Türkiye’nin gittikçe kızışan siyasf mücadelesinde bü
tün mukaddesatçı ve vatansever milliyetçileri bekliyen
vazife nedir ?..
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iman Yuvalan Kapatılamaz

M ille tin .
Sayın Yeniden Millî Mücadele
Yazı İşleri Müdürlüğüne
Ömrünüzün baharında milletin feryadına ku
lak vererek, göz yaşını dindirmeğe gayretli olu»
şunuzu mecmuanızın çıkışmdanberi izliyerek an*
laaım. Çok sevindim. Yaşım geçkin olmasına rağ
men ben de çocuklar gibi aynı heyecanı duyuyo
rum. Mücadejede bize de düşen vazifeleri bekli'
yorum.
Benim üzerinde hassasiyetle titrediğim bir
oğjum var. İmam Hatip Okulunun son sınıfına
geçti
Ancak gazetelerde intişar eden bir haber 28
Ey^l 1970 8 Eğitim Şurasında incelenmek ve
orsyıanmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığının
teJciıi etmiş olduğu raporda; orta dereceli okul
lar« tek tip hale getirilerek İmam Hatip Okulla
rının da orta kısmının kaldırılacağını öğrenmiş
buunuyoruz.
Ben bu haberi okuduğum zaman kafam harp
meyoanma dönmüştü. Tam 12 yıl devam eden
CHP ’nin o zu.üm ve baskı devri geri gelmiş zari
nettim. Ezan türkçe okunur, camiler depo ve ahır
oteı ak kullanılır. Din öğrenme, öğretme ve telkin
hüviyeti boğulur, dindar halkın dinî toplantısına,
çarşafına, teşbihine, kitabına varancaya kadar ba
kam edilir L»ın adamı şekilden şekile sokularak
gülünç ve iğrenç hale getirilirdi. O zamanın Umum
Müdürü Vedat Nedim Tör’ün şu sözleri hâlâ ku
laklarımda cırlıyor: «Biz her ne şekil ve surette
oiursa olsun, memleket dahilinde dinî neşriyat
yaparak, dini bir atmosfer ve gençlik için dinî bir
zihniyetin meydana gelmesine asla taraftar deği
liz.» diyordu.
İşte o zaman inancımızı açıktan açığa söyliyemez ve dînî inançlarımızı yerine getiremezdik.
Vaktaki: milletin isteklerine set çekilemez ol
du İmam Hatip Okulları açıldı. Daha sonraları
Maarife bağlı okul haline getirildi. Ve biz de se
neıerdir özlediğimiz dinî eğitime kavuşmanın su*
rûru içindeydik. Çocuklarımızı emin olarak tes
ürn edeceğimiz yuva, bu yuva idi. Böylece İmam
Hatip Okullarının itibarı gittikçe artıyordu.
28 Eylülde 8. Şûrada incelenecek olan İmam
Hstıp Okullarını cazibesiz tesirsiz ve istikbalsiz
hoıe getirecek olan toplantı bize yine eski zulüm

devirlerinin geri geldiğini ima etmektedir. İnönü
devrinde dinimize, imanımıza, bütün değerlerimize küfrediliyordu. Bugün de cazibesiz ve tesirsiz
hak getiriliyor Milyonlarca müslümanın oylarıy
la iktidara geçen hükümet, ve hükümetin Milli
Eğitim koltuğundaki Orhan Oğuz Bey’in milletin
sefine kulak vermelerini istiyoruz. Onbinlerce ve
liden biri olarak sesimize kulak verin. Uğrunda
dedelerimizin kanını döktüğü, canını verdiği ima
nımızı körleore hareketinden vaz geçin. Masonla
rın oyununa gelerek, komünistlerin yalanma al
danarak milletin imanına set vuramazsınız. İs
tanbul'un sokaklarında papazlar, rahibeler, ha
hamlar kendi kıyafetleriyle gezerken onlara ses
çıkarılmaz. Onların yetiştiği ruhban okulları Mil
li Eğitimin kontrolü haricinde bırakılır. Itobert
Krfej’de, Galatasaray Lisesinde, Amerikan kolej
lerinde bu mılietin çocuklarının hristiyan düşün
ce ile papaz mantığıyla yetişmesine göz yumulur
da milletin ümidi ve medarı iftiharı İmam Hatip
Okülerini mı kapatmaya gücünüz yeter? İmam
Hatip Okullarının sevgisi bizim kalbimizin derin
liklerinde yatmakta. Veliler olarak bizim isteğim:z, bu okulların kapatılması değil, çok geniş im
kânlar temin edilmesidir. Biz seçerken «derdimize
kuıak veriniz», «bizden bir uzuv gibi ızdırabımızı
hissediniz ve, ona göre hareket ediniz», diye se
çiyoruz. Siz ise bize sırt çeviriyor, derdimize ku
lak vermek yerine bütün ideallerimize karşı du
rup, şet çekiyorsunuz. Protestolarımız çok daha
sert ve şiddetli olacaktır.
Masonların ve komünistlerin dinsizlik politi
kacının aziz vatanımızda yayılmasına ses çıkar
madığınız gibi bizzat bu sapık düşüncenin yayıl
macına yardım ediyorsunuz. Milletin iradesine set
çekenleri millet müruru zaman tanımaksızın af et*
nüyeeektir.
İmam Hatip Okullarını milletin yemeyip iç*
meyip büyük fedakârlıklarla yaptırdığını unut
mayıp. Bu okulları kapatmak, milletin imanını
açıktan darbelemekle müsavidir. Feryadlarımıza
kulak verin ve sesimizi dinleyin.
BİR VELİ

E£er bitecekse zulüm, dinecekse ızdırabı milletimin,
Hapishanede bir, hastahanede bir, köy, kent de birdir bizim içiıı.
Dalga dalga ise sancağım, zafer zafer ise ideolojim,
Otum de bir, kalım da bir, savaş, banş da birdir, bizim için.
Takılsa da kollarımıza kelepçeler, dayansa da alnımıza tüfenkler,
Oynlsa da gözlerimiz, yarılsa da başlarımız, asılsak da teker teker,
Dinecekse gözyaşı Kafkaslımın, alınacaksa intikamı şehit dedemin,
Ölüm de yâr. kalım da yâr, savaş, banş ta yârdır, bizim için.
Can bir, şehitlik ulvî, ızdırabıınız derin, heme çok derîn,
Kalbimizde kor, sırtımızda kamçı, intikam sesleri, şehitlerin,
Yaşanacaksa kültürüm, burçlarda ise şanlı sancağı, ideolojimin,
| Ölüm de hoş, kalım da hoş, savaş, banş da hoştur, bizim için.
Bak haykınyor şehit dedem, Kafkas’lardan, Türkistan’dan, Anadolu’dan,
Altık yeter, alınsın Milletimin intikamı, mil?eı düşmanlarından.
Kurbanem oğul, belki vur, belki vurul, yeter k? düşmesin alsaııcak yere,
Ölüm de hoş kalım da hoş, savaş, banş da lıcştur, bizim için.
Mücadelemiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimizdir bizim için,
Sevincimiz, kederimiz, ümidimiz, idealimiz bir bizim için,
Koyarken fcafer taçlarını başımıza; dikerken MÎLLÎ DEVLET’i Cihana,
Ölüm de hoş, kalım da hoş, savaş, barış da hoştur, bizim için.
MUSTAFA AVCI
KONYA

8. Eğitim Şûrasına sunulmak üzere Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan Orta Öğretim tasarısına kargı
protestolar yoğunlaşmaktadır. Bu tasarının geri alın
ması için Türkiye’nin her tarafında komiteler kurul
makta ve bildiriler yayınlanmakladır.
Bu mesele ile ilgili olarak Adana’da dört milliyet
çi teşekkül tarafından bir bildiri yayınlanmıştır. Bil
diride şöyle denmektedir:
İMAM - HATİP OKULLARINA HAZIRLANAN
KOMPLO İLE İLGİLİ İKAZDIR
Aziz Millet,
Büyük Türk Milleti,
DUR, DİNLE ve UNUTMA!
Millet felâketler içerisine sürüklenmek isteniyor.
Hayatın sona ermek üzeredir. UYAN!
Ata yadigârı vatanında köle edilmek isteniyorsun.
DİKKAT ET!
Milletin büyük fedakârlıklarla meydana getirdiği
iman yuvalan yok edilmek istenmektedir. MUKADDE
SATINA SAHİP OL!
Aziz Millet,
28 Eylül 1970 tarihinde toplanacak olan 8. Millî
Eğitim Şûrasına, incelenmek ve onaylamak üzere Mil
lî Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu raporda, Ortaokul
ların tek tip haline getirilmesi ve Meslek Okullarının or
ta kısımlarının kapatılması istenmiştir. Meslek Okulları
içerisinde İncelenmekte olan İmam-Hatip Okullarının or
ta kısmının kapatılması demek tamamının kapatılması
demektir. Zira İmam - Hatip Okullarının orta kısmı,
lise kısmına hazırlık devresi şeklindedir. Dinî bilgilerin
lâyıkıyla hazmedilebilmesi İçin bu hazırlık şarttır İki
veya üç senede ehliyetli bir din adamının yetiştirilmesi
imkânsızdır. Ayrıca verilen tasarıya göre İmam Ha
tip Okullarına Üniversite kapıları da kapatılmaktadır.
İmam - Hatip Okulu mezunları için sadece imamlık ve
vaizlik yeter görülmektedir. Böylece bu iman yuvalan
temelsiz, istikbalsiz ve himayesiz bırakılmaktadır. Bu
sebepten bu tasarı sakattır, zararlıdır.
Bu tasarı din ve vicdan hüriyetine vurulan bir dar
bedir. Eğer bir millet, dinini öğrenmek imkânlarından
mahrum hale gelirse din, vicdan ve fikir hürriyeti lafta
kalmaya mahkûmdur. Zira din hürriyeti demek, engel
lemelere uğramaksızm, dini öğrenmek ve yaşamak hak
kının garanti edilmesi demektir.
Bu tasarı, anti-demokratiktir. Çünkü demokraside
milletin iradesi esastır. Bu tasan milletin arzulanna ay
kırı olduğundan demokrasi ile bağdaşamaz. İnsanlık ta
rihi gösteriyor ki dinsiz hiç bir cemiyet var olmamıştır.
Medeni seviyeleri ne olursa olsun, bütün cemiyetler bir
dine sahiptir. En mühim bir ihtiyaca tekâbül ettiğine
göre dinin, öğrenme, öğretilme, telkin etme ve yaşama
imkânlarının bulunmadığı cemiyetler buhrana düşer.
Mesullerin vazifesi ise milleti buhrana düşürmek değil,
milet ızdırabmı dindirmektir. İmam - Hatip Okulları ise
seneler boyu dinî eğitime hasret kalmış milletin özlediği
pınar
Millet, dinî terbiyeden mahrum kalmış evlât
larını orada okutmaktadır. Bu pınar bulandırılır, veya
kurutulursa, milletin ümidi söndürülmüş olacaktır. Bu
na müsade edilemez. Böyle bir hareketin milleti üzeceği
ve sinirlendireceği düşmanlan ise sevindireceği unutul
mamalıdır.
Büyük Türk Milleti!
Bugün mübarek vatanımızda, diploma törenlerin
de talebelere mecburen hıristiyanî kıyafetler giydiri
len, yemek esnasında kilise müziği çalman ve İncilden
parçalar okunan Robert Kolej’ler vardır. Kıbns’ı kana
bulayan kanlı papaz Makaryosları, azılı, Türk düşmanı
Yakovasları ve hain Athenegorası yetiştiren Heybelida Ruhban Okulları vardır. Bu ajan yuvalan ve misyo
ner teşkilatları dururken milletin göz bebeği İmamHatip Okullarını kapatmak en azmdan ihanettir.
Bütün millet evlatlarma, milletin imanına bağlı
bütün teşkilatlara, Öğrencilerimize, işçilerimize, köylü
lerimize, subaylarımıza ve din adamlarımıza; milletin
yeni bir komplo ile karşı karşıya olduğunu açıklıyoruz.
Bu komplolar karşısında şerefli milletimizi uyanık ol
maya davet eder, millet düşmanlarının telkin ve vaadlerine kanılmamasını hatırlatırız.
Millete bağlı teşkilâtlar olarak şunu bütün dünya
ya haykırıyoruz ki; İman yuvalan sönmeyecek, millî
uyanış hiç bir şekilde durduralamayacak, bütün komp
lolar geri tepecek ve millet düşmanları iğrenç tuzaklan ile birlikte yok olacaktır.
Zafer Hakkın ve Hakka inananlarındır.
Adana Milli Cephe Öğretmenler Birliği
İmam - Hatip Okulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği
Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği Adana Şubesi
Din Göraevlileri Cemiyeti Yardımlaşma Derneği
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Beynelmilel yahudiliğin bütün dünya millet
leri üzerindeki diktası, insanlığı büyük buhran
lara sürüklüyor. Kanlı harpler hazırlanıyor, bü
yük sefalet dalgalan kabarıyor ve milletler mad
dî ve manevi harabiyete itiliyorlar. Medeniyet
seviyeleri ve politik durumlan birbirinden çoft
farklı milletler, buhranlar içinde kıvranıyorlar.
Amerika, Avrupa ve komünist memleketlerde
buhran saklanamaz hale gelmiştir. Teknik sevi
yesi itibariyle yükselmiş Amerika gibi milletler
de alkol, fuhuş ve gayri insanı ve gayri ahlâkî
alışkanlıklar insanı robotlaştırmaya yöneliyor. İn
sanı yalnızlaştırıyor. Sermayenin ve iğrenç yahu
di politikasının, avı haline getiriyor.
İnsanlığın çağımızdaki gizli efendisi, beynei
milel malî ve politik güçleri istismar etmekle
meşgul. Amerika ve Avrupa gibi ülkelerde mil
letleri endişelendiren bu sinsi ve kanlı despot
luk, kendini en açık şekliyle geri bırakılmış ül
kelerde ve özellikle İslâm ülkelerinde bütün vah
şeti ile ortaya koyuyor
^smaniı imparatorluğunun, yanuüı politika
sının hizmetindeki güçler tarafından korkunç bir
yıkılışla tarihe gömülmesinden sonra, emperya
Üstler İslâm ülkelerini rahatlıkla paylaştılar. Fas
tan, Ortadoğuya kadar İslam ülkeleri İngiliz
Fransız ve İtalyan emperyalizmi tarafından %ö
mürgeleştirildi. Bu arada Rusya’nın payına dü
şen Türkistan, Rus ve Çin müstevlileri tarafın
dan hunharca sömürüldü. Böylece 18. asır İslâm
âleminin emperyalist Avrupa tarafından yutul
masının katileştiği asır oluyordu. Endüstrileşen
Avrupa için muazzam ham madde deposu ve {¿e
zar yeri olmanın yanında, en kanlı Jenosit hareketleri sürüp gitti.
Ancak bu istilâ, millî mukavemetlerle karşı
laştı. İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve Amerikan emperyalizminin paylaştığı ülkeler I. ve II.
Cihan Harbini takiben görünüşte siyasî istiklâl
lerini kazandılar. Osmanlı imparatorluğunun bün
yesine dahil İslam ülkeleri, yeni efendilere tes
lim edildiler. Bu efendiler beynelmilel yahudili
ğin gizli ve açık desteğine sahip olarak, sahte
bir istiklâl ve hürriyet maskesi altında, beynel
milel yahudiliğin ortaklığını yaptılar. Meselâ Na
sır, sözde antisiyonizm sloganlarının şampiyonlu
ğunu yapmasına rağmen, daima hakikî bir mil
liyetçiye tercih edilecektir
Rusya’nın hakimiyeti altında bulunan müs*
lüman ülkeler ise hiç bir saklama endişesine sa^
pılmaksızm, sömürgeleştirilmiş bulunuyor. Çin
müstevlilerinin kanlı vahşetinin devam ettiği do
ğu Türkistan ise, tarihin en iğrenç kitle cinayet
lerinin cereyan ettiği bahtsız ülkedir!.
Ayrıca OsmanlI imparatorluğunun geniş top
raklarma yayılmış Türk milletinin bakiyeleri de,
insanca yaşama haklarından mahrum bulunuyor.
Afganistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bul
garistan, Yugoslavya, Romanya, Kıbrıs, Rodos
v.s. Türkler hiç bir himayeye mazhar olamamış
tır.
İşte Türkiyemiz kan, din ve coğrafyanın ay
rılmaz bir birlik olmaya zorladığı İslâm alemi
nin ve Türk dünyasının en kıymetli parçasıdır.
Bu vücudu teşkil eden organlardan birinin ya
ralanması, nasıl bütün vücudu tesir altına alır
sa, İslâm âleminin ve Türk dünyasının içinde

bulunduğu buhran da Türkiye’nin
derinleştirmektedir.

ızdıraplarım

Türkiyemizi yok oluşa götüren buhranımı
zın kaynakları hakkında yapılacak İlmî bir ince
leme daima aynı neticeyi ortaya koyacaktır. Tür
kiye’nin buhranı, milletin tarihi ile beliren İman,
kültür, menfaat ve ideallerine aykırı kanaatte
rin bir azınlık eliyle ve zorla tatbik edilmesin
den doğmaktadır. Beynelmilel yahudiliğin deste
ğine kavuşmuş, kozmopolit, köksüz ve masonlaştınlmış kadrolar hile ve şiddet yoluyla, millete
şekil vermeye çalışıyorlar. Ekonomik, sosyal sı
kıntılann kesafeti gittikçe artıyor. Türk mille
tinin asırlarca kanını akıtarak koruduğu İslam,
AvrupalI istilacının Afrika’nın en iptidaî dinî
inancına bakışı gibi, tahkir mevzuudur. Görünüş
te İslâm aleyhinde bir tatbikat yok gibidir. An
cak milletin büyük çoğunluğunu dininden ve kte
allerinden uzaklaştırmak için ne mümkünse ya
pılıyor. Zira düşmanlar biliyorlar ki, madden ve
manen harab olmuş milletlerin hakkı, tarihin me
zarına girmekten ibarettir. Din ancak gerçekten
hür, hastalıksız topluluklarda mesut neticelerini
doğurabilir. Din mezar sakinleri ve yaşayan ölü
ler için değil; maddî ve manevî zindeliğini koru
yan insanlar için vardır. Tarih, örf, adet, millî
mefahir, millî ve dinî ideal adına ne varsa, herşeyin çamura bulanma hürriyetinin mevcut ol
duğu bir toplumda temel problemi, millî ve di
nî ideallerin ölüm çukurunu kazan bataklıkların
kurutulmasından ibarettir. Ve bundan başka bir
şey olamaz. Kültür vasıtalarının, propaganda im
kânlarının, malî ve politik kuvvetlerin Türkiye*
deki gizli efendisi, yahudiliğin bu iğrenç baskı
smı ortadan kaldırmadan müsbet ve gerçek ma*
nasiyle ne milletin hayatını korumayı ummak
ve ne de parlak bir dinî uyanış beklemek hayal
dir.
Bugün Türkiye’nin şartları, milletin var
olup olmayacağı meselesini çözülecek baş me
sele halinde ortaya koymaktadır. Kısaca milleti
miz için bir hayat memat meselesi vardır. Bu me
sele ise ancak, millî mücadele dediğimiz, mille
tin tümünün millî ideallerin korunması ülküsü
etrafında toplanması ve millet düşmanlarının
mm
açık ve gizli hakimiyetine son vermesi ile müm f i
kündür. Bu, millî mücadeledir. Ve millî müca
dele bir mütefekkirin hülyası değil, tarihin, dün
ya muvazenesinin gizli veya açık bir istilâ altın
da bulunduğu bütün milletlere empoze ettiği mı
cadele metodudur
Millî ideallerin ve ahlâkın koruyucusu devle
tin, hür yaşamanın garantisi vatanın; mukaddes
dinimizin çarpan kalbi milletimizin; ölüm çuku
runun kazıldığı şu günlerde millî mücadele, mil
letin baş silâhıdır.
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Gerçek mü’minler,
Şuurlu vatanseverler,
Bütün milliyetçiler,
Millî mücadeleye katılınız!

Yeniden Milli Mücadele

"•i.

Mücadele çizgisinden

Yahudiler Mili! Güvenliğimize
İ H A N E T E D İ Y OR
Geçtiğimiz haftalar içerisinde gazeteîrde bir haber çıktı; Bulgarlar hesabına
çalışan bir casusun yakanladığını, bu ca
susun bir Yahudi tüccar olup İsrail’in he
sabına da çalıştığını, 10 senedenberi bir
tüccar paravanası altında Türkiye’nin bü
tün gizli sırlarını Bulgaristan yoluyla Rus/a’ya ve İsrail’e kaçırdığını bildiriyordu.
Memleketin içinde bulunduğu siyasî ve
’ktisadî çıkmazlar millet hayatı ile ilgili me
seleleri bile ikinci plâna atıyor. Gereken şe
kilde efkârı umumiyede mühimsenmiyor
Haddizatında basit birhadise gibi görülen,
mühimsenmiyen bu casusluk faaliyetinin
güdücüleri millet olarak içinde bulunduğu
•rmz blrranm baş meş’ulleridir.
Bir milletin hayatı ile yakından ilgili
oian bu faaliyet acaba basit bir zabıta va
kıası olarak geçiştirilebilir mi? Hadiseyi ha
tırlayalım: Memleketimizdeki yahudi azın
lıklarından İbrahim Garibler isimli bir Ya
h’idi 25-30 yıl önce İsrail’den Diyarbakır’a
oradan da İstanbul’a gelerek yerleşiyor. İs
tanbul’daki yahudüerle, özellikle Maver Ya
fe adındaki zengin bir yahudi üe işbirliği
yapar. Beş kuruşsuz denecek bir çıplaklık
la Türkiye’ye gelen yahudi İbrahim Garibleı kısa zamanda büyük sermaye elde ede
rek İstanbul’un bir numaralı ithalat ve ih
racat tüccarı haline gelir. «Takas» usulü
:le yabana devletlerle ithalata başlayan
yahudi casusu, bir çok kaçakçılık olayına
isminin karıştığı ve İsrail’e müyonlar ka
çırdığı, Türkiyeye sokulması yasaklanan
malları soktuğu da bu arada ilgililerce tesbit edilmiştir. Ne var ki yahudi casusu her
defasında çeşitli numaralarla kendisini giz
lemesini bilmiş ve izini kaybettirmiştir.
İlgililerin belirttiğine göre yine bir
kaçakçılık olayı yahudi casusunun Bulgar
larla temasına sebeb oluyor.
Lübnan yahudilerinden Jak S. Bekher ile işbirliği halinde çalışan yahudi ca
susu İbrahim Garibler, ondan 1 müyon li
ralık hırdavat malzemesini transit olarak
İstanbul’a geçirir. Fakat bu sefer takas per
misi olmadığı için mallarını gümrükten ge
eiremiyeceğini anlayınca yakayı ele verme
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korkusuyla mallarını Bulgaristan’a göndcrtir. Daha sonra malların Lübnan’daki
yahudiye teslimi için Bulgar ticaret ateşesiyle temasa geçer. Bunun karşılığında
kendilerine istediği her şeyi yapacağına
dair söz verir. Bu fırsatı kaçırmayan Bul
gar ticaret ateşesi Vasil Steyenov Bulgar
lar adına casusluk yapmasını teklif eder;
ve bu teklif memnuniyetle kabul edilir.

«Onlar (Yahudiler) daima fesada yönelirler.»
Ayet
Memleketi soydukları ve zenginliğini İsrail’e ka
çırdıktan yetmiyormuş gibi girndi de gizli sırla
rını komünistlere satarak tarihi ihanetlerine bir
yenisini daha ekleyen yahudiliğin içimizdeki ajan
lanndan dönme İbrahim Garipler.____________

Artık yahudi casusu, Bulgar Ticaret Ate
şesi yahudi Vasil Steyenof’a verdiği söz
özerine hem İsraü’e hem de Bulgarlar he

sabına casusluk yapmaya başlar.
Yahudi casusu İbrahim Garibler ilk ış
olarak Trakya ve Karadeniz sahillerindeki
füze üslerini tesbit etmeye çalışarak askeriyeye aid topladıkları bilgileri Bulgaris
tan’a gönderir. Bir müddet sonra da bizzat
Bulgarlar vasıtasıyla sahte bir pasaport
sağlayarak yurd dışına çıkma imkânını
sağlaı. Şüphe celbetmemek için önce Lüb
nan’a oradan Almanya’ya ve oradan da Bul
garistan’a gelir. Burada Bulgarlar yahudi
casusunu özel bir eğitime tabi tutar. Bura
da Türkiye’nin bütün askeri ve stratejik
sırlarım öğrenmesini, bu haberlerin nakli
ni, Bulgarların Türkiye’deki diğer casus
larının durumlarım onlarla nasıl münase
bette bulunacaklarım bütün ayrıntılarıyla
öğrenir. Ve tekrar Türkiye’ye döner.
Türkiye’ye döndükten sonra 8-10 sene
devamlı olarak askerî sırlan Bulgaristan’a
nakleder. Ve bu arada İsrail’le de ilişkile
rini devam ettirir. Nihayet aradan uzun bir
zaman geçmesine rağmen Mülî İstihbarat
Teşkilâtı, yahudi casusun bütün ihanetini
tesbit ederek yakalar ve adalete teslim
eder. Yahudi casusu 1. Ordu Askerî Mah
kemesince yargılanacaktır. Biz, bu millet
düşmanına gereken cezanın mahkemece
verileceğini umuyoruz. Hadisenin bilinen
ycnii budur. Bu hadise bütün milletlerin
düşmam Beynelmilel Yahudiliğin değiş
me1 karakterini ortaya koymaktadır. Biz
hadiseyi sırf görünüşüyle değil, aynı za
manda bütün beşeri hadiseleri izah eden
temel kanunla inceleyeceğiz.
İlmî Sağ bize göstermiştir ki, bütün
beşeri hadiselerin temelini ideolojüerin
kavgası teşkil eder. Bu bütün dünya hadiseleıini açıklayan temel kanundur Millet
ler kendi hayat idealleri için ve onlara sahib olmak emelindedirler. Bu ideal için mü
cade’e ederler. Ve bu mücaele, bugün mil
letler arasında devam etmektedir.
Milletler arasındaki bu harp, bilhassa
bugün topyekûn bir mahiyet almıştır. Top
yekûn harp milletlerin süahlı kuvvetleri
yanında bütün maddî ve manevî güçlerini
seferber etmesi demektir.
Bir savaşın kazanılmasında, topyekûn
harp içinde girişilen en önemli faaliyetler
den biri de casusluktur. Eskiden yalnız as
kerî otoriteler tarafından yürütülen bu hiz
met, bugün topyekûn bir karakter araetmektedir. Yani milletlerin hem askerî hem
de sîvİI bütün imkânlarının seferber edil
mesidir.
<Devamı Sayfa 14 de)
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GİZLİ DİPLOMASİ
YENİ Bdt YALTAHAZIRLIYOR
I

ABD. VE SOVYET RUSYA İLİŞKİLERİ
Son yılların insanı en çok alâkadar eden ko
nularından biri, belki de başta geleni A.B.D. ile
Komünist Rusya ilişkileri olmuştur. Birçok top
lantılarda bu mevzu işlenmiştir. Gazete köşelerin
de, sık sık bir zirve toplantısının, veya bir ikili
görüşmenin ya da bir konferansın haberini gör*
inekteyiz. Bunların ise birleştikleri nokta yukandak*' husus, vani A.B.D - Rusya ortak ilişkileri
meselesidir. Bugünlerde zihinleri yine A.B.D. Sovyet Rusya ortak barış gücü fikri meşgul et
mektedir. Bu konudaki üşünceler çeşitli çevreler
de büyük tepkiler meydana getirmiştir. Amerikan
Başkanı Nikson’ın en yakın iki çalışma arkadaşı
bu fikri gerçekleştirmekle meşguldürler. Onlara
göre; Ortadoğuda barışı korumak amacıyla barış
gücü çerçevesinde özel bir A.B.D. - Sovyet Rusya
Gözlemciler Birliğinin Ortadoğuya gönderilmesi
gerekmektedir
DÜNYA BARIŞI MASKESİYLE YAPILAN
ANTLAŞMALAR..
Bilindiği gibi, bugün dünyaya hükmetme« is
teyen güçlerin kendilerine buldukları bir maske
slogan vardır: Dünya Banşı.. Bu dünya barışını
geıçekleştirmek için toplantılar tertip edilir ve
kararlar alınır. 1967 - 1968 yıllarında yapılan ve
hâlâ süregiden antlaşmalardan biri silâhsızlanma
toplantıları olmuştur. Bu mesele hem Amerika,
hem Rusya tarafından Cenevre silâhsızlanma kon
feransına kadar getirilmiştir. Bu toplantılarda
Üzerıiide duruian nokta, dünyada hızla gelişmek
te olan ve barışı tehdit eden silâhlanmaya mani
olmaktır. Ancak dünya milletlerinin silâhlanma
sına mani olan bu iki devlet, kendilerini bu kayıt
tan âzâde sayıyorlardı.
Yine 1963 yılında Moskova’da A.B.D., Rusya
ve İngiltere arasında bir mukavele imzalanmıştı.
Buna göre havada atom denemeleri yasaklanıyor,
ancak yeraltı atom denemelerine müsaade edili
yordu. Nükleer silâhlara mani olunuyordu. Bu
mukavelenin getirdiği tek şey, Rusya’nın ve Çin’
in gözden uzak ve demirden bir çember içine sı
kıştırılan Türkistan topraklarında yaptıkları atom
denemelerinde binlerce Türkistanlının hayatları
nı kaybetmesi olmuştur. Aslında, 1963 Moskova
antlaşmasının getirdiği özellik şu idi: Nükleer si

lâhlar tekelini A.B.D.ne ve Sovyetlere vermek.
Bu devrede sessizce, gözlerden uzak bir ant
laşma daha yapıldı. 1966 yılında yapılan bu ant
laşmaya göre A.B.D. ve Rusya, uzayı bir taarru2
için kullanmayacaklardı. Yani, aya veya herhangi
bir gezegene çıkan bir devlet oradan dünyayı
tehdit edemeyecekti. Bu gezegenlerden sadece in
sanlığın hayrına faydalanılacaktı. Her iki taraf
bütün dünya milletlerini bu antlaşmaya uymaya
çağırdı. Böylece, atom ve nükleer silâhta olduğu
gibi, uzay meselesini de iki emperyalist devlet
lekeline almış bulunuyordu. Aslında bu formali
teler işin görünen tarafıydı. Madalyonun ters yü
züne ise dünya yahudiliğînin iğrenç niyeti kazın
mıştı Bunu hemen görmek mümkündür. Sovyet
komünizmi üzerinde bir numaralı Amerikalı oto
rite olarak kabul edilen George Kennan 1967 ds
yani ABD ve Komünist Rusya ilişkilerinin ateşli
jleluğu devrelerde şöyle konuşuyordu. «Rusya
birçok bakımlardan bizden farklı büyük bir kuv
vet olmakla beraber, temel sorunlarda son zaman
larda iki iilkf arasında bir yakınlaşma başlamış
tır*
ORTADOĞU ÜZZERİNE PAZARLIKLAR
Hafızamızı yoklayacak olursak, Vietnam me
selesinde bazı gerçekleri görmek durumunda ola
cağız. O da şudur: Sovyet Rusya, Amerika’nın ko*
münist Vietnam’a yaptığı saldırılara Çin kadar
sert cevap vermemektedir. Hatta Çin yetkilileri
‘.aralından Sovyet Rusya, Amerikan emperyalist
leriyle işbirliği yaptığı için sert bir dille tenkit
edilmektedir. Bunun altında yatan gerçekleri gör
mek mecburiyetindeyiz. Öteden beri Rusya, sıcak
denizlere inmek politikasını gerçekleştirmeye ça
balamaktadır. Bunun için Akdenizi bir üs olarak
kullanan Amerika’nın müsaade etmesi gerekir.
Oysa Amerika, Vietnamda harb halindedir. Öyley
se Vietnam meselesinde Rusya biraz yumuşama
gösterirse, Amerika’da Rusyacın Akdeniz’de üs
lenmesine göz yumabilir. İşte bu oldu. Ortadoğu
ve Uzakdoğu üzerinde yapılan pazarlıklar, dünya
baranın tehdit edilmesine rağmen bu iki devlet
birbirinin yolsuzluklarına göz yumdular. Beyrut'a
Amerikan bahriyelileri çıktığı vakit Moskova gör
mezlikten geldi. Amerika’nın İsrail’e devamlı cepnane yardımında bulunması yine Rusya tarafından
sözüm ona farkedilmedi. Bunun aksi de oluyordu.
Rusya, Suriye’ye silâh verirken ve komünist fi
lolar Akdeniz’de tur atarken A.B.D. bunlara göz
kırpıyordu. Bütün bunlar, bize AJB.D. Rusya’nın

Koslgin ve zulüm ortaklan: Çeşitli ülkelerdeki Amerikan aleyhtarı gösterilere rağmen, yapılan
gizli pazarlıkların iğrençliği komünist şeflerin suratından okunmaktadır.
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Sionizmin iğrenç gayesi uğruna en adi pazarlık
lara girişmekten kaçınmayan Nikson, Amerikan
halkının itibarını yahudiliğe peşkeş çekmekten
başka bir şey yapmıyor.
Ortaç oğu ile Uzakdoğu üzerindeki pazarlıklarını
ifşa etmektedir. Bugün İsraü ile Araplar arasın
da yapılmak istenen ikili anlaşmalar bundan se
nelerce evvel A.BJ}. ile Rusya arasında kararlaş
tırılmıştı. Yalnız Araplar’m bu anlaşmaya yanaş
mamalarından korkuluyordu. Onun için Araplarla
bunu mutlaka kabul ettirecek bir adam arandı. Bu
Naaır’dı. Nasır’m harb sonrası istifası bu iki dev
let tarafından uygun görülmedi Bundan sonra
Nasır her iki tarafın ileri gelenleriyle görüşme
ler yaptı. Bir Moskova seyahatinde kendisinin İs
rail ile beraber bir ortak masaya oturabileceğini
¿öyledi. Bu istek ise hem İsrail’in, hem de Ame
rika'nın öteden beri bekledikleri şeydi. Amerika
ise harbin akabinde hemen Rusya ile bu plânı
çizmişti.
«Fransa’da neşredilen Le Nouvel öbservateur
dergisi 1967 yılında Arap • İsrail meselesinde A.
8.D. ile Rusya’nın anlaşmaya vardıklarını yazmış
tı. Yalnız zor olan bu anlaşmaya araplan ikna et
mekti. Buna 5ollar aradılar. İlk plânda Araplar ile
İsrail arasında ticari münasebetleri geliştirmek
gerekirdi. Bu işi yapabilecek yani her iki tarafı
ortak müzakere ve anlaşmalara ikna edebilecek
insan acaba kim olabilirdi? Yukardaki derginin
yazışma göre A.B.D. ile Rusya bu hususta en mu
temet ajan olarak Nasır’ı görüyorlardı* (21.8.1967
Yeni Gazete).
Yukarıdaki ifadeler Nasır’ra Mr ajan olması
hususundak kimliğini belgelerken iki süper dev
letin de Orta-Doğu üzerindeki pazarlıklarına işa
ret etmektedir.
Dünyanın iki devlet arasında paylaşılmasının
plânlarının yapıldığına bir misal daha verdikten
sonra, mevzuumuzu tarihi bir olay ile bağlayaca
ğız Misalimiz şudur: 1966 yılında bir toplantı ya
pılması düşünülüyor. Mevzu Almanya’nın bölün
mesi ve Nato ile Warşova paktı arasında uzlaşma
yollarının aranması. O günlerde Daily Telegraph*
da bir haber çıktı. Buna göre, fcıgiltere Amerikayı dışında bırakacak her türlü konferansa karşı
koyacaktı. Ancak Nato ve Warşova paktı ülkele
lini bir araya getirecek bir konferansı olumlu
karşıhyacaktL Yalnız bu konferans ciddi olmalı
dır. Yani gerçekten dünyayı beynelmilel Sionizme
parsellemek hususunda beraberce anlaşmaya var
maktan çekinmemelidir. (28.5.1966: Yeni Gazete)
İşte bu fikir, A.B.D. ve Sovyet Rusya tara imdan hazırlanan Arap - İsrail harbinden sonra
gerçekleştirilmek için hızlandırıldı. Bu günlerde
de bunun soa safhaları görüşülmek isteniyor.
DÜNYAYI PARSELLEYEN YALTA
ANLAŞMASI
Şimdi biraz evvel söylediğimiz tarihi olaya
(Devamı Sayfa 14 de)
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komünizm himayecilerine

ORDUNUN CEVABI
Türkiyedeki komünist hareketlerin birkaç
yıl önceki tarihi göz önüne getirilecek olursa, ko
münistlerin malûm «ordu düşmanlıklarını» uzun
yıllar kamufle etmek istedikleri görülür. Son
yıllarda ise bilhassa sıkı yönetimin ilânından
sonra - bu kamuflaj perdesini yırtarak, azamî
düşmanlığı göstermişlerdir.
«Ordu düşmanlığı» komünist stratejinin ta
biî bir safhasıdır. Bu bakımdan garipsenmemelidir. 1917 Bolşevik ihtilâli, Çin ve Küba'nın komünistteşmesinde ilk merhale, meşru polis ve ordu
kuvvetlerinin türlü saldırılar altında bunaltılma
sı ve imha edilmesi olmuştur. Sonrası malûm...
Tasfiye edilen meşru ordunun yerine «halk ordu
su» ikame edilmiştir. Türkiyede de aynı oyun carioir. Önceleri polise yöneltilen saldırılar, şimdi
yerini orduya bırakmıştır. Vesikalarıyla okuyalım.
Proleter Devrimci Aydınlık’m Ağustos 1970
tarihli kapağında ve tşçi - Köylü Gazetesinde:
Çizmeli kamçılı beyler
Çarkınızı kıracağız
Güvendiğiniz iktidarı
Bir gün mutlaka yıkacağız.
tarzındaki dörtlük, çirkin emelleri sarahatle orta*
ya koymaktadır. Dikkat edilirse dörtlükteki «çiz
me» tabiri ordu için, «kamçı» sözü ise polisi kast
ederek kullanılmıştır.
Ant’m 5 Eylül 1970 tarihli sayısının 25. sahifesinde şunlar var:
«Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bütün
subaylar, 3 Ocak 1961 tarihinde 205 sayılı kanun
la kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun orta
ğıdırlar... bu yıldan itibaren Ordu Yardımlaşma
Kuıumu’nun işçi sırtından kazandığı kârlar, hâ
kim subaylar da dahi! bütün subaylara iştirakleri
oranında dağıtılacaktır.»
Ant’ın taarruzları da aynı cephe ve fikre
inhisar etmektedir. Ve sadece Sıkı yönetim hâkim
ve savcıları değil, bütün subaylar kapitalist ola
rak itham edilmekte ve işçiyi sömürdüğü iddia
edilmektedir.
Sol basının bu şamatalarına, fırsat düşkünü
bazı şahıslarda katılmaktadırlar. Bu cümleden ola
rak, son günlerde basında geniş akisler uyandı
ran Sıkı yönetim ve I. Ordu Komutanı Org. Faik
Türün ile Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof.
Nevzat Gürelli arasındaki mektuplaşmadan bahse
delim.
1 Eylül 1970 günü Sıkı yönetim altındaki İs
tanbul Üniversitesi binasında, komünistler tara
fından «Sıkı yönelim ve ordu düşmanlığı» esasına
matuf afişler yapıştırılmıştır. Ancak mezkûr afiş
ler. vazifeli subay ve polisler tarafından indiril
miştir
Ordu’nun tabiî müdahalesi, afişçilerin hima
yecisi durumundaki Dekan Vekili’ni pek kızdır
mıştır. Gürelli, şaşkınlığın da verdiği tehevvürle,
Org. F. Türün’e bir mektup göndermiştir. Gizli
olması gereken mektuplaşmayı basma da intikal
ettirmek suretiyle, akimca orduya vazifesini ha
tırlatmak istemiştir. Ancak Gürelli’nin bu teşeb
büsü, Sıkı yönetim komutanı tarafından çok sert
cevaplandırılmıştır.
Gürelli basına da açıklanan mektubunda ez
cümle şunları yazmaktadır:
«Örfi İdare Kanunu afiş asmayı yasaklamak
yetkisini vermediği için böyle bir yasağm yerine
getirilmesi sö? konusu olamaz. Kaldı ki, Sıkı yö
netim aleyhinde sözleri ihtiva eden afişler saat
9 da tarafımdan indirtilmlştir.»
Sıkı yönetim ve I. Ordu komutanı Org. Faik
Türün ise, Gürelli’nin düştüğü tenakuza temas
ederek:
«İlgili yazınızın 1. Maddesinde konu edilen
Sıkı yönetim aleyhine yazılan afişlerin saat 9 da
taralınızdan indirtildiği belirtilmektedir. Şu hale
göre bir manga asker ile polislerin saat 12 de
de indirdikleri muhteva ve mahiyetleri ekli liste
de görülebilecek afişlerin diğerleriyle beraber ne
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den kaldırılmadığı anlaşılamamıştır» demiştir.
Öyle ya... Madem sayın Gürelli afişlerin ken^
disj tarafından indirtildiğini iddia ediyor, şu hal
de subayların kaldırttığı afişler ne demek oluyor?
İki şık var. Ya Gürelli afişleri indirmediği halde,
indiıdiğini iddia etmiştir. Veya mezkûr afişleri,
vazifeli olduğu binada görememiştir. Bu ikinci ih
timal zayıftır Birinci şıkkın ise kelime ile tabi*
rini okuyucısi&rımıza öjrakıyoruz.
Nitekim Sıkı yönetim komutanı da ilk şıkkı
kastederek, şöyle demektedir:
«Fakültenizde afişler asılmak suretiyle suç
işlendiğine vakıf olduğunuz halde, bunu yetkili
makamlara resmen bildirmemiş olmanız da calibi
dikkattir.»
Gürelli’niiı «afiş indirmek yetkisi Sıkı yöneti
me ait değiloir» tarzındaki beyanı, Türün tara
fından kanun maddesi gösterilerek yalanlanmıştır.
«Sıkı yönetim komutanlığınca lüzum görülen
her yerde yapılacak aramaların ve şumulü 3832
sayılı Sıkı Yönetim Kanununun 3/1 ve 353 sayılı
Askerî Yargılama Usulü Kanununun 66’ncı mad
desinde gösterilmiştir. Bu kanunlarımız da mer’î
mevzuatımıza dahildir.»

Vazifeli bulunduğu binada komünistlerin afiş
asmasına müsaade eden, afişlerin Sıkı Yönetim
tarafından indirtilmesi üzerine yaygarayı basan
Dekan Vekili Nevzat Gürelli’yi sert bir şekilde
ikaz eden Sıkı Yönetim ve 1. Ordu Komutanı
Org. Faik Türün görülüyor.
Üniversitelerdeki çapulculuk hareketlerinin
bir grup midesi ve kafası Moskova ile Pekin’e sa
tılık veledle.: tarafından yapıldığını beyan eden
Türivn’ün mektubu şöyle devam etmektedir:
«Üniversitemizin fonksiyonunu hiç bir veç
hile ilzam etmediği ve bütün öğrencilerini şümu
lü içine almadığı aşikâr olan bu afişler Sıkı Yö
netim Komutanlığının 8 no.lu tebliği ile yasak
lanan bir eylemdir.
Bu eylem Üniversitelerimizde barınma yeri
bulmuş bazı öğrenci dernek ve birliklerine izafe
edilebilir. Hukuk Fakültesi Dekan Vekilinin bu
çeşit faaliyetleri benimsemesinin nedeni öğrenilememiştir.»
Gürelli’nin afiş asma - indirme esnasındaki
tutumuyla komünistleri himaye ve suçluları teş

vik etmiş bulunduğuna dikkatleri çeken komutan;
mektubunu şöyle bitirmektedir:
«Kanun hakimiyetinin carî olduğu bir mem
îekette suç teşkil eden bir fiilin sanıkları yanında
kışkırtıcı ve azmettirici davranışların cezaî mü
eyyidelere bağlanmış olduğu unutulmamalıdır.
İlişikteki yazınızın aym zamanda basma inti
kal ettirilmesi sebebi de üzerinde düşünülmeye
değer bir husustur.»
Millî ordumuzdan komünistlerin müteaddit
kerreler yediği şamarlara bir yenisi daha eklen
miş bulunuyor Her nasılsa tedarik edilebilmiş
bir akademik kariyerle, Türkiyedeki komünistle
rin akıl hocalığını yapan «ilim adamı» taslakları
da şamarlardan nasiplerini almış bulunuyorlar
Ancak bütün bunlara rağmen komünistlerin us
lanmıyacağı aşikârdır.
Birkaç yıl önce anti-Amerikanizm maskesi
altında başlatılan hareketler, bugün devletin te
melini tehdid eder olmuştur. Zamanında kâh politİK mülahazalar sebebiyle ünlü siyasilerin kışkırttjğı, kâh mason profesörlerin göz yumduğu
komünist militanlar, artık ne bir zamanların
şefini, ne de hükümet yetkililerini dinliyorlar.
Şimdi onlar, 16 Haziranda provasını yaptıkları
«Kızıl ihtilâlcin bir an evvel gerçekleşmesi hülyasındalar.
Komünist hücrelerin faaliyetleri elbetteki
biliniyor. Her aramada bulunan kilolaria barut,
moiotof kokteylleri, ışıklı levhalar, dürbünlü tü
fekler, otomatik tabancalar müstakbel bir ihtila
lin hazırlığına kâfi delillerdir. Üstelik bunlara 16
Haziranda yapılan bir «ihtilâl denemesi» de katıl
mıştır Fakat ne yazık ki, «kızıl deneme»yi idare
edenler, hâlâ «Gösteri yürüyüşleri kanununa mu*
ha*efet»ten yargılanmaktadırlar. Bu ne acı bir
hakikattir. İmre Nagy’in düştüğü hatanın, Türki*
yemizde tatbikat sahası bulmaması en büyük te
mennimizdir. Gerek jeopolitiği ve gerekse inançla
rı yüzünden beynelmilel Yahudiliğin ve müttefiki
lıristiyanlığm menfaatlerine ters düşen ülkemiz,
çok zulüm görmüştür. Çok darbe yemiştir. Ancak
şerefli bir ecdadın yüzü suyu hürmetin^AHahın
bir lütfü olarak ayakta bulunuyoruz. Çin’de ve
yakın zamanlarda aynı bataklıkta boğulan Suriye’de komünizm, hiç beklenilmiyen tarz ve zaman
da gerçekleşti. Bu unutulmamalıdır.
Şimdi Türkiye’de Sol, bütün hazırlıklarını,
mutlak başarıyla neticelenecek bir «kızıl ihtilâbe
yöneltmiş bulunuyor. İtalya’da subay apoletlerini
söken ve subay öldüren «kızıl birlikler», Çin ve
Küba’da polis öldüren «Kızıl Çeteler»in tipik ben
zeri olarak, ülkemizde de teşkilâtlanmalar olmuş
tur 16 Haziran’a kadar Üniversite koridorlarında
oynanan gerillacılık oyunları, artık üniversite dı
şına taşmıştır ve taşacaktır. Ama yetkililer olay
lan yine sathî olarak mütalaa eder, «ihtilâl dene
melerini gösteri yürüyüşü kalıbına dökerlerse,
bütün taaruzları millet göğüsliyecek demektir.
Anadolu’da küçük infilâkler halinde temayüî
eden «komünizm aleyhtarlığı» tahmin edilenden
daha kısa anda kanalize edilecektir. Sol’un en bü
yük korkusu da buradadır. Nitekim Nadir Nadi*nin geçen haftalardaki «Sese Kulak Veriniz» isim
li makalesine bir göz atanlar, bu hususu rahatlık
la tesbit edeceklerdir. Nadi, bütün Sol’u asgarî
müştereklerde anlaşmaya ve teşkilâtlanmış Sağ
karşısında, birleşik bir cephe kurmaya dâvet ediyoı. Görülüyor ki, rotatifi nereden tedarik edildi
ği belli yüksek tirajlı gayr-i millî basın, beynel
milel Yahudiliğin maske teşkilâtlan komünizm,
masonluk müttefikleri hristiyanlık ve Ermenilik
silâhlarını hep millete çevirmişlerdir. Buna koz
mopolit çevrelerde katılmaktadır. Şu halde Müca
dele bunlara karşı verilecek demektir. Bu gayr-i
millî unsurların taarruzları ve mason kozmopolitizmine karşı, Ordu’nun milletinin yanında yer alm?ş olması sevindirici olmaktadır. Yetkililer yal
nız bıraksa da mille, bu birleşik hakimiyete son
vermek kararındadır.
Daha dün «Anayasa» sözcüğünü ağızlarında
geveleyen «ilim adamı» siluetleri, bugün Anaya
sanın bendini çoktan çiğnemiş Sol’un müdafii du
rumundadırlar. 1960 Anayasası Türkiyedeki komiinizan faaliyetlerin daha şerbetçe yürütülmesine
önayak olmuştur. Sol’un 10 yıllık devrede bu tür
kanun boşluklarından istifade ile katettiği mesa
fe büyüktür. Ancak komünist hareket, verilen
(Devamı Sayfa 14 de)
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Geçtiğimiz ay Tevfik Fikret'in
elli beşinci ölüm yıldönümüydü (19
Ağustos 1915) Fikret son asır edebi
yat tarihimizin en renkli simaların
dan birisidir- Elli iki yıllık ömrü
(1867 - 1915) kararsızlık, pişmanlık,
kendini kaybeder derecede büyük se
vinç ve ızdırablar içinde geçmiştir.
Siyasî tarihimizdeki zikzaklar onun
da istikâmetini şaşırtmıştır.

Abdülhamid’in
son yıllarına
doğru kurulan ittihat Terakki ve on
ların batı hayranlığına dayanan fikir: leri aynen bugün olduğu gibi genç
i nesilleri sarmış bulunuyordu. Milli
değerlerimiz, dinimiz, sanat eserleri
miz hepsi onlara göre geri bir düşün
cenin eseri idi. O devirde şarka ve
| bize ait olan herşey hafife alınıyor,
batıya ait ne varsa imrenilerek seyl rediliyordu. Tevfik Fikret böyle bir
hava içerisinde yetişti. Hele onun ye
tiştiği okul millî değerlerimizin tah
kir edildiği, Fransız kültürünün gök
lere çıkarıldığı bir okuldu. Burada
| hristiyan misyonerler ders verir ve
yerli hocalarımızdan bir çoğu da onI lara yaranma duygusuyla ne yapacak
larını bilmez bir hale düşerdi. Fikret
Galatasaray Lisesinde iken edebiyat
hocalığını modemist şairlerden Re
caizade Mahmut Ekrem bey yapmış
tı. Galatasaray Lisesini iyi bir dere
ce ile bitiren Fikret aynı zamanda
Fransızcayı da fevkalâde öğrenmiş
ti. Bunlardan daha önemlisi bu oku
lun Fikret’e aşıladığı hristiyanî batı
kültürü idi.
Tevfik Fikret ailesinden zaten
sağlam ve büyük idealler almış değilI d i Ama gene de onda islâma saygı
vardı. Abdülhamid zamanında, son
5 yıllara kadar jön Türklerle de pek
teması olmamıştı. Hatta bu yılların
da Abdülhamit hakkında Mirsad Gazetesi’nin açmış olduğu şiir yarışma
sında birinci gelmişti. «Sultan Ab •
dülhamid’e Methiye» başlığıyla bu
şiir Mirsad’m 19 Ağustos 1307 tarih
li nüshasında neşredildi. Bu şiirde
Abdülhamid’e öyle övgüler vadır ki
| insan havsalası almaz. Daha sonraki
yıllarda da Abdülhamid’e aynı ölçüde
yergiler yazmış ve istibdadı (!) güya
lânetlemiştir. Daha sonraki hâdiseler
bunu iyice aydınlatacaktır ki, Fikre ti
idare eden büyük ideallerden ziyade
hisler ve telkinler olmuştur. O; nefî ret, cezbe, kin, ihtiras ve hayallerin
! yani mantık ve aklın sınırı dışında
i kalan hislerin yedeğinde yürümüş
tür.
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Yedi Şubat 1896 da idaresini eli
ne aldığı Serveti Fünûn mecmuası
na yeni bir hava vermeye çalıştı. O
devir masonların basın ve edebiyat
sahalarını istilâya başladığı yıllardır.
Serveti Fünûn’daki yazıları Fikret’in
iyice değiştiğini ve derecesi yüksek
masonlardan Hüseyin Cahid Yalçın
lann, Hüseyin Kâzımlarm tesir saha*
sına girdiğini gösterir.

Tevfik Fikret başkanlığını yaptı
ğı mecmuadan kendi arkadaşlarıyla
geçinemediğinden
dolayı ayrıldı
(1901). 1901 - 1908 arası onun ruhî
bunalımlar, sıkıntılar;
kendinden,
■
r milletinden, dininden nefret ettiği yıl
lardır. Bu sıralarda Aşiyan’a çekilf mistir. Aşiyan, İstanbul’da Rumeli
Hisarının yanında olup, yüksekçe bir
l yerden boğazı seyreder. Aşiyan, Fik
ret’in evinin adıdır. Bu ev öyle bir
evdir ki Tevfik Fikret’in iç dünya
lı smı olduğu gibi ortaya serer. Evin
arka kısmı Robert Kolej’e açılır. Ro
bert Kollej bilindiği gibi İstanbul’un
................
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TEVFİK FİKRET
ve koca imparatorluğumuzun hristiyanlaştırı İması için misyonerler ta
ralından kurulmuş bir ajan yuvası •
dır. Müdürleri daima hristiyan olur.
Burada okuyan yerli talebeler de
hristiyan! terbiye ve materyalist kül
türle yetiştirilirler. Tevfik Fikret bu
sekiz yıl içinde etrafla temasını kes
ti. Sadece Robert Kolej’e gider gelir
di. Bu devirde Sis şiirini yazdı. Bu
şiir İstanbul’a hakaretler yağdıran,
insanlıktan çıkmış azgın bir canava
rın ağzına ne gelirse saçmalamasıdır.
Fikret’in karanlık ruhu sisli bir İs
tanbul sabahı iyice sıkılmış, dolmuş
ve içinde taşıdığı en mahrem duygu
lan bir sinir anında boşaltıvermiştir.
Ama ne duygular? Baştan aşağı İs
tanbul halkına, devlete, millete, as
kere lânetlerle dolu bir şiir. Ona göre
«İstanbul bin kocadan arta kalan bir
duldur. Dehrin en büyük kahbesidir.
(aynen kendi ifadesidir.) Barındırdı
ğı milyonların içinden parlak ve te
miz alınlı hiç bir adam çıkmaz. Bu
şehrin kuleleri katil, kubbeleri dilen
ci evidir. Minareler doğruluğun sade
ce ruhunu taşır, v.s.»
Ve şiir bu günkü ifadesiyle şöy
le biter:
Örtün, evet, ey felâket sahnesi... Ör
tün artık ey şehir;
Örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın
koca kahbesl.
Bu ifadelerin hiç birisi normal
insan ruhunun ifadesi değildir. Hepsi
birer hezeyandır. İlmimizin, medeni
yetimizin ve kültürümüzün yüz akı
olan eserlerimiz bu şehirde değil mi?
İmparatorluğun dehaları bu şehirden
çıkmadı mı? Dünyanın en güzel sa
nat eserleri, mimarinin en tekâmül
etmiş şekli burada değil mi? En bü
yük düşmanlarımızın dahi ağızdan
kaçırdıkları sözler, bu şehre, bu şeh
ri millileştiren dehaya hayranlık
ifadesi taşımaz mı? Ama Fikret’in bu
hali neyle izah edilecektir? Fikret
kendi çevresiyle, en yakın fikir ar
kadaşlarıyla, meslekdaşı öğretmen
lerle dahi geçinememiştir. İnsanları
sevmeyen onlardan kaçan bir ruh
hali, onu çeşitli komplekslere itmiş
tir. Alınganlığı had safhaya varmış
adeta huysuzlaşmıştır. Fikret bu
psikolojik hastalıklarının önüne ge
çeceği yerde insandan, cemiyetten
kaçıp inzivaya sığınmıştır. Bu inziva
yeri Aşiyan olmuştur. Oradan, adeta
milletinden, arkadaşlarından, tarihin
den intikam alırcasma hezeyanlar
savurmuştur. Bu ruh hali aynen
Nâzım Hikmet’te de vardır. O da ana
sıyla bir takım yazar ve şairler arasın
da geçen hâdiselerden dolayı, o ya
zar ve şairlere düşman olacağı yerde
onların düşüncelerine, tarihe, dine
husumet beslemiştir. Kendini haklı
gösterebilmek için de sosyalizmi be
nimsemiştir.
Buhranlı devre 1908 de meşruti
yetin ilânıyla bitti. Fikret çok sevin
di. Herşeyi bozan, kanlı, karanlık,
müstebit padişah (!) artık yoktu. Her
şey düzelecek, bütün ülkeye aydınlık,
bilgi, adalet gelecekti. Karanlık per
de, müstebid idare artık kalkmış mil
leti selâmete kavuşturacak İttihat ve
Terakki işbaşına geçmişti.

Bu devirde «Rücu» şiirini yazdı.
Bu, Sis şiirinde yazdıklarını geri al
maktı. Burada büyük bir pişmanlık
vardır. Kustuğu lânetlerin İstanbul’a
olmayıp başkalarına olduğunu söyler
ve meşrutiyet sevinciyle coşar.
Tevfik Fikret’in bu sevinci bir
mevsim bile sürmedi. İttihat Terakki’nin Abdülhamid’e rahmet okuttu
ran mason idaresi her şeyi alt üst
etti. Bütün imparatorlukta azınlıklar
ayaklandı. Mağlubiyetler başladı.
Bunca mağlûbiyetlere rağmen bunla
rın çaresi aranmadı. Fikret bu mason
idaresinin doğurduğu buhranlar kar
şısında üzülür perişan olur. Bunların
sebebini araştırmaz. Zaten bunları
araştıracak irade, bilgi ve metanet
onda yoktur. O, dokunsan ağlayacak
kadar bir zavallıdır. Esasen Fikret
de ona benziyen nice şair ve edebi yatçılarımızda ızdırablanmızm kay
nağına inemeyip Galatasaraylann, Ro
bert Kolejlerin verdiği yanlış telkin
lerin altında gerçeği bulma imkânla
rını kaybetmişlerdi.
Aşiyan Fikret’in yine sığmağı
oldu. Oradan İttihat ve Terakki’ye
«Doksan Beşe Doğru» şiiriyle en
ağır şekilde yüklendi. Bu günkü di
liyle bakın neler diyor:
Hâlâ taraf kayırma, yersiz itibar,
soy - sop gütme çabası;
Hâlâ «bu şenindir, bu benim!» diye
paylaşmalar;
Hâlâ hakikat ve yurt severlik öfke
ile karşılanıyor..
Yalnız sayıdan saygıdan uzak bir
eski türkü var ki,
Son nağmesi; «Yaşasın Sevgili
Millet!» tir!..
Millet yaşamaz, hasretini çektiği hak
uğruna solurken
«Sussun» diye vicdanına yumruklar
inerse...
1909 yılında Galatasaray’a mü -

dür olarak tâyin edildi. Devrin Maa
rif Nazırı... Emrullah Efendi ile ge
çinemedi ve 1910 da istifa etti. Ar
tık Fikret iyice hasta oldu. Huzursuz
ve nazı çekilmez bir hal aldı. «Öte
yandan Tevfik Rikret, artık bu sefer
kökten herşeye ve herkese küsmüş
tür.
Halkından ve milletinden yeniden
koparak, bir daha şehre asla inme
mek üzere Aşiyan’a döner. Bütün
çalışmalarını, hatta sempatisini Ame
rikan Koleji’ne adar. Bu arada belki
samimî olmayarak, belki sırf öfkeli
bir anının dargınlığı eseri, bir de pot
kırar. Kültürünü, irfanını yabancılara değil, kendi milletine ve memle
ketine harcaması gerektiğini hatırla
tan dostlarına:
— «Artık benim irfanım tebdil i
tabiiyyet etmiştir» (Artık benim ir
fanım başka millettendir) diye ce
vap verir.
1915 e kadar Aşiyan’da ve Pa
paz okulunda kaldı. Oğlunu «ışık ku
caklayıp getirmek üzere» İngiltere’
ye gönderdi. Sıkıntılar, ümitler, buh
ranlar, kinler, nefretler onu boğdu
Ve ölü döşeğine yatırdı. Ölüm anın
da Galatasaray’dan talebesi olan Ru
şen Eşref Ünaydm yanında idi. O
nun ölümünü en yakından görenler
den biridir Ölüm günlerinde kendini
yataktan mindere, minderden yatağa
atar, çırpınır dururmuş. Odadan oda
ya koşar, sayıklar, helecanla çırpı
nırmış. Kendini kaybetmiş. Çırpma
çırpına; başını, elini, ayağını karyola
demirlerine, kapıya, duvara vura vu
ra can vermiş. Çağırdıkları Ermeni
doktoru Terziyan’m verdiği ilâçlar
hiç fayda vermemiş.
Türkiye’yi kurtarmak üzere gön
derdiği oğlu Halûk hristiyan olunca
ve kendisi gibi tabiiyet değiştirince
ardından fatiha okuyacak bir kişi bi
le kalmamış.

«Serveti Fünun inkılâbı adını verdiğimiz inkılâbın en
Ü büyük yapıcılarından biri şüphe yak ki, Tevfik Fikret’tir; aj; ma tek yapıcı değil ve olamazdı da. Çünkü bunun için ye
| tecek derecede edebiyatta derin bilgisi yoktu;
Şark’ı
pek az tanır, Garbi hemen hiç bilmezdi.»
s
Cenab Şehabeddin
*
«İnsanlığın Tanrılığa yaklaşmak istidadını haiz bulunduğuna, hocam Tevfik Fikret’i tanıdıktan sonra inandım»
Ahmed Nihad Efendi
«San’atkâr Fikret edebiyatımız tarihinde daima yaşayacak; Fakat şair Fikret belki şimdiden unutuldu.»
İsmail Habib
Teceddüd Tarihi Edebiyatı
«Rebab, sönen bir itikatla, parlamayan bir insanın
muzdarip kitabıdır.»
İsmail Habib
Teceddüd Tarihi Edebiyatı
«Amerikalı müsteşvik Bravon İstanbul'a geldiği zaman en evvel Tevfik Fikret ve Aşiyan’ı sordu. Ve: Beni ilk
önce oraya götürünüz dedi.»
İskender Fahrettin
Yeni Sabah 13/10/1939
«Fikret Allah’a ilânı harp etmiştir. Bu dalâletlerin en
büyüğüdür.»
Mehmet Ali Aynî
Raybilik, Bedbinlik, Lâilâhilik Nedir
«Tevfik Fikret’in annesinin babası da, annesi de Saik»*
Rumlanndan olup bilâhare ihtida etmişlerdir.»
Kemaleddin Şükrü
Tevfik Fikret, hayatı ve şiirlrei
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Bütün Milliyetçil
M illi Cepheni
TAKDİM
OKUTACAĞINIZ BU İNCELEME. TURKIYEMIZIN BUE
HANDAN KURTULUŞUNDA MîLU CEPHENİN ZARU n t r VE TEMEL ŞARTLARINI GUN IŞIĞINA ÇIKARMAKTADIR

1960 ihtilâlinden bu yana milliyetçi
►
'« vatansever aydınlar politik mücadeleyi
\bir zaruret olarak kabul etmeğe başladı>br. ihtilâlin meydana getirdiği büyük po
Uitik boşluk, m illet ekseriyetinin hislerine
l tercüman olarak milliyetçilerin kurduğu
Ihir parti tarafından doldurulmağa çalışı\lıyordu. Bu parti A.P. idi. Bir kısmı poli
tikadan çekilmiş, bir kısmı ise hala poli\tik mücadeleye devam etmiş olan m illiyet
\çileri o zaman bir parti kurmaya sevk
\eden, fedakârlık duygusu, millete bağlı•
tık şuuru ve milliyetçilik idealizmi id i
Ancak A.P.nin kısa zamanda rakipsiz bir
liktidar particinin vasıflarını toplaması
A.P'nin kontrolüne göz diken Masonluğun
sistemli çalışmalarını hızlandırdı. Böylece
IaP içinde sessiz bir mttivetçi kozmopo
lit mücadelesi devam etü. A.P. içindeki
m illiyetçiler teker teker A.P."den uzaklaş
mağa mecbur edildiler. Ne yazık ki A.P.
Hiçindeki miliyetçilerin kesin bir politika^
f dan, zaruri bir m erkeziyetten uzak varlığı
§!masonluğun usta manevraları neticesinde
yavaş yavaş eridi.
Bu milliyetçilerden bazılarına A.P.
içinde mücadele imkânın kaybolduğu fik
rine sürükledi. Ve müstakil bir parti ola
rak teşkilâtlanma fikri yavaş yavaş belir
meğe başladı Bu fikir, bir grup milliyetçi
tarafından yeni bir parti kurulması şek
linde hayat sahasına çıktı. Bu C.K.M.P. idi. Bilindiği gibi adını sonradan değişti
rerek M.H.P. ismini taşımağa başladı.
A.P. içinde son zamanlara kadar mes
uUyet yüklenenler, bu partide belli belir
siz ağırlıklarını hissettiriyorlardı. Ancak
son seçimler arifesinde meydana gelen ha
dişeler A.P. den yeni kopmalara yol açtı.
Politikaya atılasıya kadar üniversite

de profesörlük görevi yüklenen Necmeddin Erbakan, daha çok ekonomik faaliyet
ler içinde bulunuyordu. Sanayi odaları
başkanlığından, bir mason oyunu sonucu
atılan Erbakanda, aktif ve gündelik po
litikaya katılıyordu. AP içinde kalma gay
retleri suya düşünce müstakil bir parti
olarak teşkilatlanmaya girdi. M.H.P den
sonra Milliyetçi partilere bir yenisi ilave
oluyordu.
Politik gelişmeler devam ederken
A.P.de kalabilmiş milliyetçilerden bazıla
rı da üçüncü bir parti kurmağı tasarladık
ladıklarını açıkladılar. Bu partide milli
yetçi bir inanç ve görüşe bağlı olacaktır
Bu da şüphesizdir.
%
M1LLIYETÇI PARTİLER
KARSISINDA VAZİFEMİZ
Bîr birini takiben, her biri de A.P. i
çindeki mücadele etmek imkânın kaybol
duğunu zımmen itiraf ederek kurulmuş
bulunan bu milliyetçi partilerin kuruluşu
nu ve yarlığını, müsbet zaruretler olarak
görmeliyiz. Dayanmak istedikleri millet
çoğunluğunun ideallerine bağlılığımız ken
dilerine sempati beslemek için kafi sebep
tir Islama saygı ve bağlılık ve millete hiz
m et şevki ile dolu olduklarını kabul hüs
nüzan mecburiyeti sempati ve sevgimizi
artıran bir sebeptir.
Ancak bu sempatimizin aktif bir des
tek haline gelmesi için aşağıdaki tarihî
şartların tam bir ciddiyet ve samimiyetle
tatbikini zaruri bulmaktayız
Türkiye büyük çoğunluğu itibariyle
müslümanlann yaşadığı bir ülkedir. Mil
let buhrandan kurtuluş için milli bir ik
tidarı zaruret olarak görüyor. Fakat bü
yük ekseriyet hala teşkilatsızdır, istekleri
ni aktif bir suretle ortaya atamamakta-

MİLLİ CEPHENİN BİRLİĞİ
Bir milletin hayat müdafaasını hedef
kabul eden hareket, düşamlıklar ve muha
lefetlerle karşılaşacaktır. Bu, tabiîdir. Bek
lenmez bir hal değildir. Beynelmilel Yahu
diliğin, Beynelmilel Hristiyanlığm, Beynelmiel Komünizmin, Masonluğun ve maskeli
teşkilatlan ile hayatımızsa sızmış ajanları
nın ve kiralık adamlarının ihanet ve düş
manlıkları ile karşılaşmamız tabiîdir. Bu
düşmanlıklara karşı Allah’a dayanarak,
milletimize güvenerek ve doktrinimizin
haklı olduğunu bilerek savaşmalıyız.
Bize düşman olması inançları ve poliiikalan icabı tabi! olan bu kuvvetlerden
başka, menfaatlerine düşkün, egoist kor
kak ve tembel olanlara bize dost olamıya-

cağı unutulmamalıdır. Ayrıca, hayatlarım
hayat ideallerine göre değil, günün İçti
maî ve siyasî şartlarına göre ayarlayanlar
da, bizim safımızda bulunmıyacaktır. Bun
lar, her an değişen kâinat ve hayatı, değiş
meye mahkûm ve eskimiş gayr-i millî sis
temi ebedî zannedenlerdir. Bunlar, realite
olarak, sadece içinde yaşadıkları hayatı gö
rüp, tarihin akışını farketmeyenlerdir.
Bütün bunlardan başka; millî mücade
lemizde millet düşmanlarının safında de
ğil, millî cephemiz içinde bulunan ideo
lojik güçler vardır.
İDEOLOJİK GÜÇLER VE
MİLLİ MÜCADELE
İdeolojik güçlerin Tiirkiye’deiki temel
hususiyetleri şöylece sıranalabilir. Bu güç

dır. Basın ve mali vasıtaların korkunç mo
nopolü, yahudiyi tehdit eden hareketle
rin başarısını azaltacak ölçüdedir. Düş
man teşkilatlı, kuvvetü ve insafsızdır. Si
yaset arenasındaki kuklalarına en iğrenç
Utismar^oUarım açmıştır.
MİLLTCEPHE KESİN BÎR
İHTİYAÇTIR
Kitlelerin teşkilatsızlığına, millî cep.*4nin parçalı vaziyeti eklenince mücade
lenin zaferle sona erdirilmesi güçleşiyor.
Halkın demokratik desteği ile iktidara gel
meyi düşünen cephemiz şu kısa zamanda
toparlanmağa mecburdur. Bu toparlanışı
milli cephe formülü ile ifade edebiliriz.
Milliyetçi partilerimiz ve parlamenter
lerimiz çok defa birlik lüzumundan bahs
ediyor. Bu sevindirici bir gerçektir Buna
en azından, milli çevreler tarafından be
nimsenmesi, yahut Mücadele BirliğVnin
neşretiği bildirilerin çok defa tamamen
veya kısmen iktibas edilmesinden mem
nun olduğumuz kadar memnunuz.
Ancak milli cephe, müphem formül
lerle kurulamaz. Bir partinin , diğerleri
nin kapısına kilit asma daveti manasına
gelen, sadece kendi bünyesini güçlendirme
niyetlerinin ifadesi olan davetlerde seme
resiz ve gayri ciddi bir mahiyet arzetmek
tedir. Bu hususta kesinliğe ihtiyaç vdrdır.
Ve bu kesin gerçek milliyetçi parti ve par
lamenterlerin teşkilat, doktrin ve hareket
bağımsızlığına zerre kadar halel getirme
yecek, bir kuvvet birliğidir. Yoksa . bir
teşkilatta toplanma isteği değildir. Aflüşte
rek ve ilk hedeflerin ele geçirilmesi için,
tarihin ve sosyal şartların zaruri kıldığı
bir birliktir. Bu birlik müşterek bir prog
ram ve bu programın gerçekleştirilmesini
temin etmek üzere, müstakil mîlli kuru
luşların bir birleriyle olan kardeşçe mü
nasebetlerîni kesiti müeyyidelere bağla
yan organizasyon olmalıdır. Bu program
zaruri surette, beraber hareketi icap etti
rir. Ve asgari isteği de seçimlerde bölün
mez bir blok teşkil etmek olmalıdır. Böy
lece milletin kusursuz olduğu bölünmeler
kaybolup, kardeş partilerin milli cephesi
kurulmuş olacaktır. Müşterek programın
teklif ettiğimiz, teferruatlı açıklamasını ile
riye bırakarak millî cephenin zaruri te
mellerini ortaya koyalım-

ler her türlü emperyalizme, bu arada Bey
nelmilel Yahudiliğe, Beynelmilel Hristiyanlığa, Komünizme, Masonluğa ve kozmopolitizme karşıdır. Ancak, bu karşı o*
luş, henüz tarihî ve hissî anlayışını, ilmi
ve doktriner bir kalıba dökememiş vazi
yettedir. Ayrıca millî güçlerin müspet hu
susiyetleri, Islâm’a bağlılıktan Nasyona
lizme kadar varan farklılıklar göstermek
tedir. Avrupa medeniyeti karşısında kesin
bir vaziyet alış görülmediği gibi İslâmiyet
Milliyet, Millet, Irk ve asrın getirdiği ana
sosyal ve siyasî problemler konusunda ne
biriik; ne de tatminkâr bir görüş bulun
maktadır.
Müşterek düşmanın karşısında ve mil
lî hayatın korunması ilk vazifesi muvaee-

—

İçin Sik Vazife
K u ru lm asıd ır

besinde, vasıflan sayılan güçlerin birliği
zarurettir. Bu güçlerin Islâm anlayışları
ve milliyet telâkküeri farklıdır. Milli Cep
he içindeki bu doktrin farklılığı bir rea
litedir. Ancak, şu kat’î olarak ifade edüebilir ki; İslâm’a bağlılığı hayatlarının gaye
si bilenler, İslâm bizzat İslâm’ın öz mef
humları Ue idrake yöneldikçe; tek doğru,
tek tam, zaman ve toplumun aşamıyacağı
tek kâmil sistem olan fşlâm’ı bir bütün ola
rak kavramağa yöneldikçe; İslâm’ı dokt
rini, metodu, stratejisi ve asrımızda karşı
laştıkları problemleri üe yeniden öğrenme
ye başladıkça mülî mücadelenin zarureti
ni daha iyi anlayacaklardır. En katı ırk
görüşüne meftun olanlar, İslâm’ı öğrenme
yi bir vecibe telakki edince; İslâm’ı, kar
şılaşılan her hadiseyi çözmeğe, hem de
doğru olarak çözmeğe elverişli tek düşün
ce metodu olarak anlamaya başlayacaklar.
Bu anlayış milliyetçilik, millet, ırk vs. gi
bi hususalrda Türkolojinin mübeşşiri (!)
Vambery’den başlayarak Durkheim’de so
na eren, vulgarizasyonunu Leon Cohen vs.
de bulan, Şıpka müdafii (!) Süleyman Paşa
tiyatrocu Ahmet Vefik Paşa Yusuf Akçora, Ahmet Ağayef, Ziya Gökalp ve Cohen
Tekinalp’de tercümecilik ve adaptecilik ha
linde beliren sözde Türkçülük cereyanının
manasını idrak edip, kendilerini bekleyen
vazifeleri kavrayabüeceklerdir. Bu anlayış
mülî mücadelemizin zafer şartlarından biri
ni teşkil edecektir.
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Yukarıda vazifeleri belirtilmiş güçle
rin doktrin, metod, strateji zaafı yanında,
teşkilatlanmaları da; milletin buhrandan
kurtuluşunu temin edecek kudret ve kifa
yette değildir. Millî ideolojik güçlerin bir
liği meselesini incelerken bütün bu eksik
liklerin bilinmesi elzemdir. Zira ideolojik
güçler arasında birlik, menfaat anlaşmala
rı veya politik uzlaşmalarla kurulamaz.
MİLLÎ CEPHE İÇİNDE İLMÎ
SAĞCILIK
İlmî Sağ’çüık derken, insan ve millet
bünyesinin kanunlarının ilmî ifadesini kas
tediyoruz. Bu, pratik olarak, vahiy ve risalet yoluyla sabit olmuş İslâm’ın ebedî
prensiplerinin ilmî izahı, millî hayatın tâ
bi olduğu kanunların keşfi ve bu kanun
lara uygun bir toplumun inşası için gerekli
metod demek, olur.
İnsanlığın tarihini, toplumlann üerleyişini ve beşerî hadiseleri kavramak ve
uygun tedbirler almak hususunda sağlam
bir metod olarak, ilmî Sağcılığı kabul edi
yoruz.
Gene tarihin dikkatli bir incelemesi
gösteriyor ki, toplumlar gerçek hürriyet
idealine doğru seyretmektedir. Bütün in
sanlık için olduğu gibi milletimiz için de
bu kanun hükmünü icrâ edecektir. Milletimizin yokoluşa giden yıkılışı duracak ve
gerçek hürriyet gelecektir. Ancak, gene ta
rih gösteriyor ki, milletlerin gerçek hür
riyet devri, daha üstün yeni bir devir için
basamaktır. Bu safhadan sonra İslâm hür
milletler için sâadet ideali olacaktır. Millet

ler İslâm İdealine doğru seyredeceklerdir.
Bu ilerleyiş, insan iradesinden bağımsız,
objektif bir kanuniyettir.
Biz kâinat ve hayata bakışımızı, tari
hi izah metodumuzu en haklı bir inanış ve
düşünüş olarak kabul ediyoruz. Metodumuz,
stratejimiz ve teşkilatlanma tarzımızı da
aynı hararetle korumağa kararlıyız. Ve ina
nıyoruz ki, milletimizin buhrandan kurtulu
şunda İlmî Sağcılık şaşmaz bir klavuzdur.
Hülâsa; haklı, doğru ve saadet verici bir ide
al ola-rak İlmî Sağcılığı kabul ediyoruz. Anancak bu inanç bizi millî cephenin birliğinin
korunması ve kuvvetlendirilmesi vazifesin
den uzaklaştıramaz, Bu gün hem doktri
nimize kuvvetle sarılmak, hem de millî
cephenin birliğini korumak vazifesini birleştirmeliyiz.
MİLLÎ CEPHE BİRLİĞİ
NASIL KURULABİLİR?

Bir cephe, bu cepheye iştirak edecek
kuvvetlerin doktrin ve teşkilat bağımsızlı
ğına dokunmıyarak eşit şartlar altında kuv
vetlerini birleştirmeleri demektir. Kuvvet
ler kendi inançlarını, metodlannı ve mü
cadelelerini, kardeş küvetlerin ideallerin
den üstün görebilirler. Bu, İnsanîdir. Bu
arada zafere doğru ilerleyen bir teşkila
tın ideallerini doğru ve haklı bulan teşki
latlar, da haklı olduğu kabul edilen teşki
lata iltihak edebilirler. Bu da tabiîdir. Ve
takdire layıktır. Ancak kuvvetlerin bu gün
kü durumunda mâkul olan «Millî Cephe
Birliğindir. Bu birlik ise millî kuvvetlerin,
kuvvetlerini Türkiye’de cereyan eden mü
cadelenin ilk hedefine ulaşmak için birleş
tirmeleridir. Bu birlikte her teşkilât, müs
takil kalacaktır. Teşkilatların müstakil var
lığına gölge düşürücü her şeyden sakımlaçaktır.
Mülî Cephe kuvvetlerinin birliğinde
en zor vazifeler bize düşmektedir. Bunları
yüklenmekten çekinmemeliyiz. Hatırlama
lıyız ki, İlmî Sağcılık ve mücadelemiz; nev
zuhur, köksüz ve sudan bir mücadele değil
dir. Millî Cephenin kurulması için belir
mesi mümkün rekâbet, haset, ve yersiz mu
halefet duygularını ortadan kaldırmamız
gerekecektir. Mutaassıp inhisarcılık iftira
larının yersizliğini göstermek için, bizden
önce hatalı ve eksik dahi olsa milletin mü
cadelesine hizmeti dokunmuş kişilere ge
rekli itinayı, hürmeti ve dikkati gösterme
liyiz. Böylece düşmanın ektiği, husumet
duygularını, sevgi ve saygıya çevirebili
riz.
Millî mücadelemizin, asırlardan beri
süren büyük mücadelenin en şuurlu deva
mı olduğunu bümeli, fikrimizin sağ cep
hemizin çektiği çüelerin bir çocuğu oldu
ğunu unutmamalıyız. Ancak, bu birlik öz
leminin; doktrin, metod, strateji ve teşki
lat prensiplerimizden fedakârlık manasma
gelmediğini hiç unutmamalıyız.
Bu gerçeği iyice belirttikten sonra,
Mülî Cephe Birliği’nin şartlarından bahsedebUiriz.

MİLLİ CEPHE BİRLİĞİNİN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞ

ŞARTLARI NELERDİR?
1. «Mülî Cephe Birliği», mülî müca
delemizin zaferinin şartını teşkil eder. Mil
li Cephe Birliğini korumak için, gerekli dik
kat gösterilmelidir.
2. «Millî Cephe Birliği» ancak bir
prensip birUğidir. Bir siyaset birliği ve sırt
sıvazlaması değildir. Millî idealler gerçek*
leşesiye kadar devam edecek, milletin ön
cülerinin birliğidir. Bu sebepten, poütik
dalgalanmaların gerekli kıldığı bir men
faat birliği olamaz. Prensip birliği olduğu,
için, kuvvetlerin doktrin, metod, strateji
ve proğram beraberlik veya ayrılıklarını
nazır-ı itibare alan açık bir anlaşma zemi
nine dayanan, kuvvetlerin belli veya tayi
ni mümkün faaliyetlerini müşterek bir plâ
na ve koordineye bağlayan prensip birU
ğidir.
3. «Müî Cephe Birliği» tutucu, teşki
latların hareket insiyatifini bağlayıcı bir
birlik değüdir. Bu birlik, teşkilatların mus
lihâne rekâbetlerine nza gösteren, ancak
rekâbetleri düşmanlığa dönüştürmeğe ma
ni olan bir birliktir. Bu birük, teşkilatların
insiyatiflerini ortadan kaldırmaz. Doktrin
metod, strateji ve mücadelelerini Millî Cep
he Birliğinin garantisi altına alır.
Bu birlik, millî cephe kuvvetlerinin
serbest rızaları üe, beüi bir teşkilâtı Uder
olarak kabul etmelerine mani değildir. He
nüz teşkilatlanması ve kitlelerle irtibatı
zayıf olan cephemiz içinde^ kuvvetlerin teş
kilatlanma çalışmalarına mani olmaz, teş
vik eder. Bu insiyatif prensibi, «Millî Cep
he Birliğini» kurma gibi bir vazifeye ha
zırlanan hareketimizin, cephemizi kuvvet
lendirme ve mücadeleyi zaferle taçlandır
ma yolunda şaşmaz pusulası olmalıdır.
4. «Millî Cephe Birüği» içinde, kuv
vetlerden biri veya birkaçı aleyhine düş
manlık gösterenleri Millî Cephe dışına it
mek ve teşhir etmek son çaredir. Ancak, bu
hususta gerekli dikkat gösterilmeü. Millî
Cephemizin birliğini bozmak ve kuvvetleri
birbirleri aleyhine düşürmek maksadıyla
ortaya atüacak dedikodulara ve zanlara il
tifat etmemeli. Bir teşküata atfedilen düş
manca davranışları iyice tesbit etmeli.
Gerçekten bu teşküatm mensupları mesul
se, o şahıslar Mülî Cephe dışına atılmalı
ve fakat teşkilat itham edilmemelidir.
Bütün müliyetçüer!
Tarihin ve Türkiyenin Sosyal şartları
nın mecburi kıldığı birliği kuralım.
Millî güçlerin kardeşlik ve dostluğunu
temin edelim.
Millî cephenin unsurları, millî teşkilat
larımızı güçlendirelim.
Yaşasın Millî kuvvetlerin kardeşliği!
Yaşasın Millî cephenin birliği!
Yaşasın Millî Mücadele!
aşasın Millet!
Kahrolsun Millet düşmanlan!

DOGAN^ AVCIOGLU
YALAN SÖYLÜYOR

Doğan Avcıoğlu’nun «Devrim» de be
lirttiği istatistikler. Rus basınının belirttik
leriyle büyük bir yakınlık arzetmektedir.
Öyle ki tarafsız bir insan bir «Devrim»i; bir
de «Les Nouvelles de Moscou» adlı komü
nist vaym organını incelemiş olsa, aklına
gelecek soru şu olacaktır: Acaba «Devrim»
Rus basınının Türkiye Temsilciliğini mı yalyor? Rusva’va yaptığı seyahati, küçük bir
:itap haline getiren bir yazar, Rus basınını
şöylece aniatıvor:
«Sovyet Rusya’da yaptığımız onbir gün
lük seyahatin büyük bir kısmı uçaklarda
geçtiği için uçaklarda yolculara verilen
«Les Nouvelles de Moscou» adlı, Fransızca
bir haftalık derginin 9 ve 16 Eylül tarihli
iki nüshasını bol bol incelemek imkânını
buldum. Bu dergide hep iyi haberler vardı:
Rusyada Cenk istihsalinin 40 milyon tondan
İOÜ milyon tona yükseldiğinden, Bulgaris
tan’ın iyi ellerde bulunduğundan; petrol is
tihsalinde harikalar yaratıldığından, Azerbeycan’ın Bakû şehri eskiden toz toprak
¡emde pek zavallı bir şehir iken, şimdi son
dereee canlı ve mamur bir şehir haline gel
diğinden Özbekistan’da Açlık Çölünü sula namıı basan ile devam ettiğinden bahse
diliyor.» (50. Yılında Sovyet Rusya, Shf. 32)
Yazar, Rus gazetesinin yazdığı bu şey
lere önce inanamıyor. Tarafsız bir gözlemci
olarak seyahate devam ediyor. Ve gördük
lerini şöylece naklediyor:
«Biz Azerbeycaıı cumhuriyetinin mer
kezi Bakû şehrini gördük ve Özbekistan’da
sulanmasına girişilen Açlık CÖlü etrafında
yapılan çalışmalar hakkında uzun izahat
dinledik: hatta çölün içine girdik. Pamuk is
tihsalini artırma çalışmalarım takdirle karşıtadık. Bunu söylerken Les Nouvelles de
Moscou gazetesinde Bakû’ya ve Özbekis tan’a dair verilen iyi haberlerin yalan olma
dığım belirtmek istiyorum. Bahsi geçen
yerleri tesadüfen ziyaret ettik. Hakikaten
Bakû oldukça canlı bir şehirdir ve Özbekis
tan’da çöl yakında sulanacaktır.» (a.g.e
Shf. 33 ı
Bütün bu propagandalara rağmen, Rus
basım yazarı inandıramamıştır. Hayret ve
şaşkınlığını şöylece belirtiyor:
«Daima iyi haberler, daima resmî ha
berler ve başarıların tafsilâtı, daima ideolo
jik makaleler, daima Lenin, daima Komü-

ııı/ın, fakat meselâ ilâç için olsun zabıta
vak’ası yok! Rusya’da hiç kimse kimseyi öl
dürmüyor! Hiç kimse kimseyle kavga edip
başını, gözünü yarmıyor! Hiç bir yerde yan
gın çıkmıyor! Hiç bir vapur batmıyor, hiç
bir otobüs uçurumdan aşağı yuvarlanmıyor!
Moskova’da 160 bin otomobil varmış.
(İstanbul’da 75 bin, Roma’da 2 milyon). Ta
biî Moskova çok büyük bir şehir olduğu için
caddelerde öyle bariz bir otomobil kesafeti
görülmüyor, park yerleri de pek tenha, ara
baları]? büyük kısmı resmî, devletin araba
ları, hususî araba yok gibi bir şey. Ama ne
de oısa Moskova’da 160 bin arabanın oldu
ğu söyleniyor. Moskova Belediye Reisi, Mos
kova şehri hakkında izahat verirken: «Moskova da hiç otomobil kazası olmaz» dedi.
Hay Allah! Bu kadar otomobilden birinin
olsun freni patlar da başkasına çarpar veya
adamı ezer değil mi? hayır Moskova’da
otomobil kazası yok!» (a.g.e., Shf, 35)
Rus basınına göre, Rusya’da Komüniz
min doğurduğu bir tek buhran vak’ası yok
tur. Doğan Avcıoğlu’na göre de «Türkis tan Batılı bir ülke olmuş» ve fakirlikten
kurtuJmuştur. Fakat sayın Avcıoğlu, Ko
münist basın insanı yanıltır. Tıpkı sizin de
yanıldığınız gibi Değilse, siz de yanıltıcı ha
ber veriyorsunuz. Halbuki Rus basım hak
kında. Rusya'da söylenen bir fıkra durumu
dana iyi anlatır.
Rusya da bir espri dolaşmıştır, onu bi
ze anlattılar: Pravda Rusça «Hakikat» de
mekmiş, İzvestiya da «Haber» mânâsına ge
liyormuş. Şakacılar bu gazetelerin neşriya
tından bahsederken: «Pravda da İzvestia,
İzvestia da Fravda yoktur. Yani (Hakikatte
haber Haber de Hakikat yoktur) der, gülüşiirlermiş, (a.g.e., shf. 36)
Doğan Avcıoğlu, Türkistan’da kurulan
fabrikaları da yazısına dercetmiş. Bunları
İktisadî gelişmenin bir vesikası olarak gös
termiş Türkistan’da ve Azerbaycan’da ku
rulan fabrikaların ve elde edilen mahsulerın Kimlerin işine yaradığını aşağıdaki satırıar açıkça ortaya koymaktadır. Sunu he
men belirtelim ki, kitabın yazarı olan Şev
ket Rado, Avcıoğlu’nun «Serîatçı, Gerici*
diye itham edegeldıği kimselerden değildir.
Öyle zannediyoruz ki bizden çok Avcıoğlu’na yakındır.
«Azerbaycan muhakkak ki Sovyet Rus

İşte D. Avcıoğlu’nun kalkınmış hayalî Türkistan’ı (!) Kardeşlerimize her gün yapılmakta
olan korkunç zulmün ancak bir görüntüsü olan bu resim, bütün yahudi ajanlarına, yalancılara«
ve sahte devrimcilere ithaf olunur.
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ya’nm en zengin cumhuriyetlerinden biri
dir. Yalnız yılda 22 milyon ton petrol istih
sal ettiğini idareciler söylüyor. Gelecek yıl
bunu yirmi beş milyon tona çıkarmaya çalış
tıklarını ilâve ediyorlar. Hakkaten uçakla
Hazer Denizi petrol sahası üzerinden geçer
ken denize doğru 200 kilometre uzanmış
sondaj sahalarını hayretle seyretmiştik.
Baku’ya inmek üzere olduğumuz sırada ise
şehrin civarı orman misali petrol kuyusu ile
dolu idi.» (a.g.e. shf, 65)
Azerbaycan’da bulunan petrole karşı
lık, Özbekistan’da Türkmenistan’da bulunan
pamuk kürk, demir, kömür, uranyum kimi
kalkındırıyor kimin işine yarıyor?
«Kief’den sonra gittiğimiz Taşkent’te
ise giyim kuşam birden bire çok düştü. Rus
ya'nın ziyaret ettiğimiz ilk üç şehrinde gör
mediğimiz düşkün kıyafetlere burada fazlasıvi ı rastladık. Hatta zaman zaman yırtık
pırtık elbiselerle dolaşanlar öteye beriye
çömelmiş oturanlar vardı. Aldığı emir üze
rine dolar mağazasına götürecekken şofö rün »izi yanlışlıkla götürdüğü halk çarşısın
da karşımıza çıkan iptidai manzara ise şa
şırtıcı idi.
Taşkent, yeni istikâmetlere yapılmakta
olan büyük apartmanların dışında kalan
eski haliyle kaldırımsız toprak yollan ve
ağaçlann arkasında göz alabildiğine uzayan
kerpiç gecekondularıyla son derece geri
kalinis bir manzara gösteriyor. Yollan ke
narında sık dikilmiş akasya ağaçlannı. bu
gecekondudan caddeden hızla geçen otomo
billerin içindekilerden saklasın diye dikil •
miş zannedersiniz. Her ağaçlığın arkasına
yüksek bir kerpiç duvar boydan boya çekil
mişti Toprak damlı kerpiç evler, yığma
gecekondu manzarasıyla bu duvarların ar
kasında içerlere doğru uzayıp gidiyordu.»
(a.g.e. Shf. 51)
Yazar nihayet dayanamıyor. Şimdiye
kadaı yapılan propagandaya inanmış; fakat
inandığın: bulamamış insanlann ruhî yapı
sıyla şöyle yazıyor:
«Peki ama nerde kaldı komünizmin bir
milleti topvekûn kalkındıran sihirli gücü,
Leningradda insanlar daha iyi giyiniyorlar
da burada neden böyle giyinemiyorlar? Yüz
ruble dedikleri maaş burada neden Kief’teki tesirini gösteremiyor? Kaldı kİ Özbekis
tan valnız Rusya’nın değil, dünyanın en çok
pamuk yetiştiren bölgelerinden biridir.
Söylediklerine göre şimdi senede dört mil
yon ton namuk istihsal ediyormuş. Bu. bi
zim paramızla senede 24 milyar lira tutan
bir servet ifade eder. Bu muazzam servetin Özbekistan Cumhuriyeti halkı arasında
adil bir taksime uğradığını gösteren bir de
lile rastlayamadık.
Hatta Özbekistan’ın hanım Cumhur
başkanı, Taşkent’in uğradığı zelzele felâ ketinde yıkuan evleri veniden yapmak ko
nusunda sıkıntıda olduklarını verdiği iza
hat arasında ehemmivetle belirtti. Taşkent
zelzele yüzünden böyle muazzam bir felâ
ket« uğravınca acılan dindirmek vatandaş
ları yeni evlere yerleştirmek için derhal
plânlar hazırlanmış. Bu hazırlığa kardeş
cumhuriyetleı de kendilerine düşen yardı
mı yapmaü iizere katılmışlardır Ukravna
Cumhuriyeti hazırladığı vardım plânını bir
buçuk sene sonra (!) Taşkent’e ulaştıracak
mış. Sovyet Rusya’nın diğer cumhuriyetle
rinin de peyderpey yardıma geleceklerin
den Özbekistan Cumhuriyeti idarecileri emin bulunmakta olduklarını, bilhassa üze
rinde durarak ifade ettiler.
Yani kısacası, senede dört milyon ton
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pcntufc isıiiisaı eüeuA ayrıca astragan Kürk
sanayiinin merkezi Özbekistan’ın başşehri
Taşkent, yaralarını sarmak için kardeş cum
huriyetlerin yardımını beklemektedir!» (a.
g.e. Shf, 53 - 54)
O halde Özbekistan’ın ve Azerbaycan’
ın servet ve zenginliği nereye gidiyor. Azer
baycan’ın durumunu anlatan yazar bu hu
susta şunları yazıyor.
«Burada giyim kuşam ise Özbekistan’
dan daha iyi, fakat Leningrad ve Kief’tekilerden daha düşüktü. Halbuki petrol ve di*
ğer istihsalleri bakımından bu derece zen
gin bir bölgenin başşehrinde insanlar mu
hakkak ki. daha iyi giyinebilirlerdi. Fakat
Sovyet hükümeti ancak bu zengin cumhuri
yetlerin gelirleriyle büyük Rusyayı ayakta
tutmaya çalışmaktadır.» (a.g.e. Shf, 66)
«Rusya’da mahallî liderlerin petrol is
tihsali hakkında verdikleri rakamları din lerken. halen 22 milyon ton petrol istihsal
ettiklerini, bunun gelecek sene 25 milyon
tona çıkarılacağını öğrenmiştik. Yolda gi
derken bazı arkadaşlar hesap yapmışlar, 22
milyon ton petrol şu kadar milyar lira eder,
bu milyarların yansı Azerbeycan’da kalsa,
Azerbeycan dünyanın en zengin cumhuri
yetlerinden birisi olur; halbuki Azerbey
can o kadar zengin bir memleket gibi gö
rünmüyor, diye düşünmüşler ve ınihmandarlanmızdan birine sebebini sormuşlar.
Türkistan’da hâlâ devam ettirilen zulmü gizleyen, görmemezlikten gelen ve utanmadan
Rus mihmandar şöyle bir düşünmüş:
kmmadan bahseden uçak ruhlu yobazlara lânet olsun.
—
Hakkınız var ama, demiş, o zaman
biz fezaya nasıl gideceğiz? (a.g.e., Shf. 76 •
nistlerin millî siyasetine karşı koymuş kişi türkçülük mefkûresini ileri sürmekle «Tür
77).
t
lerdir. Bunlann topuna birden komünist kistan’ın Rusya’ya kendi arzusuyla katıldı
/
İşte bay Avcıoğlu, Türkistan’ın servet
ler «halk düşmanı» admı vermişlerdir. Kı ğını ve bunun bir ilericilik olduğunu yete
ve zenginliği sadece, Ruslar’m füze atışlansacası, komünist partisi merkez komitesi ri kadar göstermediği; buna mukabil millî
na yaramaktadır. Halk ise yine muzdarip,
nin şu veya bu meselelere dair noktai na mazisini methettiği ve onu ideal olarak
yine dertli.
zarına nisbeten, başka bir fikirde olan her gösterdiği» ithamıyla cezalandırıldılar. Bun
Rusya, Türkistan’lı kardeşlerimizi sa
şahıs kayıtsız şartsız yukardaki ithamlann iann da çoğunluğu yaş bakımından 40’tan
dece maddeten soymakla kalmıyor, bütün
bin veya birkaçı ile itham edilerek yukarı değillerdi. Yukarıda sayısını belirt
milli değerlerini de ayaklar altına alıyor.
yok edilip
gelmektedir. Türk - Müs tiğimiz terör kurbanlan yalnız Sovyet mat
Camiler yıkılıyor, namus paymâl ediliyor.
lüman Sovyet cumhuriyetlerinde, bilhassa buatı vasıtasıyla bizim haberdar olduklanYapılan zulümlere karşı isyan eden Türkis
Türkistan’da komünist terörü, yukandaki mızdır.
tanlı, topla, tüfekle susturuluyor. Binlerce
Bunlardan başka fen adamlarının bir
bahanelerden başka, yine, Panislâmizm’e ve
millet evlâdı katlediliyor. Türkistan’da ya
pantürkizm’e karşı mücadele» adı altında kaçı «doktor» veya «asistan» denüen ünpılan zulüm neticesinde, kaçma imkânı bu
yürütülmektedir. Komünistlerin Türkistan’ vanlardan mahrum bırakılmışlar, onlann
lanlar kaçıyor. Anadolu’ya sığmıyor. Bir
;da Pantürkizm’e ve Panislâmizm’e karşı eserlerinden faydalanmak yasak edilmiştir.
kısmı ise Avrupa'nın herhangi bir ülkesin-’
¡mücadele işi, bilhassa Türkistan Millî Cum Sovyet menbalarının bildirdiğine göre, bu
de esir kardeşlerinin kurtuluşu için müca
huriyetleri adı altında beş parçaya bölün - şahıslar kendi eserlerinde Leninizm ve
deleye devam ediyor. Bütün bunlara, Avcıdükten sonra daha da ciddî bir şekil aldı. Marksizm nazariyesine ve komünist parti
oğlu sağırdır. Avcıoğlu kördür.
<
193S senesine kadar, yani 10 yıllık terör es sinin yoluna aykın görüşlerim ileri sürmüş
Millî Türkistan mecmuasının Mayıs
nasında, milliyetçilik, türkçülük, islâmcılık ler. İlmî ünvanlanndan mahrum edilenle 1953 tarihli nüshasında neşredüen Dr. Erile itham edilen Türkistan millî münevver rin bizce bilmen sayısı, Türkistan’da 16 ki
geş Şirmet Bulakbaşı’nın yazısı Türkistanlerinin hemen hepsini imha ettiler. Komü şi olup, bunlann çoğunluğunu genç âlim
da yapılan zulmü kalbi ve millet sevgisi onistler, bu dehşetli cinayetler üzerine iş yü ler teşkil etmektedir. İlmî Unvanlarının ge
laniara duyurabilecek niteliktedir.
rütürken, Türkistan Şeraitindeki eski nes ri almışı münasebetiyle bu şahıslara kar
lin aydınlanni yok etmeyi hedef tutmakla şı yazılan tenkid makalelerinin bazılannda
KOMÜNİST TERÖRÜNÜN TÜRKİSTANberaber, Sovyet mekteplerinde komünist bunlann İlmî kuvvetsizliği veya eserlerinin
DAKİ YENİ KURBANLARI
talimatıyla terbiye edilip yetiştirilecek yeni ilmî yetersizliği hakkında hiçbir kayıt yok
genç kadrolara ümit bağlamışlardı. Komü tur. Komünist tenkidçileri onlan «objektif
«Eskisi olmayan şeyin yenisi de olmaz
nistler, bu maksatlanna erişememişlerdir. hastalığına tutulmuş; yani ilimde particilik
Bunun gibi komünist terörünün yeni kurBugünlerde Türkistan cumhuriyetlerinde yolundan ayrılmış olmakla «suçlamaktadır
banlan üzerinde konuşurken, onun eskileri
ki parti, devlet, ilim, kültür, iktisat ve di lar.
nin de bulunduğu düşüncesi gayn ihtiyari
Komünist terörünün yeni kurbanlan,
ğer içtimai müesseselerde çalışan Türkis
göz önüne gelebilir. Hakikaten Komünist tanlılar, Sovyet devrinde yetişmiş gençler yalnız yukanda belirtilen ilim, sanat ve ede
ler hakimiyeti ele aldıklanndan bu yana,
den ibarettir. Fakat son yıllardaki terör biyat adamlanndan olmayıp bu teröre, par
çeşitli şekillerde devamlı bir terör siyaseti
kurbanlan, kendileri tarafından yetiştirilen ti adamlarından başlayarak işçiler, kolhozyürütegelmişlerdir. İkinci Cihan Harbinden
bu adamlar arasında olmaktadır. İdeolojik cular, talebeler ve gençlik teşekkülleri ara
sonra; yani 1952 ve sonraki yıllar da komüsahada da şiddetli şekilde yürütülmekte sında, bilhassa son iki yü içinde sürekli şe
nistlerce yürütülen terör faliyetlei 1928 1P30 - 1936 • 1938 yıllanndaki terör hava
olan bu terör neticesinde tanınmış Türkis kilde devam edilmektedir.
Özbekistan’da, 1952 yılında, esasen ide
tanlı aydmlann çoğunluğu, 1950 - 1952 yıl
sını aldığını göstermektedir. Bu terör, ko
ları arasında helâk edildiler. Bu terör kur- oloji suçlanyla, kısmen de sabotajcılıkla
münist partisinin de, devlet kademelerinde
banlannın % 90’ı 25 ila 40 yaşlan arasın suçlandıran mahali komünist partisi sekre
ve halk arasında cereyan ettiğinden maada,
da olup, bunlar okuma yazma öğretiminden terlerinin % 40’ı işten çıkarılmıştır.
fen, sanat edebiyat sahalannda da; ideolo
«Kazakistanskaya Pravda» gazetesinin
başlayarak, tanınmış ilim adamı oluncaya
jik cephede de daha dehşetli bir şekilde yü
kadar Sovyet mekteplerinde yetiştirilmiş ve bildirdiğine göre 15.6.951 tarihli, Kazakis
rütüldü. Onlann terörü her zaman olduğu
demir perde dışındaki hür dünyanın hakiki tan’ın yalnız Suçin bölgesindeki kolhoz re
gibi bu son yıllar içinde de yalnız halka ve
durumundan habersiz kalmış kişilerdir. Me islerinin % 70’i, partinin emirlerini yerine
halk mefkuresini taşıyanlara, öz vatandaş
lara karşı yönetildiği karekterindedir,
selâ Özbekistan’a «Pantürkist» ve «burjuva getirmemek, kolhoz düzenini bozuculuk sumilliyetçisi» ithamıyla 1951-1952 yıllannda çuvla itham edilip cezalandmlmıstır. Bu
TiîRÖR ALTINA ALINANLAR:
cezalandırılan 25’ten fazla Türkistanlı ta hal Türkistan’daki Sovyet Cumhuriyetleri rihçi,
dilci, yazarların çoğu 25 ilâ 40 yaşla- nin her birine teallük eden bir misâldir. Te
«İnkilâp aleyhtarı», «Burjuva milliyet
n arasındaki şahıslar idi. Bunun gibi, ilim röre maruz kalan kolhoz reisleri arasında
çisi», «Sovyet düşmanı», «Sabotajcı «Ca
ve sanat sahasında tanınmış Türkistanlılar Tişebay, Mirzaoğlu, Kerimoğlu gibi «sosyasus» gibi ithamlarla cezalandmlmakta, it dan son iki yıl içinde Kırgızistan’da 16, listik mihnet kahramanı» ünvanı, «Lenin»
ham edilenler çoğunlukla Sovyetlerin eko
Türkmenistan’da 13, Kazakistan’da 40. Ta ve «Kızıl Bayrak» gibi birkaç nişan sahibi;
nomik, medenî, maarif, kültür ve din siya
cikistan’da 11 kişi yazdığı şiirleri, tarih e- hatta Sovyetler Birliği Yüksek Komite azasetlerine karşı koymuş kişilerdir. «Burjuva
(Devamı Sayfa 14 de)
serlerini veya dil bilimine dair yazılarında
milliyetçisi* olarak itham edilenler, komü
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KOMÜNİST İHTİLÂL
TEKNİĞİ

LENİN’E GÖRE *

( «Uenınızm», Marksizmden ayn olarak nedir? Simi diktatörlüğünü tesise yarayan, mutlak
bir kuvvet ve şiddet doktrinidir Lenin İ920 de
«diktatörlüğü» şöyle tarif etmişti: «tim! anlayış
la, diktatörlük, re fazla, ne de eksik tamamen
şiddete dayanan, hudutsuz bir kuvvet demektir
Hiçbir şeyle hudutlandınlmamıştır; her hangi
bir kanunla veya kesin kurallarla da menedilmemistir Bundan başka bir şey olamaz.» Bu. ber
bat bir formüldür. Bunun içindir ki, Lenin’in,
Çeka reisi Felix Dzerzhinsky, ilk konuşmasında
şöyle demişti:
«Zannetmeyin ki, ben devrimci adalet şekil
leri arıyorum. Artık adalete Uıtiyacımız kalma
dı.» (1)
\

Lenin'in bu karakteristik cümlesi, Leniniz*
iiıin ihtilâlci muhtevasını açıklar Gerek Marx,
gerek Engels ve gerekse Lenin ihtilâlci metodlarını zamanın askerî nazariyelerinden geniş
formülü, işçi sınıfının mücadelesini komünist
partisinin politikasının idare edeceği şekline gir
di. Siyası mücadele, psikolojik harp ve ihtilâl
gibi kuvvet kullanma metodlarını geUştirdiler.
Silâhlı mücadele, ferdî ve kitlevî terör, sabotaj
ve katliamlar gibi teferruatlı mücadele metodlarını Lenin komünizmin mücadele vasıtası haline
getirdi Bu husustaki açıklamalarımızı ileriye bı
rakarak, komünizmin şiddet doktrinine dönelim:
Lenin Clauseuitz’den de mülhem olarak şöy
le söylüyor:
«Savaştan savaşa fark vardır. Savaşı hangi
tarihî şartların doğurduğunu, hangi sınıfların yö
nettiğini ve hangi amaçlar için savaşıldığını iyi
ce bilmemiz gerekir. Bunu iyice kavramadıkça
savaş hakkındaki bütün sözlerimiz tamamen boş
olur ve konuyu aydınlatmaktan çok karıştırır.
Savaş, politikanın başka araçlarla sürdürül
mesidir. Bütün savaşlar, kendilerini doğuran po
litik sistemlerden ayrılamaz. Savaştan önce, bel
li bir devlet» bu devlet içindcfci belli bir sınıf
tarafından uzun süre izlenen bir politika, savaş
sırasmda da aynı sınıf tarafından ister istemez
devam ettirilir; sadece eylemin şekli değişmiş
tir.
Savaş, politikanın başka araçlarla sürdürül
mesidir.» (2)
Bu ifadeler, aşağıdaki şiddet teorisine te
mel olmaktadır.
İÇ HARP TAHRİKÇİLİĞİ
KOMÜNİZMİN METODUDUR
Komünistlere göre savaşı kimin yönettiği
mühimdir. Eğer bu savaş komünistlerin yönetti
ği, yahut antikomünist rejim ve toplumlara kar
şı ve komünistlere dostça davranan bir gücün
savaşı ise, ilerici bir savaştır. Aksi halde gerid
bir savaştır. Ve komünistlere düşen vazife, bu
savaşı bir iç harp haline getirmekten ibarettir.
Bu hususu Lenin şöyle belirtir:
«İkincisi, iç savaş da, öteki savaşlar gibi bir
savaştır. Sımf mücadelesini kabul eden herkes,
iç savaşı da kabul etmek zorundadır. Her sınıf
lı toplumda iç savaş tabii ve bazı şartlar altın
da sınıf mücadelesinin kaçınılmaz devamı, geliş
mesi ve şiddetlenmesidir. Bu, her büyük devrim
le doğrulanmıştır. İç savaşı kabul etmemek ya
da görmezlikten gelmek, büyük bîr oportünizme
düşmek ve sosyalist devrimi inkâr etmek olur.»
(3)
Buna komünistler savaşın iç harbe ve ilıti*
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lâle dönüştürülmesi taktiği derler. 1. Cihan ve II.
Cihan Harbinde bu metodu uygulamışlar ve milü güçlerin ve ordunun kuyusunu kazmışlardır
Rusya ve Çin’de en geniş şekilde tatbik etmiş*
lerdir İç savaşı ihtilâlle neticelendirmişlerdir.
ZORBALIK KOMÜNİZMİN METODUDUR
Bu hususta Lenin pek çok direktif vermiştir:
«Savaş, her ne kadar, hiç şüphe yok, sade
se açıkgözlülerin çıkarına yapılmaktaysa da ve
sadece onları zengin etmekteyse de onların kötü
idarelerinden doğmamıştır Dünya kapitalizminin
yarım yüz yıüık gelişmesi onun sonsuz bağ ve
sarsıntıları, savaşı meydana getirmiştir Serma
yenin iktidarını devirmeden, iktidarın başka bir
sınıfa, proleteryaya geçirmeden emperyalist sa
vaştan kendini kurtarmak
mümkün değildir.
Zorla, şiddetle empoze edilmemiş demokratik
bir barış elde etmek mümkün değildir. (4)
Şiddete dayanan devrim olmaksızın, burjuva
devlet yerine proleter devleti geçirmek imkân
sızdır. Proleter devletin ortadan kalkması, yani
bütün devletin ilgası ise, ancak «yokolma» yoluy
la mümkündür. (5)
Yine Lenin;
«ProSeteryalann siyasî kuvveti elde etm eli
riy burjuva devlet mekanizmasını barış yoluyla
eie geçirmesi demek değildir. Proleteryanın ik
tidan ele alması demek, burjuva iktidarının zor
la atılması, kapitalist devlet cihazının tahribi ve
bunun proleterya iktidarının yeni organlarıyla
yerine konması demektir.» (6) der.
Bütün bu vesikalar ışığında kesin olarak, de
riz ki: Komünizm şiddet yoluyla, zorla yapılan
bir devrimdir. Yani ihtilâldir.
İHTİLAL (DEVRİM) ZOR, ŞİDDET VE
SİLAH YOLUYLA MİLLİ DEVLETİN
YIKILMASIDIR
Komünizmin ilk hedefi, devletin yıkılması
dır. Ancak bu yıkım işi en müsait anda gerçek
leştirilecektir. Lenin
Clausevits’in «her fatih
daima sulhu seven bir kimsedir» cümlesini açık
laya*ı notunda, ihtilâlin her vasıtaya başvurarak
düşmanın, yani mili! devletin ve milletin maddi
ve manevî yorgunluğunun, en ileri safhaya var
dığı, mücadele azminin yokolmaya başladığı za
manda, en az kuvvet sarfiyle yapılabileceği ma
nasını çıkarmış. Ve Clauseuitz’e «Vay açıkgöz
vay!) demiştir.
Milleti kanlı bir diktatörlüğün kucağına at
ma içinde, komünistler mücadeleyi bu şekilde
kabul ederler. Yani sınırsız ve topyekün. Gizliacık, sulhcü - savaşçı, silahlı, silahsız, kanunlgayri kanunî, bir mücadele yürütülür. Bütün mü
cad ele şekilleri ve vasıtaları ile bir merkezden,
mîrlete hücum eder. Gayeleri komünizme karşı
koymak hususunda kimsede cesaret ve irade bı
rakmamaktır. Komünizm hiç bir memlekete, o
milletin isteği ile girmemiştir. Aksine milletin
büyük çoğunluğunun iradesi, cesareti kırılmış.
Maddî, ve manevî terör, mukavemet imkânları
nı silmiş, süpürmüştür Yılan karşısında güver
cin, kurt karşısında kuzu misali; kitleler komü
nizmin maddî ve manevî terörü karşısında teslim
olmuşlardır. İşte komünistler bütün vasıtaları bu
gayeye varmak için kullanmışlardır.
Lenin bunu şöyle ifade ediyor:
«Bolşevikler, düşmanlarının
kendiliklerin
den bir fedakârlık yapacaklarını asla düşünme*

melidirler» Yine Lenin 1903 de demiştir ki, «Her
o? bahasına olursa olsun harp, her yerde harp,
kongrede harp muhalefet ancak bu şekilde su
sar.» Bolşevikler, düşmanı yola getirecek yegâ
ne yolun baskıyı arttırmak olduğuna inanmışlar«
dır (7)
Muhalefetin susturulması, düşmanların tas
fiye: ancak harp yoluyla olur. Görülüyor ki, ko
münizm ihtilâle mani olabilecek bütün güçleri
harp yoluyla sindirecek, korkutacak ve yılgınlı
ğa sevkedecektir Bundan sonra ise ihtilâli yap
mak kolaylaşacaktır
Komünist ihtilâlin mutlak surette, silâhlı
bir mücadele yoluyla gerçekleşeceğini Lenin şöy
le itiraf ediyor:
«Silâlı elde etmeye ve buniann kullanılışını
öğrenmeye çalışmayan ezilen bir sınıf, köle mua»
meles* görmeye lâyıktır. Burjuva pasifisti ya da
oportünist olmaksızın sınıflı bir toplumda yaşa
dığımızı. bu toplumda kurtulmanın tek bîr çıkar
yolu olduğunu bunun da ancak sınıf mücadelesi
olduğunu unutamayız.» (8)
Lenin görüşlerini daha açık bir hale koya
rak komünizmin özünün ihtilâl (devrim) olduğunu
açıklar Komünizm, ihtilâl, silâhlı mücadele o ka
dar iç içedirki, ayırmak asla mümkün değildir
Nitekim Lenin der ki,

«Marksistleri, ihtilâli bir sanat saydıkları için
onlar« blankicilikle suçlamak! Hiç bir marksist,
VIarx ın kendisi, ihtilâlin bir sanat olduğunu açık
layarak, ona bir sanat gibi davranmak gerektiği
ni il!' başarılan kaaznmak ve düşmanın şaşkınlık»
îannöan kötii durumlarından yararlanarak ona
karşı yürümesi durdurmaksızın, başarılardan ba
şarılara ilerlemek gerektiğini vb., söyleyerek
bu konuda en kesin, en açık ve en keskin bir şe
kilde fikirlerini gene Marx’ın kendisinin ifade et
tirin; inkâr etmeyecek olduğuna göre, bu yuka*
rıdaki sözlerden daha açık, daha göze çarpıcı bir
deformasyon olabilir mi?»
«Başarıya ulaşabilmesi için bir ihtilâl, bir
komploya değil, bir partiye değil, öncü bir sınıfa
dayanmalıdır Birinci nokta bu. İhtilâl, halkm
devrimci hamlesine dayanmalıdır İkinci nokta bu.
İhtilâl yükselen devrim hareketinin en yüksek
noktasında, yani halkın öncüsünün eyleminin en
güçlü olduğu, düşmanların dostlarının saflarında
bocalamaların en kuvvetli olduğu anda patlak ver
melidir. Bu da üçüncüsü. Marxizm bu üç şartı
koymakla ihtilâl konusunda blankizmden ayrılır »
Ama, bu üç şart gerçekleştiği anda, ihtilâli
bir sanat saymayı reddetmek marksizme ve dev
rime ihanettir.» (9)
Marxizmin teşkilâtçı, stratejci ve taktikçi Li
deri Leninin bu açıklamalarından çıkan mânâ
komünizmin, komünist partisinin aslının ihtilâl
den ibaret olduğudur. Bu sudan gerçek ise, komü
nizmin, komünist partisinin ve komünistlerin yö
nettiği hareketlerin hangi maskeyi takarsa tak
sın. ihtilâlci olduğunu haykırır.
(1)
(2)
(3)
(4)

Gizli isim, Shf: 38, Lin Yutang. 1962.
Sosyalizm Ve Savaş. V.I. Lenin. Shf. 133.
Sosyalizm ve Savaş. V.I. Lenin Shf. 60.
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi. Shf. 47. Le
nin.
(5) Devlet ve İhtilâl. Shf. 32.
(6) Sovyet Rusya Çin’de. Çan Kay Şek. Shf. 301
302.
(7) Sovyet Rusya Çinde. Maraşal Çan Kay
Şek. Shf: 351.
(8) Sosyalizm ve Savaş V. t. Lenin. Shf. 63.
(9) Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi v.s. Le
nin. Shf: 160.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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milli kültür
İMAN
HARİCİLER VE MU TEZİLENİN
GÖRÜŞLERİ:
KALP İLE TASDİK DİL
İLE İKRAR HAKKINDA
Havâric ve Mu’tezile mezheplerine
göre ise iman; kalb iie tasdik dil ile ik
rar ve âzalar ile amelden ibarettir. De
mek ki bu iki mezhebe göre imanın rükün
leri üç tanedir. Ancak bu iki mezhebin bir
birinden ayrıldıkları noktalar da vardır:
1. Her iki mezhebe göre de; bir kim
se, kalbi ile tasdik ve dili ile ikrar ettiği
halde ilâh! emirleri yapıp yasaklardan ka
çmmazsa yani amel etmezse müslüman sa
yılmaz. Bu kimse haricîlere göre kâfir
Mu’tezileye göre ise ne kâfir ve ne de müs
lümandır, fâsıktır.
2. Mu’tezile «imanın bir rüknü ola
rak kabul edilen amelden murad, farz ve
vâcip durumundaki dinî vazifelerdir» der
ken, Haricîler daha ileri giderek nâfileleri
de imanın bir rüknü olarak kabul ederler.
Buna göre de, bir kimse farz ve vâcipler
gibi, nâfile vazifeleri de terkedince iman
dan çıkmış olur.
Bu görüşe göre hiç kimsenin müslü
man sayılmaması lâzım gelir. Çünkü nâfile*
lerin hepsini bellemek ve yapmak müşkil ve
hatta imkânsızdır. Böyle olunca da herke
sin kâfir olması lâzım gelir ki bu, dinde
bir zorlamadır.
Mu’telize mezhebi yukarıda izah edı
len görüşlerini bazı âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerle ispata çalışır:
Birinci delilleri:
«...Allah imanınızı zayi edecek değil
dir.» (1) âyet-i kerimesindeki «İmaneküm»
tabirinderi maksat «selâteküm» demektir ve
âyetin manası şudur: «Allah Kudüs’e yöne
lerek kıldığınız namazların mükâfatını za
ayi etmiyecektir. Öyle ise namaz kılmak
imandan bir cüzdür» diyorlar.
Bunun cevabı şudur: «îmâneküm»
tabirinden maksat, namazın farz olduğu
nu kabul ve tasdik etmek keyfiyetidir.
Böylece amelin imandan bir cüz olmadığı
ortaya çıkar.
İkinci delilleri:
«Mü’min olan bir kimse zinâ etmez.»
(2) Hâdis-i şerifidir. Mu’tezile; «Amel imandan bir cüz olduğu için, bu kimse amel edemeyince yâni zinâ edince mü’min
likten çıkar» diyorlar.
Halbuki bu hadisin gerçek manası
şudur: «Bir kimse mü’min-i kâmil oldu
ğu halde zinâ etmez. Yâni kâmil mü’mine
zinâ yaraşmaz.» Bizi böyle mana verme
ye sevkeden âmil, imanın kalb ile tasdik
ten ibaret olduğunu bildiren âyeti keri
melerdir. Bunlan üeride göreceğiz.
SELEFİ SALİHİNİN GÖRÜSÜ:
Selef’J salihin alimleri bazı hadiscller, İmam Şafiî, İmam Mâlik ve benzeri
değerli âlimler de imanın kalb ile tasdik,
dil ile ikrar ve Szalarla tatbik etmekten
ibaret olduğunu söylemişlerse de. bandan
maksatları Haricîler ve Mu’tezile gibi de*
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«... İmar henüz sizin kalblerinize gir
memiştir... (6).
«Allahım. Kalbimi dininde ve sana ita
atte sâbit kıl. (7).
Üsâme b Zeyd bir adamı ölürken keBAZI EHL-1 SÜNNET ALİMLERİNİN lime-i şahadet getirmesine rağmen öldürün
ce Peygamberimiz bu hareketi kınadı. Bu
GÖRÜSÜ:______________________
nun üzerine Usâme hazretleri, «Ya Resûl allah dili ile söyledi ama kalbi ile tasdik et
Ehl-i Sünnetten bazılarına göre; ima medi» deyince Peygamber Efendimiz, «Ya
nın rükünleri iki tanedir. Bunlar da kalb üsâme sen onun kalbini yardın mı?» buyur
ile tasdik ve dil ile ikrardır. Bu âlimlere gö du. (8).
re, bir kimse ölüm tehdidi altında, kalbin
Bütün bunlardan anlaşılacağına göre
de tasdik olduğu halde, dil ile ikrar edilme imanın hakiki1rüknü sadece kalb ile tasdik
si lâzım gelen bir şeyi inkâr edecek olursa ten ibarettir. Dil ile ikrar o kimseye Islâmın
imandan çıkmaz. Çünkü samimîdir. Fakat hükümlerini tatbik edebilmek için lâzım •
bir kimsenin kalbinde tasdik olmazsa o za dır.
man kâfir olur. Fakat o kimse, bir mazeret
olmadığı, bir tehdit karşısında bulunmadığı
AMEL İMANDAN BİR PARÇA
halde imanının sadece kalbinde tutar, yani
MIDIR?
kalben tasdik eder de müslüman olduğunu
ömründe hic kimseye söylemezse yani dü
iie ikrar etmezse hem Allah ve hem de müsEhl-i Sünnet inancına göre ameller
lümanlar nazarında kâfirdir. Çünkü imanı- imanın cüzü değildirler. Bunu gösteren de
ni üân etmesine hiç bir engel yoktur.
liller şunlardır:
Bu görüşte olanlar, bazı ehl-i sünnet
1. Amel imana dahil olamaz, çünkü
kelâmcdan ile Hanefî mezhebinden olan imanın hakiKati tasdik, amelinki ise tatbik
Şemsü’l-Einıme Serahsî ve Fahrü’l-lslâm tir. Bu bakımdan aralarında kül ve cüz mü
Âliyyü’l-Pezdevî’dir.
nasebeti bulunamaz.
2. Kur’an-ı Kerim ve Hadisi-ı Şerif
Bu âlimler görüşlerini bazı âyet-i ke
lerde
ameueı daima iman üzerine atfolunrime ve hadıs-i şeriflerle te’yid ederler:
muştur. Gremer kaidesine göre ise, atfolan
«Kalbi iman üzere mutmain olduğu başka kendisine bir şev atfedilen de başka
halde ikraha uğratılanlar müstesnâ olmak olmak
zorundadır.»... Ellezîne âmenû ve
üzere, kim imanından sonra Allah’ı tanı - amilu’s-salilıâti...
(9) şeklindeki ibareler
maz. fakat küfre sîne açarsa işte Allah’ın Kur’an-ı Kenmde sık sık geçer. Burada agazabı o gibilerin başınadır. Onların hakkı mel, imana atfedilmiştir. Amel imandan ay
en büyük bir azâbdır.» (3).
rıdır.
«Allah’tan başka ilah olmadığını söyle3. Amellerin makbule şâyan olabilme
yinceye kadar insanlarla mukatele etmekle si için iman şarttır. Nitekim şu âyet-i keri
enıralundum.» (4).
me böyledıı. «Kim iyi iyi amellerde, bir mü’
İmamı Âzam hazretleri de imanı, «kalb inin olarak, bulunursa... (10). Su da bir gre
ile tasdik ve dil ile ikrar» olarak tarif et • mer kaidesidir ki, kendisine bir şey şart ko
mis ise de; imam Azamin dil ile ikrardan şulan yani meşrut, şarttan ayrı şevdir Çün
maksadı, o kimseye dünya hükümlerini tat kü bir şey kendi kendinin şartı olamaz.
4. Bazı ameller terk edildiği halde
bik edebilmek içindir.
iman yine sabit kalmaktadır Su âyet-i keri
me buna delildir: «Eğer mü’minlerden iki
ziımre birbirieriyle döğüşürlerse aralannı
EKSERİ MUHAKKIKÜNUN
düzeltin...» (11).
GÖRÜSÜ:______________________
Bütün bunlar amel üe imanın ayrı şey
ler olduklarına delildir.
Bu âlimlere «Muhakkıkûn» denmesinin
O
halde amel imandan bir parça değil
sebebi, meseleleri etraflıca tetkik edip de dir.
rinlemesine inceledikleri içindir. Bunlar da
meşhur İmamı Matürîdi, İmamı HasenüHEş’ari tmamü’l-Haremevn Yusufü Cüvevnî (1) El-Bakara Suresi âyet: 143 ve İmamı Fahruddin Râzî gibi büyük zat (2) Müslim 1/100, Buharı: 46/30, E. Dâ
vud: 39/15, Tirmizî: 38/11, Nesel:
lardır. Bunlara eöre imanın asıl rüknü ina
45/48 tbnü Mâce: 36/3, Müsned:
nılması lâzım gelen şevleri kalben tasdik et
2/243.
mekten ibarettir Dil ile ikrar şart değildir.
(3' En-Nahl Suresi, Âyet: 106.
İkrar sadece o şahsa dünya hükümleri tat
(4) Buharî: 2/17, Müslim: 1/32. E. Dâbik edebilmek için lâzımdır Ancak bir kim
se hiç bir mazeret yokken ikrarda bulun • vud: 15/9o, Tirmizî: 38/1, Nesei: 25/1, 1b
mazsa imanını gizlediği için günahkâr olur. nü Mâce: Muk/9. Müsned: 2/50.
(5' El-Mücâdile Suresi, Ayet: 22.
Kâfir olmaz.
{6 El-Hucurât Suresi, Âyet: 14.
Bu mevzuda en isabetli olan ve beğeni
(7) tbnü Mâce: 34/2
len görüş bu dur. Ayet-i kerimeler ve Ha(8) Buharî: 24/1. Müslim: 1/158, E.
dis-i şerifler de bu görüşü te’yid etmekte Dâvud: 9/1 Tirmizî: 44/88. 1. Mâce: 36/1.
dir;
(9) El-Bakare Suresi, Ayet: 277.
«... Onlar, o kimselerdir ki Allah ima*
(10) Ta ha Suresi. Âyet: 112.
m kalblerine yazmış, bunları kendinden bir
(11) El-Hucurât Suresi, Ayet: 9.
(Devamı var)
ruh ile desteklemiştir... (5).
ğildir. Onlar böyle demekle iman-l kâmi
li kastedmişlerdir. Yoksa amel etmeyen
bir kimsenin kâfir olacağı görüşünde de*
gadirler.
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Doğan A vcıoglu
(Baştarafı Sayfa 11 de)

ian gibi şahıslar da vardır. Cezalandırılan
kolhoz balkanlarının sayısı binlercedir.
Yukarda gösterilen sayılardan maada,
son iki yıl içinde teröre maruz kalan, isim
leri Sovyet matbuatında ilân edilen Tür
kistanlıların sayısını toplarsak aşağıdaki
yekûn çıkmaktadır.
1 — Cumhuriyette ve vilâyette parti
lideri, hükümet reisi ve bu ayardaki viiksek rütbeli memurlardan 115 kişi;
2 — İktisadî dairelerdeki lider duru
munda şahıslardan 230 kişi;
3 — Üniversite ve yüksek ilim müesseselerinden rektör, dekan ve profesörle finden 41 kişi;
Yukarıdaki sayıyı teşkil eden şahıslar,
kendi mevkilerinden alınmış, partiden çı
karılmış ve cinai cezalar verilmiş, bunların
çoğu milliyetçi, türkçü veya dine inanan in
sanlar olarak itham edilmişlerdir.
Gençler arasında itham edilenler ise
esasen Allah’a inandıkları ve dinî adetleri
ne temayül gösterdikleri ve namaza iştirak
ettiklerinden dolayı ceza görmüşlerdir.
Sonu gelmeyen komünist terörünün
halka karşı bu kadar sürekli şekilde devam
ettirilmiş olması, komünist talimatıyla halk
mefkûresinin hiçbir zaman bağdaşmayan,
birbirine tamamen zıd iki avn karakterde
olduğunu isbat etmektedir
Komünist talimatının ve onun siste
mine karşılık gösterici kuvvetlerin aralık*
sız gelişmesine, kuvvetlenmesine ve her
şekilde kanlı terörlere rağmen devam edegelmesine sebep onun menbaımn halkta ve
halk mefkûresiııde oluşundadır. Bu yüzden
komünist rejiminde, o terbiye ile yetiştiri
len nesiller yetiştirildikleri terbiye sistemi
ne çukur kazmaktadırlar. Bu ise halk mef
kûresinin; millî mefkûrenin her çeşit tali
mattan daha güçlü olduğunu göstermek
ledir.s,
Sovyetler Birliğini Öğreiıme Enstitüsü
tarafından 1958’de Münih’te İngilizce ola
rak yayınlanan «GENOCİDE’in the USSR?
- Sovyetler Birliğinde toptan öldürme» ad
lı eserin Türkistanlı Murat Tacmurat ve
Aman Berdimurat tarafından kaleme alı
nan «Türkistanlılar» babından çıkardığı mız notları zikretmeyi münasip görüyoruz:
«Sovyet kaynaklan, 1919’da Türkis tan’da açlıktan ölenlerin sayısını 1.114.000
olarak göstermektedir.
Halk komiserliğinin başkam Sorokin,
Fergana’ya teftiş için gittiğinde gördükleri
hakkında yazdığı raporunda «Müslümanlann elinden herşeyleri tamamıyla ahnmış.
Bizim ordumuz, onları korumak yerine yağ
ma etmişler ve onlan öldürmüşler diyerek,
buradaki katliamı ve yağmayı itiraf eder.
Bolşevik hakimiyetinin kuruluşunda,
iki yıl içinde Türkistanlılardan iki milyon
kişi öldürülmüştür.
Kollektifleştirme devresinde, yani 1931
- 1933 arasında Türkistan’da açlıktan vesair cezalardan ölenlerin sayısı üç milyondur.
1939 - 1949 yıllan arasında, Türkistan
lılardan 150 bin aile Ukrayna’ya ve takri ben 80 bin aile Kafkasya’ya sürgün edildi.
Kazakistan’da 1930 - 1933 yıllan ara
sında, iki milyondan fazla insan açlıktan öl
müş ve bir kısmı güney tarafa sürülmüştür.
Bolşevik ihtilâlinden önce, Türkistan
ve Kırım’da 14 bin cami, dinî okul ve med
rese vardı. 1937 de bunların hepsi kapatıl
dı. 1940 ta bütün molla, imam ve hatiple rin bir kısmını öldürdü; bir kısmını da top
lama kamplarına gönderdi. Sovyetler Bir
liğinde öldürülen 50 binden fazla din adam
larının büyük bir ekseriyeti Türkistanlı ve
Türktür.
ÖZBEKİSTAN’DA:
1937 senesinin ortalarına kadar milliyetçıliv suçu ile görevlerinden alınıp hapse
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YAHUDİLER
(Baştarafı 4. Sayfada).

tfAHUDİ CASUSLARI
TÜRKİYE’DE
atılan ve öldürülen hükümet memurlarının
Türkiye’de sayısı bir hayli kabarık
sayısı 12.316 kişidir. 1936-1938 arasında
olan
yahudi casuslanmn başında ekonomi
Türkistan’da parti, maarif ve kültür erbabiarı büyük bir takibata uğradılar. Hapse a- mizde söz sahibi olan büyük yahudi ithalat
tılanlar arasında 1925 - 1973 arasında ve ihracatçılan gelmektedir. Bunlara mü
Özbekistan parti sekreterliğini yapmış olan zisyen kılığında yahudi Menuhinlen, ke
Akmal İkram, Özbekistan Halk Komiserli mancı Darvaçlar, şarkıcı Dario Moreno’lar
ğinin 16 sene reisliğini deruhte etmiş olan da katılmalıdır. Nitekim yukarda ismi ge
f'eyzullah Hcca’lar vardır. Akmal İkram ve çen casus İbrahim Garibler 20 yılı aşkın
Feyzullah Hoca, 1938 senesi martında ölü bir zamanda beri ithalat ve ihracatımızda
me mahkûm edilmişler. Ve üç gün sonra da hissedilir hakimiyet kuran firma sahibi bir
vahudidir.
idam edilerek öldürülmüşlerdir
Ancak bütün bunlara rağmen zeytin
KAZAKİSTAN’DA:.
Kazakistan Komünist Partisi ikinci yağı skandali failleri olan Gömerlerin, Por
sekreteri Skvortsov, 1938 de yapılan Ka - selen kaçakçısı Avrem’lann ihanetlerinin
zakistan 2. parti kongresinde okuduğu ra tesbitine rağmen beraat ettiği ülkemizde
porda, birkaç ay içinde merkezî parti görev yahudi casusu İbrahim Garibler’in de kaza
lilerinden % 67 sinin; eyalet parti görevli yı uiak tefek yaralarla atlatması tabiî kar
lerinden % 62 sinin; vilâyet parti görevli - şılanmalıdır Ümid ederiz ki. mes’uller ka
lennden % 90 ımn görevlerinden alındığı naatimizde yanıldığımızı ortaya kovsunlar
nı ve ekserisinin cezalandınldığmı beyan Ve yahudi casusu Garipler, müteaddid defa
lar yaptığı ihanetlerin cezasını ödesin. Bu
etmiştir.
Meşhur tarihçi Sançof İsfendiyar «Ka ceza, millî ızdırabımızın güdücüsü, milleti
zakistan Tarihi» adlı eserinde türkçülük ve yokoluşa götüren şartların mesulü, milletin
milliyetçilik propagandası yaptı diye suçla görülmemiş bozgununun başlıca sorumlusu
narak hapsedildi. Bu zad Alma-Ata Üniver Beynelmilel yahudiliğin ve yardakçılarının
mahkum ediimesi olacaktır
sitesi profesörlerindendi.
TÜRKMENİSTAN’DA:
Türkmenistan Komünist Partisi birinci
sekreteri CHUBİN, 1938 de yapılan parti
kongresinde okuduğu raporunda. «Umumî
(Baştarafı 5. Sayfada)
temizlik» hareketinden sonra, Türkmenis • geçebiliriz: A.B.D., İngiltere ve Rusya’nın bu pa
tan’da mes’ûl mevkilere 600 den fazla yeni zarlıkları bize, ister istemez 1945 Yalta konferan
şahıslar tayin edildiğini açıkladı
sını hatırlatmaktadır. Yalta konferansında neler
üzeıinde durulmuştu?..
MRiiIZtSTAN’DA t
«Le Nouvelle Obscrvateur adlı gazete Yalta
«Umumî Temizlik» hareketinden son  konferansında dünyanın kimler arasında ve ne
ra, Kırgızistan’da parti görevlilerinden 201 nisbette paylaşıldığını açıklamıştı. Bu açıklamaya
kişi; hükümet memurlanndan 461 kişi «gü göre 4 Şubav 1945 Yalta konferansı üç büyük dev
vensizlik» sucuyla suçlardı
tetin Avrupa’daki nüfuz bölgelerini tesbit etmiş
tir.. Bu konferansta hasta bulunan Rouzvelt ile
TACİKİSTAN’DA;.
1.B.D Dışişleri Bakanı Stettiung’e göre bir me
1936 1938 arasında Tacikistan’da da nopos krizi geçiren Churchil, Rusiar’a Orta Av
büyük ölçüde takibata başlandı. Parti yöne rupada ve Balkanlar’da ezici bir üstünlük tanı
tim kurulu başkanı Nasretullah Maksum, mışlardır. Bu açıklamaya göre Romanya’da % 60
Halk komiserliğinin reislerinden Muhiddîn Bulgaristan’da % 75, Yugoslavya’da ve Maearis
ve Kazıbay «güvensizlik» suçu ile görevle ian’da % 50 Polonya ve Çekoslavakya’da önemV
rinden alındı Tacikistan yüksek mahkeme Rus tesiri kabul edilmiştir.»
si reisi Şirin Şahtimur, Halk Komiserliği
Bütün bunların tek bir izahı vardır: Çekos
Reisi Rahim Bay ve parti merkez komitesi iovakya’nm R;zılordu tarafından işgali Ameri
sekreteri Şirin hapsedildiler ve öldürüldü kan'm bunu daha evvelden bilmesine rağmen
ler. Aynı zamanda Prof. Bektaş gibi birçok ancak bu anlaşmanın ve ittifakın neticesidir. Bu
yazar, edip ve mualimler öldürüldü.» (Tür ittifak milletlerin yok olması pahasına, sion em
kistan Şehitleri. Shf. 5).
peryalizminin kuklası olan komünist Rus ve ka
Bütün bunlan belirttikten sonra Avcı- pitalist Amerikan hükümetleri arasındaki bir it
oğluna bazı sorularımız var: Bay Doğan Av- tifaktan ibarettir. Böyle gizli bir ittifak bazen
cıoğlu, açık konuş, kimsin, nesin? Kendini harpleri, bazan isyanları ve ihtilalleri doğuruyor
açıkça ortaya koy. «Devrimcilik» denen Değişik kuvvetleri bazan uzlaştıran, bazan çarpış*
nesne nedir? Gerçek fikrini açıklamaktan tırmağa çalışan bu menhus anlaşmalar * gizli em
korkuyor musun? «Yön» mecmuasında çı peryalist anlaşmalar ancak milletlerin uyanma
kan «Marxist yazılanndan, bugün «Devrim sı, emperyalizmin iç yüzünü bilen millî kadrola
cilik» gibi bir dönemece sapmayın sebebi nn açtığı savaşa katılmasıyla parçalanacaktır
nedir? Devrimcilik bir ideoloji midir? Bu (Gerçek Empryalizm, Sh.: 41).
Artık şurası kesin olarak bilinmektedir ki,
gibi maskeleri bırak. Ve açık konuşalım.
Zira bu memlekette, sahtekârlıkla aldatıla Amerika ve Rusya sion emperyalizminin dünya
diktatörlüğünü kurmak için çalışmaktadırlar. Ya^
cak kimse kalmamaktadır artık...

Gizli Diplomasi

Komünizm Himayecilerine
(Baştarafı 6* Sayfada)
¿eniş tavizlere rağmen elde ettiği ile iktifa etmijecektir. Şimdi yeni bir Anayasa hazırlanmasını
istiyeceklerdir O da «Türkiye’de komünist ihti
lâl yapmak serbesttin» maddesini havi olacaktır.
Sıkı Yönetim Kanunun değiştirilmesini istiyorlar.
Zira darbe teşebbüslerinin arkası kesilmiyecektir.
İlgililer bu vakıaları bilmiyorlar mı? Yoksa bil
dikleri halde tedbir almak mı istemiyorlar? Her
İki ihtimalinde sonu uçuruma gitmektedir. Ya
bilmiyerek komünist bir ihtilâli davet edecekler.
Ya da korumakla mükellef bulundukları halde,
yalnız bıraktıkları millet tarafından sorguya çeki
leceklerdir
.L‘

pılan gizli ve açık bütün anlaşmalar bu hedefi
gütmektedir. A.B.D. ve Sovyet Rusya’nın son
Orta Doğu ortak barış gücü fikri de ancak bu
izahlarla bir değer kazanabilir.
Bütün bı? gizli pazarlıkların yanında unutul*
maması gereken bir gerçek vardır. İnsan ve ce
miyet bünyesi zulme katiyyen boyun eğemez. Mil
letler, sol ideolojilerin saltanatını kırmak azmiy
le doludur. Bütün dünyada sion emperyalizmine
karşı başlayan haklı protesto hareketleri, şuurlu
kadroların öncülüğünde Amerikan kapitalizmi ile
Rus komünizmini milletlerin hayatından tard ede«
tektir Bu kanuniyet Türkiye’de de şuurlanmaya
başlamıştır. Millî kadroların öncülüğünde hızla
gelişen mücadele, bütün gizli anlaşmaları yırtıp
atacak, milletin ideallerini hâkimiyet tahtına oturtacaktır. O zaman Yalta’lann Sevr paçavrasın
dan farkı olmayacaktır
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7. İNKILÂBLARIN TEMELİ MİLLETİN
HAREKETİDİR.
Her inkılâb, bir halk hareketidir. Dün
yanın hiçbir yerinde inkılâb münevverle
re inhisar eden bir hareket olmamıştır.
Hattın kurtuluş ümidi mücadeleye, müca
deleyi yürüten teşkilâta, bağlanırsa, ve
halkın nefreti düşmana yöneliyorsa bir
halk hareketi başlamış demektir. İnsanla»
nn ruhlarına hitab eden, onların şuurla
rının altında yatan kuvvetlere hitab eden
bir mücadele halktan desteğini bulur. Hal
kın desteği ise en büyük maddi destek de
mektir. Halkın ruhunun derinliklerine inen bir propaganda, halkı muazzam bir vücud yapıp, ferdi ve ferdî arzulan kitle için
de eritir. Ve ferdi muazzam bir gücün par
çası olduğuna inandırır. Zafer ümidini coş
turur ve kuvvetlendirir. Kitle ise teşküâtın, sloganların yol göstericiliğinde tam
bir psikolojik tesir vasıtası haline gelir.
Ferd muvaffak olan, herkesin iştirak etti
ği bir kuvvete dahil olmak ister. îşte fer
di yeni inkılâb hareketine bağlayan, kitle
nin hareketidir.
Kitlenin, halkın, yahut ideal manasıy
la milletin belli bir program, slogan, ve
teşkilat etrafında toplanması üe inkılâb
en büyük desteğine kavuşur. Teşkilâtın
programı, sloganları ve hareketi kitlenin
ruhunda yerleşmelidir. Öyle ki kitlenin,
istek, arzu, heyecan ve ümitlerinin ifadesi
olsun. Tıpkı çobanın kavalının, sürü üze
rinde yaptığı tesir gibi; teşkilât, program
Ve sloganlarımız, kitlenin istek, arzu ve
temayüllerine, ruhunun derinliklerine işle
sin. Bu şartları taşıyan propaganda ve ha
reket, kitleyi sürükler ve inkılâb için ge
rekli olan psikolojik baskı gücünü elde
eder.
înkılâblarda psikolojik tazyikin değeri
nedir? Mücadelenin temel prensibi; kendi
gücümüzü çoğaltmak, düşmanmkini azalt
mak, yok etmek veya kendi irademize ta
bi kılmak idi. Psikolojik tazyik, yani hal
kın desteği -fiilî desteği- ise düşmanları
korkutan, iradelerini çözen, taraftarlarımı
zı artıran bir faktördür.
Bu güç ise ancak cemiyetin ruhuna,
isteklerine tekâbül eden kuvvetli bir pro
paganda faaliyetine olan lüzumu gösterir.
İnkılâb, milletin hareketi, teşkilatlanışı de
mektir.
Kitlenin teşkilatlanışı, hareketlenişi
devamlı bir faaliyettir. Durgun değildir.
Mücadelenin sınırsız ve topyekün mahiye
ti gibi, kitleleşme de devamlı bir faaliyet
tir. Ve ancak propaganda ile mümkündür.
Propagandada vaki kesilme, halkla temasta
kesilme, kitleleşmenin yavaşlaması, dur
ması demektir ki, inkılabcıyı en büyük
desteğinden mahrum hale getirir.
Onun için katiyyen halkla münasebet
kesilmemeli, istekleri, arzulan devamlı araştınlmah, çözüm yollan göstermeli, İlmî
Sağcılık açısından çözüm yollan bulunmalı,
propaganda faaliyetleri kesilmeksizin de
vam etmelidir.
Kitle ile temasını bir an için kesen
teşkilat, en büyük desteğini kaybeder. Bu
unutulmamalıdır. Ve teşkilâtın yapacağı
diğer vazifelerle en iyi tarzda telif edilme
lidir.
Teşkilat propagandasında milletin bü
yük çoğunluğuna hitab etmelidir. Münha
sıran münevverlere hitab eden bir propa
ganda yanlıştır. Aynı şekilde teşkilâtın te
melini yeni harekete bütün varlığım bağ
lamış imanlı, iradeli ferdler teşkil eder.
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Okumuş olmak bu vasıflan taşımadıkça
bir tercih sebebi değildir.
8. KADROLAŞMA, KİTLELEŞME
VE ÖĞRETİMİN MÜCADELE'İÇİNDE
YAPILMASI
Millet düşmanlan ile mücadele kesik
siz bir faaliyeti icab ettirir. Mücadelenin
son gayesi gerçekleşinceye kadar devamlı
faaliyet gerekir. Hasmm yok oluşuna ka
dar her türlü mücadele vasıtasının devam
lı kullanılması ,mücadelenin temel karak
teridir. Mücadele sadece devamlı bir faa
liyet değil, ve fakat daima insiyatifin ken
di tarafımızda bulunması demektir. Stra
tejinin temel kaidelerinden olan insiyatif ve tekaddüm inkılabcıların daima göz
önünde bulunduracakları bir prensiptir.
Demek ki mücadele sadece devamlı yapı
lan bir faaliyet değil, kazanılması daima
insiyatifin kendi tarafımızda olmasını icab ettiren bir faaliyettir. Mücadelede insiyatif bizde değilse, hasma tabiyiz demek
tir. Bu ise mağlubiyeti peşinen kabullen
mek demektir.
İnsiyatifin bizde olması sür’at, bas
kın prensiplerine uyulması ve istihbarat
hizmetlerinin aksamadan yürümesi sayesin
de mümkündür. Ancak bu şartlar altında
dır ki devamlı faaliyet mücadeleyi başarı
ya götürebilir. Daha evvelki paragraflar
da kitle ile temasın katiyen kesilmemesi
gerektiğini gördük. Kitle ile teması kesme
mek, devamlı mücadele, istihbarat hiz
metlerinin aksamadan devamı, mücadele
de insiyatif sür’at ve baskın esaslannm
hayatiliği ve zaruriliği, bizi yeni bir pren
sibe götürür; Teşkilatlanma, kitleleşme ve
öğretim faaliyetlerini mücadele içinde yap
mak...
Stratejinin temel prensibi kuvvetleri
mizi çoğaltmak, düşman kuvvetlerini yok
etmek idi. Kuvvetlerimizi çoğaltmak de
mek, teşkilâtın kitleden aldığı yeni fertle
ri belli bir eğitimden geçirerek faal teşki
lât unsurian haline getirmek demektir. Bu
taaliyet de ancak diğer faaliyetler gibi mü
cadele içinde, mücadelenin zaruretlerine
uygun bir şekilde yerine getirilirse fayda
lı olur. Demek ki teşkilâtlanma, kitleleşme
ve öğretim ancak mücadelenin ortamında
serpilip, büyür ve güçlenir. Mücadeleden
uzak bir teşkilâtlanma, kitleleşme ve öğre
tim tam manasıyla hayalîdir. Sağlam bir
birlik ve faaliyet ancak mücadelede gelişir.
Hülasa birlik ve faaliyet, mücadele ile ku
rulur. Mücadele içinde ve mücadele için
doğmayan teşkilât ve faaliyet hayalî ve
faydasızdır. Teşkilatlanma ve bilgi ancak
mücadele içinde ve mücadele için olursa
sağlam ve doğru bir yol çizilmiş olur.
9. İNKILÂBIN MİHVERİ TEŞKİLATTIR.
İnkılâb, bütün milleti ve milletin bü
tün tabakalarını, emperyalizme ve onun
baş dayanağına karşı sevketmek demek
tir. Bu, son derecede dikkatli, ihâtalı ve
derin bir mücadele bilgisini zarurî kılar.
Bu bilginin aslı ise kendi kuvvetlerimizi,
iıasım kuvvetleri, insanın ve cemiyetin ta
bi olduğu kanunları tanımaktır. Mücadele
nin bütün şekülerinin temel bilgisi inşam,
cemiyeti, kendi kuvvetlerimizi ve düşman
kuvvetlerini bütün objektif ve karekteristık kanunları üe bilmektedir.
MUlet mücadelesi, milyonlarca in
sanın emperyalizme karşı sevk ve idaresi
olduğuna göre, bu mücadeleyi ancak iman
lı. bilgili ve son derecede disiplinli bir teş-

kilâtm yürütebüeceği aşikârdır.
Teşkilât demek zaten disiplin demek
tir. Her teşkilât, bir ideoloji ve gayesi et
rafında toplanan şahıslardan teşekkül eder
Teşkilât herşeyden evvel bir toplanmadır.
Ancak toplanış, dağınık, geçici, insicam
sız, nizamsız toplamş olmamalıdır. İdeolo
ji ve gayesi etrafında toplanış eşyada ve
canlı varlıkta gördüğümüz disiplinli, belli
bir nizam gösteren toplanıştır. Molekülle
rin belli bir ideale, (fikre ve forma) göre
dizilişleri eşyada gördüğümüz teşkilatlaniştir. Hücrelerin belli bir ideale göre di
zilişi, yani nizam ve teşekkül haline gelişi
de canh varhğa vücud verir. Kâinatta ay
nı teşküâtlanış görülür. Bize görünen ha
liyle kâinat, eşyanın belli bir plâna göre
teşekkül etmesidir.
Yaşayan her varlıkta görülen teşkilâ danış vakıası, beşer cemiyetlerinde de
vardır. İdeoloji ve gayesine göre teşekkül
eden cemiyet nizamı, disiplini yıkılınca
kaybolur, yeni bir cemiyet meydana gelir.
Bir ideolojinin yaşayışı, onun nizam halin
de şekillenişi ve varlığı demektir. Nizam
yoksa, ideolojisi de hayattan çekilmiş sa
dece fikir haline gelmiş demektir. Bu ha
kikat herşeyden evvel inkılâba teşkilât
için variddir.
Her teşkilât kendi ideolojisi ve ide
olojisi uğrunda yapacağı mücadelenin za
ruretlerine uygun bir tarzda teşkilâtlanır
ve teşkilâtlanmalıdır.
İnkılâp teşkilâtı, emperyalizme karşı
milletin mücadelesini sevk ve idare etmek
le vazifelidir. Bütün milletin, gerçek em
peryalizme karşı mücadelesi, tek yönlü
bir mücadele değildir. Kuvvet kullanma
nın bütün tarzları ve zaruretlerine-müdafaa, geri çekilme, hücum- vakıf olmalıdır.
Batün mücadele şekillerine-psikolojik, as
kerî-ve bütün mücadele vasıtalarının kul
lanılışına hazırlıklı olmalıdır. Ve bu zaru
retleri göz önüne alarak teşkilâtlanmalıdır.
Bilindiği gibi mücadele düzgün bir
yol takib etmez. Ne müdafaa ne hücum,
ne de geri çekilme dtvim etmez. Bu müca
dele tarzları, çarpışan kuvvetlerin tezadına
dayanır. Kuvvetlerin tezadı ise daima aynı
kalmaz. Çarpışan kuvvetlerin kuvvet du
rumuna tesir eden siyasî, sosyal ekonomik,
millî ve beynelmilel şartlar değiştikçe kuv
vetler arası tezad da değişir. Bu değişikli
ği kendi lehimize çevirecek olan husus ise
mücadeledir. Ancak durumukendi lehimi
ze çevirecek olan, mücadelenin o anki şart
larına en uygun düşen mücadele tarzıdır.
Mücadele tarzının sezilişine tesir eden yu
karıdaki faktörleri göz önüne almıyarak,
bir mücadele tarzında ısrar, (sadece hü
cum, sadeco müdafaa) sakat ve son derece
zararlıdır.
Güçlü bir düşmanın, kültürel, siyasî ve
ekonomik tesirlerinin en son noktasına
çıktığı bir memlekette inkılâpçılann uyan
dırması ve teşkilatlanması elzem kalabalık
lar, düşmanın endirekt tesirlerine muha
tap ve inkılâbcılarm ittifakını temin ede
cek güçler henüz düşman propagandasının
tesirine muhatab ise anî ve kuvvetlerinin
bütününün iştiraki üe yapılacak bir hücum
dan medet ummak ancak aptallıktır. Böyle
bir tasavvur yanlıştır ve bozgunu hazır
layan âmildir. Anî, şaşırtıcı bir hücumla
emperyalizmi yenmek mümkün değildir.
Emperyalizmle mücadele uzun süreli bir
savaştır. Kat’i netice alabüecek kuvvetle
rin toplanmasına, teşkilâtlanmasına kadar
müdafaa stratejisine dayalıdır. «D* Var»
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Mücadele
» d e o lo jile r k a v g a s ı n d a n a k is le r

•Vicdan Hürriyeti
sınırlandırılamaz

Malatya'da
Dev-Genç’in
Mitingi Fiyasko

Adli Yılın açılışı dolayısıyla yapılan törende ko
nuşan Yargıtay Başkanı Frruh Adalı, «Allah’ı insan*
İle Neticelendi
lar yarattı» diyen selefi tmran öktem’i de geride bı
rakan yem bir teori ortaya koydu: Vicdan hürriyeti
8 Eylül Pazartesi gönü DEV
sınırlıdır.
Birkaç seneden beri her adli plin açılışı mille* GENÇ'e bağlı komünistler,
tin kuşku ile geçirdiği günlerden biri olmaktadır. Zi Malatya’da da haşhaş bahane*
ra bugünde ya millî değerlere sataşüarak millet geri siyle bir miting yapmışlar
cilikle damlaganır, ya da milletin uzun mücadeleler dır. Merzifon ve Çorum’dan
den sonra elde ettiği hürriyet kınntdari da çok gö sonra Malatya’da yapılan mi
rülerek bu hürriyetler tesirsiz hale getirilmeye çalı
şılır. Türkiye'de ihtilâl denemelerine, ayaklanmaya ting diğerleri gibi tam bir 0
kadar varan komünist hareketler dururken, hayali yaksoyla neticelenmiş ve komü
bir İRTİCA yaygarası ile umumi efkâr Yargıtay Baş nistler bir daha milletin haklı
protestosuna maruz kalmışlar*
karanın ağzından tesir altına alınmaya çalışılır.
İşgal ettiği mevki itibariyle ölçülü konuşması dır. Köylünün alın teriyle ve
gereken bir sahsın heı türlü İstismara müsait, gelişi sıkıntılarla yetiştirdiği haşhaşı
güzel sözler sarfetmesi. hürriyetleri gaspetmek iste istismar eden mitingi 75-80 kİ
yen fırsat düşkünlerine imkân hazırlayacaktır.
şi takib etmiş, daha sonra ise
6 Eylül günü Ferruh Adalı tarafından yapılan ko meydanda ancak 30 kadar muh
nuşma bir Yargıtay başkamndan ziyade, hürriyetle
rin kullanılmasını kendi siyasi çıkarları için zararlı telif yerlerden toplama ücret
li komünist kalabilmiştir. Bir
gören bir politikacının sözlerine benziyordu.
Şunu hemen belirtelim ki, Yargıtay’ın vazifesi sa kaç gün evvelinden itibaren de
dece kanunları bir otomat gibi tatbik etmek değil vamlı olarak «İşçiler, köylüler
dir Bunun ötesinde ve üstünde hürriyetleri korumak gelin hakkınızı alacağız, Ameri
ve hürriyetlerin zedelenmesine mani olmaktır. Hal kan emperyalizmini bütün dev
buki Yargıtav başkanın yaptığı konuşma Vicdan hür rimeller olarak kovacağız» diye
riyetine gölge düşürmüştür. Artık bundan böyle vic rek anonslar yapan komünist
dan hürriyetinden rahatsız olan her hürriyet düşma lere halk «Bu biçimsiz veled
nı Yargıtay başkanınm sözünü kendisine mesnet edi
necektir. Ve şimdiden bunun emareleri başlamıştır. ler mi bizim hakkımızı alacak?
Gavn milli basının konuşmayı baş manşete çıkarma Bunlar yalancı komünist» diye
sı meselenin ne kadar suistimale müsait olduğunu rek söylenenlere hiç itibar et
memiştir.
göstermektedir.
Meselenin istismar yönü bir yana, vicdan hürri
Mitingin sonunda (bizzat
yetini sınırlamak bizzat demokrasinin ve laikliğin in kendilerinin öldürdüğü) Bat»
kârı demek olur Demokrasinin faziletli yanlarından tal Mehetoğlu için saygı duru
ve diğer revirlere tercih sebeplerinden basta geleni şu yapılmışsa da miting mey
vicdanlar üzerinde baskıyı tecviz etmemesidir Eğer
bu fazilet oradan kaldırılır veya sınırlanırsa demok danından geçen MalatyalIlar
rasiyi tercih sebebi de ortadan kalkar. Çünkü vicdan «Bu da onlardanmış» diyerek
hürriyetine ancak otoriter reiimlerde. vani fasist ve saygı duruşuna iştirak etme
ya komünist reiimlerde tahditler konur. Ve bu dokt miştir
rinlerin gösterdiğ’ tarzda fertler düşünmeye ve inan
Ordu, Gaziantep, Salihli Mer
maya mecbur bırakılır. Eğer Türkiye «demokratik
bir hukuk devleti» ise ispatını ancak tebasına tanıdı
ğı sınırsız bir vicdan hürriyetinde bulacaktır Takli
de çalıştığımız Batı demokrasileri de vicdan hürriye
tini bu manada kabul etmiştir. Madem ki yeni bir
şevler ortava kovma gücünü kavbettik. hiç olmazsa
taklid ettiğimiz şevin aslına sadık kalalım.
Laikliğin doğusu ve muhtevası da vicdan hürri
yetine sınır konulamıvacağını amirdir Orta Cağda
Engizisvon mahkemeleri de vicdan hürriyetini sınırlamakdan başka bir şey yanmıyordu. Ama Orta cağ
düzenleri la*t düzenlet değillerdi Simdi aynı engi
zisvon mant’ğı içinde vicdan hürriyetini sınırlamak
suretiyle 20. vüzvılın insanı olduğumuzu İnkârla tek
rar 15-16 asırlara, karanlık Orta Çağ tatbikatına dön
meyelim.

zifon ve Çorumdan sonra Ma
latya’da da bir daha görülmüş
tür ki komünistlerin düzmece
mitingleri milletin haklı protes
tosuyla mukabele görmektedir.
Millet, masonlar tarafından çe
şitli vesilelerle kasden ihmale
uğrayan kendi derdinin DEVGENÇ, DİSK TÎP gibi ajan yu
valan tarafından istismarına
bundan böyle imkân vermiye*
çektir. Milletimizin gün geçtik
çe 9iyasî şuuru gelişiyor ve düş
manlanna karşı olan intikamı
her gün bir kat daha artıyor.

Taşköprü'de kamusuz davranış
Karadeniz bölgesinde Yeni
den Mili! Mücadele Mecmuası
nı tanıtma gezisine çıkan mil
liyetçi gençler polis tarafın
dan kanunsuz muamelelere
maruz tutulmuşlardır
2 Eylül gecesi sarhoş bir
halde oulunan polis memuru
Bultan Kayıtkan milliyetçi
gençlerin gece kaldığı
otel
den alarak zorla karakola gö

türmüş, bu arada mücadeleci
lere hakaret etmeye yeltenmiş»
tir. Milliyete gençler durumu
mahkemeye intikal ettirmiş ve
polis memurundan davacı ol
muşlardır. Mahkeme 15 Eylül
tarihine atılmıştır.
Diğer taraftan aynı kanun
suzluğa tevessül ederek Mili!
Mücadele Mecmuasını tanıt
mak özere Sinop’a gelen milli

yetçi gençlere Sinop Savcısı
Muzaffer Akdağ’m yaptığı zu
lüm, Yüksek Savcılar Kurulu
nezdinde protesto edilmiş ve
ilgili savcı hakkında gerekli
kanunî işlemin yapılması için
şikâyette bulunulmuştur.
Ayrıca Savcı Muzaffer Akda& hakkında mecmuamız bir
de tazminat davası açacak
tır.

Amerikan
Eğitiminde
Yahudi
hakimiyeti
Dünyada emperyalizmin tem
silciai olarak Amerika gösteril
mekle beraber, aslında, Ameri
ka’da bir başka emperyalizmin
yani emperyalizmin beyni slo>
nlzmin hakimiyeti altındadır.
Her ne kadar Amerika refah
ekonomisi devresine girmiş ise
de, bu durum bütün Amerikan
halkına teşmil edilemez. Orta
ve Batı Amerika’da gecekon
du hayatı yaşayan insanların
sayısı az değildir.
Dünyayı sömüren Amerikadır. Peki Amerika’daki fakir
halkı soyanlar kimlerdir? İşte
bu sualin cevabını Amerika’ya
ve dolayısiyle dünyaya hakim
gücün ideolojik karakterini bil
mekle bulabiliriz. Bu güç Bey
nelmilel Yahudiliktir.
Bugün Amerika’da yahudilik
kurduğu dev tröstler ve ban
kalarla iktisadi hayata, danış
man durumundaki siyasileriy
le politik hayata ve kültürüyle
eğitim sahasına mutlak mana
da hakim olmuştur.
Bu yıl Amerikan

Üniversiv

telerinde okutulacak dersler»
Yahudiliğin Amerika’daki te*
sir gücünü gösterici nitelikte*
dir
Yahudiliğin propagandasını
yapmak ve yahudi kültürünü
tam manasıyla benimsetmek
ve şuurlu sionist yetiştirmek
için Filadelfiya’da yeni bir ü
niversite açılmıştır. Bu yıl ted«
risafca başlayacak olan bu üni
versitenin programında şu dere
ler var: Zenci - Yahudi Müna
sebetlert, Sionizmin Sosyalizme
tesirleri, Yahudi Cemaatini*
politik yapısı, Yahudi Değerle*
ri, Yahudi Folklora, Amerikan
Yahudi Edebiyatı v.s. gibi
Haberi veren Yahudiliğin ya*
ym organı Jewis Chronicle ga
zetesidir. Ayrıca derslerin ho*
çalan da Hahamlar ve Haham
okulu talebeleridir.
Rusya hesabına sahte bir an
ti-emperyalizm edebiyatı ya
panlar hadızatmda gerçek em
peryalizmin içimizdeki kiralık
ajanlarıdır. Değilse gerçek düş
manı neden gizlemektedirler?

Japonlara Yeni
Türkiye’nin içinde
bulun*
duğu son ekonomik çıkmaz
lar, milU zenginliği soymak için fırsat kollayan yabancıla
ra imkân hazırlamıştır. Şekil
değiştirmiş
kapitülasyonlara
yenileri ilave edilerek yaban
cı sermayenin hakimiyeti kök
leştirilmeye
çalıştırılmakta
dır.
Bu meyanda 18 Ağustos rta
Japonya ile aramızda imzala
nan bir protokol milî! servetin
bir kısmının daha dışarıya ka
çırılmasını temin edecektir.
İmzalanan protokole göre Ja
ponlar Pendik’te bir tersane
kuracaklar ve bu tersanede va
pılan ilk 24 gemiyi Türk hükü
metî satın almaya mecbur ka
lacaktır. Ayrıca dövizle karşı
lanacak yatırımlar için Japon
ya İhracat - İthalat Bankası ta
rafından % 7 faizle 6.800 mil
yon dolar (yaklaşık olarak 9.52
milyar Türk Urası) borç veri
lecektir Diğer taraftan gemi
lerin inşası için lüzumlu ham

madde Türkiye'den temin edü
meyecek, dışarıdan getirtile
cektir. Böylece bir yandan za
ten dar boğazlara girmiş Türk
ekonomisi % 7 faiz gibi ağır
bir yük altına girecek ve gırt
lağına kadar borca sokulan mil
let yabancıların yeni teklifleri
ni kabule mecbur kalacaktır.
Diğer yandan ise mevcut Türk
tersaneleri Japonya’ya tanınan
imtiyazlar neticesi muattal ha
le gelecektir.
Japonlara verilen bu kapitü
lasyon neticesi tasan halinde
bulunan Deniz Dizel Motorlan
yapımı da tehlikeye girecek
tir
Yabancılara bol keseden im
kânlar tahsis ederek vatanı
çiftlik haline getirenler mev
cut milli müesseseler! genişlet
me ve geliştirme yollannı ara
salar ve böylece dışanya ser*
vet kaçınlmasını önleseler da*
ha millî bir politika takip efc
miş olurlardı Zira Türkiye’nin
zenginlisi vağma Hasan’m bö
reği değildir,

