dayanmalıdır. Hatırlaya ceğiz.
letlerin kurtuluşu, ancak, gerçek emperya lım ki, bilgimizin kaynakları 1— Doğru ha
Harbin; ideolojinin politikası tarafın
lizmin yıküışı üe mümkün olacaktır. Bu yı her, 2— Akıl, 3— Hissi selimdir. Metodu dan idaresi zarureti, gerçek emperyalizmle
kılış emperyalizmin bünyesi icabı muhak muzun kaynaklarım müşahhaslaştıralım: mücadelede sadece askerî bir strateji dekaktır. Zira emperyalizm, insan bünyesi Metodumuzu sağcı mücadelelerin tarihin ğü, siyasî bir strateji de çizmeyi gerektirir,
nin kanunları ile tezat halindedir. Vehme, den ve onun en büyük örneğinden alaca
S. MÜCADELENİN İDEOLOJİK
zanna dayalı ve mahiyeti itibariyle yanlış ğız. Geçmişte ve zamanımızda cereyan eden
ve sakattır. Bu illetlerle mâlul olduğu için ve etmekte olan bütün mücadelelerin ob KARAKTERİ VE ORGANİK
yıkılacaktır. Ancak gerçek emperyalizm jektif tetkikinden metodumuzu çıkaraca BÜTÜNLÜĞÜ
bünyesi icabı yıkılır demek, kendiliğinden ğız. Bu tetkikler bize harbin objektif ka
Mücadelenin gerçekte ideolojüerin te
çökecek demek değildir. Emperyalizmin bi nunlarım verir. Bir de düşmanın, bizim ve zadından doğduğunu biliyoruz. Bu, müca
nası, milletlerin emperyalizme karşı müca ülkenin şartları ve ülkemizde cereyan eden delelerin ideolojiler tarafından çıkarıldığı
delesi neticesinde çökecektir.
sağ mücadelelerin tetkiki gerekir. Bunlar nı, güdüldüğünü ifade eder Ve mücadeleye
ise harbin hususî kanunlarım, özelliklerini ideolojik karakterini verir. İdeolojinin te
1. MÜCADELE VE METOD :
bize bildirir. Mücadeleyi başan Ue yürüt mel vasfı ise mutlaklığıdır. Hiçbir ideoloji
menin yolu harbin umum! • objektif ve hu kendinden başka haklı, doğru ve faydalı
Bu çöküş ve milletlerin kurtuluşu an susî • karakteristik kanunlarım bilmektir. ideoloji tanımaz. Bu vasıf ideolojilerin po
cak mücadele Ue mümkündür, ¿¡ücadele Aksi hal mağlubiyet sebebidir, tnkılâbcı, litik vasfını gösterir. Ve bu hedefe vasü
insan fullerinin en hayatî ve en gayeli şek harbin
ve hususî kanunlarım, mü olmak için ideoloji bütün beşerî imkânları
lidir. İnsan hareketlerini iradî veya gayri cadeleyiumumî
başarmak
için bilecektir. Mücade kullanır. Mücadelenin ve onun son safha
iradî olarak ayırırsak, mücadele iradî fiil* le her an karar vermek
ve karan tatbik et sı olan harbin ideolojik karakterli oluşu
leriE en yüksek nev’ine dahildir.
mek demektir. înkılâbcının kararının doğ mücadelenin bütün şekillerinin organik
Beşerî hadiselerin motörü, ideolojile ruluğu, ancak neticeleri ile belli olur. Mü bütünlüğünü izah eder.
(Devamı Gelecek Sayıda)
rin çarpışmasıdır. İdeoloji ise akîde, sistem cadeleye tesir eden büyük, küçük her ka
T A K D İ M
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DEVAMETMEYECEK
Mecmuamızın 24. sayı
sında Konya İmam Ha*
tib okulundaki haksız ve
kanunsuz
baskılardan
bahsetmiştik. Konya Mil
liyetçiler Demeği’nin bir
bildiri ile efkâr-ı umumiyeye duyurduğu bu ka-

nunsuz davranışlar, şuur
lu, milletine bağlı talebe
leri okuma hakkından
mahrum bırakıyordu. Bu
ise, TÖS’e kayıtlı olduğu
söylenen ve her ihanette
parmağı bulunduğu id
dia edilen İsmet Ki-

Çonuıt’da Komünistler
meydan dayağı yedi
' i*-

^

, v■

Örfi İdarenin ilân ve üniversitelerin ta
tile girmesi sebebiyle İstanbul’da tahrik ve
tahriplerine imkân kalmayan komünistler,
Anadolu’da çalışmalarına hız verdiler. Sene
lerden beri masonlar tarafından çeşitli vesile
lerle ihmal edilen çeşitli bölgelerimizdeki ızdır&b ve sefaletlerin istismarına başladılar.
Çay, tütün, fıstık ve fındıktan sonra haş
haş meselesini de istismar eden yahudi uşağı
komünistler, Merzifon’dan sonra Çorum’da da
19 Ağustos Çarşamba günü bir haşhaş mitin
gi tertiplemişlerdir. Miting, her yerde oldu
ğu gibi tam bir fiyaskoyla neticelenmiş, mille
tin haklı protestolarıyla komünistler mitingi
dağıtmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Köylümüzün alm-teri emeğiyle binbir
güçlükle elde ettiği haşhaş meselesini vesile
ederek mitingler düzenleyen maskeli bir ko
münist teşkilâtı olan DEV-GENC 40-50 tane
ücretli komünist gençle birlikte 80-100 kişilik
bir grupla Hürriyet Meydanına kadar yürü
müştür.
Tam bir çapulcu sürüsü manzarası arzeden yürüyüş kolu, kalabalık toparlayabilmek
için yol boyunca köylüyü tahrik edici slogan
lar söyleyerek miting meydanına gelmişler
dir. Ne varki miting konuşmalarında bol bol
açlıktan, soyulmaktan bahseden komünistle
ri, seyirci olan kalabalık bir halk grubu bir
müddet sonra vuhalamaya başlamıştır.
Bunun üzerine milletimizin inancına, ta
rihine ve mukaddes olan bütün değerlerine
düşman olan bu satılıklar, millete «Kahrol
sun Uşaklar», «Kahrolsun Amerikan Köpek
leri» diye bağırmışlardır. Çorumlular derhal
mukabil protestolarla «Kahrolsun Komünist
ler», «Komünistler Moskova’ya» Amerika - Rus
ya Yahudiye Kukla» gibi sloganlar söyleyince,
hemen mitinge son verilmiştir. Tekrar vüyüyüşe başlayan komünistleri Çorumlular, yol
boyunca yakalamışlardır. O ana kadar köylü
nün açlığından, derdinden dem vuran bu az
gınlar, yanlarındaki özel surette hazırlanmış
gazete kâğıtlarına sanlı demir coplarla, halka
saldırmışlar ve polisle çatışmışlardır.
3
kişinin varalandığı çatışmalardan son
ra Jandarma Birlikleri gerekli tertibatı alma
sına rağmen, tenha yerlerde yakaladıkları bazı
millivetçl öğrencilere şirretçe saldırmışlarsa
da yine Çorumluların çok sert mukabelesivle
karşılaşmışlardır. Komünistler korkulanından
Çorumu terketmişlerdir.
Ordu: Salihli. Gaziantep, Merzifon ve
Çorum hadiselerinden sonra açıkça görülüyor
kİ; milletimiz hiçbir zaman kendi meselesi*
nin vahudi uşağı komünist bozguncular tara*
fmdan istismarına müsaade etmemektedir.
Bu volda Israr eden maskeli ajanlara, bozgun
culara gereken dersi vermekte kararlıdır.

tükçü adlı bir Fen
Dersleri öğretmeninin
plânlan ile tezgâhlanmakta idi.
Bilindiği gibi Mücade
le Birliği, hiç bir fark gö
zetmeksizin bütün millet
evlâtlarına bağnnı açmış
bir teşkilâttır. Millete,
din, devlet ve millet ha
yatının karşılaştığı tehli
keleri, bunların failleri
ni ve kurtuluş yollarını
anlatmaktadır. Aynı za
manda bir birlik halinde
millet evlâtlannı müca
deleye davet etmektedir,
İşte halkın her sınıfın
dan olduğu gibi talebeler
den de bu davete koşan
lar çoğalıyordu. Bu ara
da Konya İmam Hatib okulunda da fedakâr, ah
lâk nümunesi ve her tür
lü lüzumsuzluktan uzak
sadece millî mücadele
nin ön saflarında koşma
yı düşünen bir çok genç şuurlu bir mücadelenin
içinde bulunuyorlardı.
Bunlardan birçoğu oku
lu bitirmişler, yıkılmaz
bir azimle Yüksek İslâm
Enstitüsü’ne girmeyi dü
şünüyorlardı,
i

İşte bu sırada kendile
rine. Yüksek İslâm Ensti
tüsü imtihanlarına gire
meyecekleri bildirilmiş
tir. Bu iğrenç komuloyu
Milliyetçiler Derneği şöy
le açıklıyordu;
«Bulgaristan Komü
nist partisinden para alan ve Peygamberimize
«cüce Muhammed» diye
cek kadar adileşen Fakir
Baykurt’un başkanlığını
yaktığı TÖS’ün İmam Ha
tip okulundaki uçlan ken
di fikirlerine çıkan şu
urlu, milletine bağlı ta
lebelere senelerdir zul
metmekte onlan sindir
meye çalışmaktadır. Geç
tiğimiz günlerde yapılan
zulümlere bir yenisi da
ha eklenmiştir. Fikirle
karşı govamadıklan. bü
tün çabalanna rağmen
çalısmalannı durdurama
dıktan millet evlâtlarının
Vüksek İslâm Enstitüsü’*
ne girmek hakkını da el*
(erinden almak cüretini
gösterdiler.»
Ancak Allah’ın bir e*
mir olarak bildirdiği oku
mak hakkı ellerinden alı
nan gençler Danıştay’a
başvurmuşlar ve kendi*
Ierine kanun tarafından
verilen okuma hakkının
ihlâl edilmemesini iste
mişlerdi. Bunun üzerine
davayı inceleyen Danış
tay hemen tehir-i icra ka*
ran vermiş ve böylece
mazlum gençleı. 20.8.1970
günü imtihanlarına gire*
bilmişlerdir.

MİLLET
FEDAKfo BİR EVLÂDIM
KAYBETTİ
Geçtiğimiz hafta içeri
sinde Türkistan'ın büyük
mücahitlerinden birini kay
bettik. Mustafa Uolat Tur
fan!...
Cenazesi, Cuma namazı
nı müteakip Fatih camii
şerifinden kaldınldı. Cena
ze namazında en yakın
dostlan, yakınlan, hem
şehrileri ve kalabalık bir
cemaat vardı.
Turfaıti Doğu Türkistatim Urumçi eyaletinin Ku
tubi şehrinde doğmuştur.
Türkistanın istiklâl müca
delesinde rehberlik yapan
İsa Yusuf Alptekin’in Ge
nel Sekreterlik yaptığı de
virlerde Hükümet kâtip
liğinde bulunan Polat Tur
fani Alptekinin çıkarttığı
bir gazetenin neşriyat mü
dürlüğünü yapmıştır.
Komünizm’e karşı mil
letini, vatan, din ve namu
sunu kurturma mücadele
sine davet edici makale
ler yazdı. Bu yüzden iş
kencelerin en korkuncu
na muhatap oldu Nihavet
havvanlan dahi tiksindire
cek işkenceler karşısında
Tiirkiştandan hicrete mec-

bur kaldı. Keşmir*« geldfe
Oradan da çok sevdiği.
Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’de Edebiyat Fakülte* ’
sinde hocalık yaptı.
Komünist Rus ve Çin
zulmü altmda inim inim
inleyen müslüman Türkle
rin kurtuluşu için bütün
hayatmı vakfetmişti. Son
vazifesi Almanya’daki Hür
riyet (Azatlık) radyosunun
Türkistan yayım prog
ram başkanı idi.

Komünizmden takibata
uğrayan ve Silifke dağlannda gerilla eğitimi ya
pan, bunun için de hak
kında müfettiş tahkikatı
açılmış bulunan Konya
Savcı Yardımcısı Doğan
öz’ün marifetiyle açılan
Mücadele Birliği’nin ka
patılmasıyla neticelenen
mahkemede, üye hâkim
olarak bulunan, Kemaled
din Baykam pazar eğlen
cesinden dönerken trafik
kazasında kafası parçala
narak ölmüştür.
Mahkeme esnasında
Mücadele Birliği men
suplan tarafından, sossosyalistliği şayi olduğu
gerp^osivip red talkta*

de bulunulan Hâkim Kemalleddin Baykam, öldü
ğü için temyizden sonra
ki mahkemede üye olarak
bulunamayacaktır.
Mahkeme esnasında
Mücadele Birliği Genel
Başkanı Necmeddin Eri*
şen. herkesin öldükten
sonra dünvadaki vantıklanndan sorumlu oldııŞunu belirterek ilâhi adale
ti hatırlatmıştı.
*

S o n Türkiye ziya
retinde hakkın rahmetine
kavuştu. Ani vefatı büyük
üzüntü meydana getirdi.
Mücadeleci arkadaşlanna,
Türkistanlı kardeşlerimize
ve bütün dostlarına Ceıtab-ı Allah’tan baş sağlığı
dileriz.
İnsanlar fani fakat ide
aller ebedidir. Turfanî’nin
büyük ideali komünist Cin
ve Rus zulmü altında inle
yen 100 milyon Müslüman
Türk’ün kurtulması idi.
Turfanî vefat etti, fakat
Müslüman Türk’ün kur*
tuluş mücadelesi devam
edecektir.

Kemaleddın Baykam öldü

Konya'da

Müslümanlara karsı
sert davranan ve günah'
yüküvle fihür âleme g3
cen müteveffa Kemaled
din Bavkam. simdi ftletn*
i berzahda il*M adalete
TiAe»**n

komünistler dövüldü

Mücadelecilerin reh
berliğinde millî uyanışın
hızla gelişmesi, millet
düşmanlannı ve içimiz
deki ajanlarım telâşa dü
şürmektedir.
Mücadele Birligi’nin
milleti uyandıran ve
şuurlandıran her kitle
faaliyetinden sonra ko
münist Bizim Radyo vasıtasıvla Rusya’dan Tür
kiye’deki komünistlere,
millî uyanışı engelleme
direktifleri verilmekte
dir.
Türkiye’deki bir takım
teşkilâtlar ise komünist
Bizim Radyo paralelinde
ulvi mücadelevi kötülemeve çalışmaktadırlar.
Mücadele Birliği’nin,
Rusya’nın Türkiyedeki
ajan kuruluşlanmn faa
liyetlerini durdurucu açıklamalarda bulunması
nı hazmedemeyen Kon

ya TÖS’ü Mülî Mücade
le’ye iftira dolu bir bil
diri neşretmiştir. Bildiri
de Mücadele Birliği’nin
dünya politikasını açık
layan «AMFlîtKA BTTS
YA YAHUDİYE KUKLA» sloganına saldırılmaktadır.
Yazılan ve basılan bil
diri üç hafta kadar halk
tan korkulduğu için Kon
ya’da alenen dağıtılama
mıştır.
Ancak daha sonra
DEV-GENC’liIere ve An
kara’dan gelen sosyalist
gençlere bildiriler dağıt
tınlmak istenmis ise da
heyecanlanan halk bildi
rileri, daSıtanlann elin
den alarak yırtmışlar, ]
bildirileri dağıtmak iste
yen sosyalistlere tam bir
meydan dayağı atmışlar^
dır.

