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Söz Vetdi

Dış İşleri Bakanlığının Dikkatine

El-Fetih Komünisttir
Biliyoruz ki bugün Beynel
milel Yahudilik bütün milletle
rin esirleştiği bir cihan hakimi
yeti için, iğfal etmediği millet,
Dünya üzerinde yok denecek
kadar azdır. Yahudinin en ra
hat yaşayabildiği rejim olan Ko
münizm bizzat Yahudi Liderler
tarafından yegertilmektedir. Ve
bugün Orta - Doğu’yu karıştır
makla Arap ülkelerini de Yahudinin rahatlıkla geçinebile
ceği komünist rejiminin içine
İtmek gayesindedir. Bunda da
maşa olarak maske bir teşkilât
£1 - Fetih kullanılmaktadır.
Ne yazık kİ »on Diyarbakır
hadiselerinde gerek Dışişleri
bakanlığından gelen yazıda ve
gerekse İlhan Selçuk bir yazı
sında £1 - Fetih teşkilâtının
komünist olmadığı İsraillileri
Filistinden çıkarmak için (I)
Mücadele eden Milli (!) bir teş
kilât olduğunu belirtmişlerdir.
Dışişleri bakanlığından gelen
bu yazı kuvvetli bir delil sayı
larak 1 1 anarşist iki saatlik bir
duruşmadan sonra serbest bı
rakılmıştır.

Gafiller uyanın! El - Fetih
milli bir teşkilat değil Komü
nist bir teşkilâttır. Zira bu teş
kiîâtı başındaki Yasser Arafat
w kimliği hakkında 25 Ocak
1970 tarihli EPOCA dergisinde
çıkan yazı son derece şaşırtıcı
fakat gerçektir. Bu habere go*
re:
«Teşkilâtın kumcusu Yasser
Arafat’dır. 42 sene evvel Ko
düs’te doğmuştur. ANNESİ YA
EKUDİDİR. EL • Fetih’in seç
me elemanları Çinde eğitim
tfürnuMİÜF
Yine Ascociaded Pressin 8
Kasım tarihli Mr haberine gö
re ise «Arafat Kaba gerillala
rıma tekniklerini İncelemiştir»
Demek İd başında hergttn Pe
kin ve Moskova gezileri yapa
rak büyük babalarına danışan
Yahudüeıin bulunduğu bir teş
kllât asla Milli olamaz. Yasser
Arafat’ın Yahudi, Dr. George
Habbaş’ın bir hristiyan okluğu
ortadayken 13-Fetilı'm millili
ğinden bahsetmek gülünçtür.
Yine bu teşkilâtın, Dışişleri
bakanlığından gelen yazısında

Sağ Yumruğu
Sıkacağım
Ben artık inandım dönmek yok
Adadım canımı millete caymak yok
Yaşıyorum ideolojiyi taviz vermek yok
Ezilsem de imanla sağ yumruğu sıkacağım
Zafer zafer üstüne kazanmazsam ben
Kahpe moskoftan intikam almazsam ben
Esir Türk illerine hürriyet götürmezsem ben
Kurşunlara dirilsem de sağ yumruğu « k a ra ğım
Zafere doğru emin ilerliyorum milletle
Dedemin kanlı mirasım koruyorum milletle
Cihat bayrağım açıyorum milletle
Zindanlara atılsam da sağ yumruğu sıkacağım
Dalgalanacak semalarda bayraklar
Sancaklar üstüne dikilecek sancaklar
İnanan milletimindir ancak şafaklar
Vurulsam da sağ yumruğu sıkacağımı
ÖMER YILDIRIM
AFYON LİSESİNDE ÖĞRENCİ

SAYFA 2

İsraillileri Filistinden çıkarmak
için Mücadele eden bir teşki
lât olduğu belirtilmiştir. Deriz
kİ:
31 Aralık 1969 tarihli Yeni
Gazetede (L’ORİENT) den alınan bir yazıda Yasser Arafat:
«Sanıldığının aksine, asırlar bo
yunca beraber yaşadığımız ve
hatta Nazilerin katliamı sıra
sında koruduğumuz Yahudi
toplumuna karşı herhangi bir
kinimiz yoktur» demiştir. Yine
ayni tarihli ayni gazetede. «Bi
zim esas amacımız da Filistinli
lerin eski topraklarına kavuş
maları ve bu topraklarda eşit
haklara sahip YAHUDİ HRİS
TİYAN ve MÜSLÜMAN’lardan
müteşekkil bir Demokratik Fi
listin Cumhuriyetinin kurulma
sidir» demiştir.
Sayın hariciyecilerimiz Hani
nerede Yahudileri Filistinden
atmak? Nerede kaldı? Böyle
bir beyanat hariciyecilikle hiç
bir zaman bağdaşamaz.
UYANIN.
Zeki Çobanoğl«
AFYON

Bcyşehküleri

Dinleyin
Biz ızdıraplıyız. Bir taraftan
imanımız giderken, diğer yan
dan aç ve perişan oluyoruz.
Bundan 8-10 yıl önce her bi
rimiz 5000 lira verip av tüfeği
imali için takım ve malzeme al
dik. Her aile kendi evinin al
tında bir tüfenk sanat dükkanı
açtı. Her üç günde bir silah
yapar ve bunu ortalama 150200 lira arasında satardık. Ve
kendi ocağımızda çoluğumuzun
çocuğumuzun başında çalışır
ve rızkımızı temin ederdik. Tü
fenk imal ettiğimiz zamanlarda
demir ucuzdu- Bu yüzden piya
sada tüfenk iyi para getiriyor
du. Hatta yurt dışına bile silah
lanmız gidiyordu. O zaman il
gililer bu işi kendileri yapmış
gibi onur ve gurur içinde bi
zim yanımıza gelir, övünürler
di. Tüfenk bayramları tertip
leyip* bu bayramlarda bize nu
tuk atarlardı. TRT yanımızdan
hiç ayrılmaz, devamlı röportaj
2ar yapardı. Ama şimdi demir
fiyatları o kadar arttı ki... Si-

Şişme! Ey Lenin’in oğlu Marx’m torunu kızıl uşak,
Yaptıkların yetti artık, hesap günü geldi dönde bak!
Uyanıyor artık bu büyük mület, gaflet uykusundan
Soracak elbet .sana hesabı, kuşkun olm asın bundan.
Millete yaptıkiann kalacakmıydı sandın?
Paraya ve şehvete kamp, kızıla zağarhk yaptın.
Bu VATAN’ı satmak istedin, yoldaşın fazıl zalime.
Yalandın bu zamana kadar, sığınacaksın şimdi kime?.
Masken yırtıldı artık, aldanacağım mı sanıyorsun?
Yazık sana maskara, uyutamazsm, aldanıyorsun.
Sen, o yaldızlı yalanlan, gitte babana yuttur.
Sen ki; Dil uzattın bayrağa, millete, dine ye inanca,
Takıyordun az kalsın, mü’min mülete kızıl bir kanca.
Kopuklan topla başına bakalım ne yapacaksın.
Belli, zaten büiyorum, sonradan Marx’a tapacaksın.
Ne halin varsa gör. Dışarı defolup milleti bırak.
Bu millet imanlıdır, senin dediğinden çok ırak.
O zağarlık senin babandandır, çok görmem bunu sana
Küfredersin bu millete, lâkin sövdürürsün anana.
-— Sizin karılar da içki içer değil mi militan?
— Evet içerler, ne olmuş ki? hem de her verde her an
— îçki içenler benliğini kaybeder, hal değil bu hal.
— İsterse zina yapsınlar, onlar da insan, gayet normal
— öyleyse hepiniz piçsinizdir, babanız kayıp,
— Yââ... Utanmıyormusun iftiraya, sakalın var ayıp,
:— Anan zina yapıyormuş kendin söyledin biraz önce.
— Haa... onun adına zina denmez «flört» tür adı bizce
— Bu VATAN’m evladı değilmisiniz be miskinler siz?
— Evladıyızdır amma... kan. kız, vermiyorsunuz ki sız
— Evli değilmisiniz? Namussuz kopuk, kendi kann
■
' nerde?
— Evliyim, Neden sordun sen, fakat kim bilir şimdi
nerede?
— Kendi karının gittiği yerleri bilmîyormusun sen?
— Benim karımdan sana ne, karımın kahyasımısm
sen?
Bu mübarek vatanın ne diye evladıyız diyorsun?
Hürüz diverek bin bir çeşit ahlâksız nane yiyorsun.
Temiz, ahlâklı, namuslu tadan kirletiyorsun.
Bundan dolayıdır ki Allah’tan lanetleniyorsun.
Sen ondan gelen imanlı sesi dinle, duy ki öğren sor.
And içiyor Allah adına, imanlıca bak ne divor:
O. benim milletimdir, asla sana boyun eğmeyecek.
Öldürsen bile bu dil susmayıp HAK’kı sövlevecek.
«Kuşkulanma ey yobaz, ey satılmış devrimbaz,
Döndüremezsin onu, nur yüzlü alnı beyaz.
Bu topraklar onundur. derva kadar kan verdi.
Çiğnetilir mi zalime, PEYGAMBERE söz verdi.»
Tahır YÜKSEL
Yozgat Lisesi
lahlarımıza pazar bulamaz ol buldular. Gencecik ömürler fu
duk. Bilhassa son iki nida 150 huş yuvalarında erir gider du
250 lira arasındaki fiyatlar 60 rumda. Bütün bu anlattıkları
ile 1 2 0 lira arasında dolaşmak mız ve gördüklerimiz ilgililerin
lâkaydsızlığı yüzünden.
ta.
Şimdi de bizim bu ızdırabıBaktık ki yaramıza melhem
mızı
istismar etmek isiyen asürecek yok. 5000 liraya aldığı
caip
kılıklı
insanlar türedi. YHc
mız toplu malzemeleri ve ta
«emeğinizin
karşılığını , alamı
kımları parça parça sattık. Bu
yorsunuz,
«yok»
sre burjuvala
sefer 500 liraya tabi. Bütün
ra
karşı
atmalısını»
falan d’ye
dükkanlar kapandı ve ahır ya
tek,
milleti
kandırmaya
çalışı
pıldı. Ondan sonra ırgatlaşmayorlar.
ya, İzmir. İstanbul, Antalya di
Hani bize bir zamanlar bay
ye düştük yollara. Evlatlarıma
ramlar
tertipleyip nutuk atan
la beraberdik önceleri. Ahlâk
lar?
Hani
iyi günlerimizde ya
lannı kontrol edebiliyorduk.
nımızdan ayrılmayan T R T Ap
Şimdi baba U r yere, delikanlı
talanmız boşuna dememMer
yeni yetişen oğul bir yere.
ya!
«Düşme, o zaman dos*im
Şimdi ırgatlajmak üzere dağıl
düşte förfirsıin.» Bizim dost
dik.
lar düşümüze bile girmez ol
İlgililerin ilgisizliği yüzün dular. Şimdi biz. aeaio kılıktı,
den sanatımız tar ü mar oldu. sacı bası karışmış tipsiz insan
Ocağımız dağıldı. Sadece işin larla baş basa kaldık Ama Mi
maddi cephesidir btf. Köyden tün bu ızdıraplar unu+uîam?*.
şehirlere inen delikanlı oğulla Cfinkü millet, intikamında mfl
nmız neyin ne olduğunu, doğ roru zaman tanımaz
T iıs r* ' p v n i R
runun ne, eğrinin ne olduğunu
39
KftV A*»rvA
anlıyamadıklan İçin sinemalar
VABfviîSt
da, tiyatrolarda, isimleri sayı
BEYŞEHİR-KONYA
sız fuhuş evlerinde kendilerini
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Y E N İD E N

A.P. Genel Kongresi bir kaç gün önce sona
erdi. Bu kongre tahmin edilen şekilde Süleyman
Demirel’in büyük bir çoğunlukla, tekrar genel
başkan seçilmesi ile neticelendi. Görünüşte Sü
leyman Demirel büyük bir zafer kazanmıştır. Ancak bu zafer geçici ve görünüşte bir zaferdir.
Başta bay Demirel olmak üzere, A.P. bu netice
üzerinde hiç bir hayale kapılmayarak düşünmeli
ve gerçeği kavramalıdır.
A.P. dayandığı kitle itibariyle müslüman halk
çoğunluğunun partisidir. Mahiyeti itibariyle bir
doktrin partisi değil, bir kitle partisidir. Bu ger
çek bir partinin dayandığı kitlenin maddî ve manevi: ihtiyaçlarına uygun düşmesi i^ap ettiğini
gösterir. Müslüman köylülerin, işçilerin ve esna*
fin partisi, yakın bir istikbalde korkunç bir yal
nızlık içine düşmemek için halka dayanmağa
mecburdur.
t

MILLI

Mücadele
Milletin iman, ahlâk, kültür
tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasî
tatLLI DÂVA MECMUASI

Yıl: 1 — Sayı: 39
#

SAHİBİ
Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR
A, Selim Arkoç

Devamlı Yazı Kadromuz
AYKUT EDtBALt
YILMAZ KARAOGLU
NECMEDDİN TURfNAY
SABAHADDtN ERİŞ

•
İDARE YER)
Babıâli Cad. No: 50/4
CaSaloglu — İstanbul
Telefon: 27 73 10

DtZGl
Şen-AJ Matbaas
î:'

BASKI
Güneş Matbaacılık T.A.Ş. ,
Cağaloğlu — 1st.

ABONE ŞARTLARI
Bir Senelik: 70 Lira
Altı Avlık : 35 Lira
Üç Aylık : 18 Lira
FtATIs ISO KURUŞ
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AP Milletin Sesine
Kulak vermelidir

Ayrıca 1980 ihtilâlinin neticesinde yıkılan
DJE\ yerine kurulan A.Pr Türkiyede İslama bağlı
milliyetçilerin eseridir. Bu tarihi bir gerçektir.
Bugün Süleyman Demirel’in çevresinde yarın ise
nerede olacağı meşhul bir gurup, A.P. juırulu|
sancılar çekerken nerede idi? A.P. Ç.fLP’nin hi
maye ettiği komünist militanların saldırılan ile
yerle bir edilirken, bugünün devletlerinin bir
kısmı Y.T.P’nin bir kısmı M.P’nin saflarında ik
tidar şansı arayan basit politikacılar değilml
idi? Bugünün ^ şa k ç ıia n n ın bir çoğu İnönü'den
ışık beklemiyor muydu? D.P1İ büyük halk kitle
sine gerici,, kuyruk yaftalarının yapıştırıldı^
günlerde onları, siyasî kanaatleri ne olursa ol
sun İslama bağlı milliyetçiler müdafa görevimi
yüklenmediler mi? D.P*nin bütün idarecilerine,
çarşaf, çarşaf gazete sahifelerl dolusu, en adî
hakaretler savrulurken* vicdan ve milli birlik duy
gusunun gereği olarak, İslama bağlı milliyetçiler
her devrin mahkûm ve mazlumu olmalarına rağ
men, hakkın dili olarak ortaya çıkmadılar mı?
Bunlar en kesifi tarihi gerçeklerdir. Ve bu ger
çekler gösterirki, Â.P. müslüman halkın ümid
bağladığı ve islâma bağlı milliyetçilerin kur
duğu parti idi.
Bu hatırlatmalara bazıları diyecektir ki, poli
tikada vefa hissinin yeri yoktur. Biz ise böyle
bir cevaba çirkefle bulanmış, iğrenç bir oportinizmdir deyeceğiz. Başlangıçta söylediği fikri, so
nunda reddeden; söylediği ile icraatı bir birine uy
mayan adam adî bir bulaşık bezinden daha aşağı
dır. Millete rehberlik ancak gerçek kahramanla»
nn, ve mesuliyetini müdrik olanların hakkı ve
vazifesidir. Yoksa kulis ustalarının kirleteceği
bir mevki değildir.
A.P. kongresi gerçi Süleyman Demirelln
başbakanlık zaferini perçinlemiştir. Ama Â.P. nin
kesin olarak halktan kopuşunu ve islâma bağlı
milliyetçilik ananesinin tasfiye edildiğinin de
başlangıcını teşkil etmiştir. Bu ise milletin ümid
bağladığı A.P. için en büyük kayıptır. Bu başlangıç sonun başlangıcıdır.
A.P’deki bu kesin tasfiye, A.P’ye karanlık
bir istikbal hazırlıyor. Yakın siyasî tarih ibret
olmak için tetkki edilince, bu hüküm bütün acı
lığı ile vuzuh kazanır. Talât paşayı Dönme Cavidi, Cemal paşası ve nihayet Celâl Bayarı, son
yüz senelik tarihin ibret alınacak âkibetlerini
hatırlatıyor.
Bir darbe ile iktidara gelen ittihad terakki,
beynelmilel yahudiliğin kamçıladığı bir beygir
gibi hareket etti. Kendisini iktidara getiren ma
sonluğun kardeşçe yardımı devam edip gidecek
zannetti. Millete sırt çevirdi Ve korkunç akibetini bu mason uşaklığının durduracağını zannet
ti. Korkunç bir İslâm düşmanlığını sahte bir mil
liyetçilik duygusu ile cilalıyarak koskoca impara
torluğu yok etti. Bir mason olan Talat paşa İtal
yanların Trablusgarb’a yaptığı çıkarma hareketi*

ni duyunca, İtalyan masonlarının masonik kardeş
lik duygularını yıktığını söylemekten başka bir
şey yapamadı. Akıbeti ise bir ermeni kurşunu ile
millete zarar vermekten başka bir işe yaramayan
hayatına veda etmek oldu. Bu, ibret alınacak akibetlerdendir. Ve verdiği ders de şudur. Hiç bir
politikacı, ister silah isterse kulis komplosu ile
iktidara gelmiş bulunsun, Masonluğun himayesi
ne güvenmemelidir. Zira bu kuvvet işine yarama?
hale gelmiş adamın akibeti ile hiç ilgilenmez.
Ders alınacak başka bir misalde şudur. Kagerlenmiş bu ittihadcı, namlı bir din ve milliyet
düşmanı Celâl Bayar’m bilinen veya bilinmeyen
akibeti... İttihat terakki müfettişi olduğu devir
de en büyük zevki tiyatrolara hoca doldurup, sa
kallarını kesmek ve sarıklarını ayaklar altına al
mak olan bu Celâl Bayar da masondu. Ve iktida
nnı kesin bir mason desteğine borçlu idi. îşte bu
Celal Bayar, 1960'm baharında beklemediği sürp
rizlerle karşı karşıya idi. 1959’da toplanan sionist
kongresi üç hükümetin düşürülmesi kararına var
mıştı. Türkiye, Güney Kore ve Güney Afrika
hükümetlerinin yıkılması kararlaştırıldı. 1967’den itibaren milletini yönelen Menderes, Ce
lâl Bayann markajından kurtulmuş bulunuyor
du. Başbakanlığa mani olmak için yapılan ent. rikalar netice vermemişti. İktidar, kozmopolit
mason uşağı kadronun avuçları arasından uçu
yordu. Menderesi markaj görevini yerine getire
meyen mason kadrosu da tasfiye edilecekti. Kor
kunç bir iftira kampanyası başladı. Gayri milli
basın ve İnönü bu savaşı sürdürdü. Ve buhranlı
yıl 1960 a gelindi. İşte bu sırada teşkilatsız halk
Menderesin yanında olmayı bir görev bildi. An
kara sokaklarında C H.P’nin tertiplediği gösteri
lere karşı, toplanan müslüman halkı gören Ce
lal Bayar «gericilerin yardımına ihtiyacım yok
tur.» diyebiliyordu. Sonra mazlumun yanında
olmak duygusu içinde, D.P’nin akibetine ağlaya
cak müslüman halka karşı duygusu buydu. Celal
Bayarm
Ama akibeti ne oldu, bu adamın. İpten yaş
fazlalığı sebebiyle ve zorlukla canını kurtarmak...
On sene boyu sürebilen, devlet başkanlığı sal
tanatının sonu, rica minnet ipten kurtulabilmek
olmuştur. Ve bugün bir hiçtir. Talat paşası gibi...
Bilinmelidir ki, Kongrede söylenen yaldızlı
laflar, hiç bir başarılı icraatın ifadesi değildir.
A.P. bugün halkla, gençlikle bağlarını koparmış
tır. Gelişen kominizmin menfur ilerleyişini durduramamıştır.. Türkiye ne İktisadî, ne siyasî ve
ne de İçtimaî buhranını halletmiş değildir. Ka
nayan bir yara Kıbrıs, ızdırap kaynağı esir Türkler, gelişen komünizm, ekonomik bir intihar
Ortak pazar, Türkiyeyi felce uğratan ekonomik
istismar silahlarını dışardan alan bir Türkiye..- tş
te vatanın manzarası budur!
Millet politikada Celal Bayar
bıkmış, usanmıştır.

ananesinden

Millet %45*e varan seçimlere iştiraksizliği
ile, günlük, basit, kulisçi politikaya nefretini
ilân etmektedir. Millet, ideallerine tam sahip
siyasî kadronun özlemi içindedir. Türkiye siyasî
İbresi, milli mücadelenin istikametini
gösteri
yor.
Millet büyük uyanışa başlamıştır. Büyük
uyanışın hareketi şimdiden duyulmağa başlamış
tır. Çünkü millet, eski azamet ve şevketine ulaş
ma hedefinde yol almağa başlamıştır.
Millet parti kongresini kazanacak liderler
değil, milleti zafer, büyüklük ve şeref sahiline
ulaştıracak liderler beklivor Yakındır!

Yeniden M illi M ü cad ele

Mücadele çizgisinden

Adalet partisi
nereye gidiyor ?
KONGRE NASIL GEÇTİ?
21 Ekim Çarşamba günü başlayan Adalet
Partisi 5. Genel Kongresi üç gün devam etmiş
▼e Cuma günü sona ermiştir. Kongreye 1508 de
lege katılmıştır.
Kongre,geçen sayımızda da tahmin ettiği
miz gibi sakin geçmiş ve beklenen netice çıkmış
tır. Kongrede daha başlangıçtan itibaren sezilen
husus Demire! etrafında bir propaganda unsu
runun varlığı ve buna muhalif grubun mevcut
bulunmaması durumudur. Hakikaten, bu durum
daha kongreye öncesinden başlamış, bitinceye
kadar sürmüştür Delegelerin Demirerin konuş
malarını ayakta alkışlaması, kongreye Çatılanla
rın tutumunu açıklamak bakımından kafidir.
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok tarafından
yönetilen kongre, Demirerin açış konuşmasıyla
başlamıştır. Demireî, üçbuçuk saat kadar süren
konuşmasında daha çok; parti içi çekişmelerden,
kendisine muhalif gruplardan, Demokrasimden,
Türkiye’nin kalkınma hızından, Ordu’dan, AP*
nin zaferinden, çeşitli partilerin oy sayılarından
▼e buna benzer şeylerden bahsetmiştir. Dernlrel’in bütün sözleri, istisnasız, tasvıb görmüş ve
alkışlanmıştır.
Demirei’den sonra faaliyet raporu ve muha
rebe raporu müzakere edilmiş ve herhangi bir
muhalefet bahis konusu olmamıştır. Küçük
«kışlar İse hemen cevaplandırılmıştır.
İdare heyetinin ibrasından sonra, Temel Me
seleler Konseyi’nin hazırladığı ve Demirerin ko
nuşmasının maddeleşmesinden ibaret olan karar
lar, Demirel’in konuşmasıyla beraber kabul edilmistir
Bütün kongre esnasında delegelerden sade
ce alkışlar yükselmiştir. Bunun dışında, Demlrel’in konuşmasında, faaliyet raporunda ve kong
reye sunulan kararlar hakkında herhangi bir ko
nuşma yapılmamıştır. Yalnız hazırlanmış intiba
ını veren birkaç delege, Demirelin şahsına med
hiye söylemeyi ihmal etmemiştir.
Nihayet kongre, Demirel’in 1425 oyla genel
başkanlığa getirilmesiyle son bulmuştur. Oyla
rın 28 tanesini Hayri Domaniç, 15 ini Aydın
Yalçın 9 tanesini aday olmadığı halde Faruk İl
gaz 1 tanesini de, aday olmadığı halde Ali Nai
li Erdem almıştır. 30 tane de boş oy çıkmıştır.

SAYFA 4

KONGRE ÖNCESİ OLAYLAR
Daha önceki sayımızda da belirttiğimiz gibi,
kongre öncesi, bir hayli hareketli geçmiştir. Ba
zı şehirlerin delegeleri kabul olunmamış, bazı il
ve ilçelerin başkanları ihraç edilmiştir. Demir
erin karşısına bazı başkan adayları çıkmıştır.
Fakat bunların şaibeli oluşları yahut da belirli
bir şahsiyetleri bulunmayışı dolayısıyla başkan
adayı olmaları DemİrePin işine yaramıştır. Tam
kongreye birkaç gün kala Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli Başkanlıktan istifa etmiştir. Bu
arada AP.’nin en *or günlerinin İnsanları 26 1ar,
yeni bir parti kuracaklarını açıklamışlardır. İşte
AP 5. Kogresinift vuku bulacağı ortamın öncesi
böyleydi.

lık bir memlekette, zevk ve eğlencenin coşturdu
ğu insanlar... AP. kongresinde toplanan delege
ler böyle görünüyordu.
KONGRENİN GÖRMEDİĞİ
MİLLİ MESELELER
Türkiye’nin hakikaten cennet vatan olması
nı, insan ne kadar istiyor. Fakat bu gaye için
önce ızdırap ve buhranımızı, sebeplerini ve kur
tuluş yollarını bilmek gerekir. Zira ızdıraptan
bihaber olan halinden memnundur tslah edece
ği bir şeyi yoktur. Ama Türkiyemiz öyle değil
Türkiyemiz bugün buhranın kıskacına düşmüş,
millet düşmanlarının ihanetine uğramış büyük
bir imparatorluğun yetimidir.
Ve meseleleri
vardır. Evet. İnkâr edilmez ki Türkiye’nin me
seleleri vardır 1 0 seneden beri gövdesi millet
tarafından beslenen, beş seneden beri, milletin
bir kâbustan kaçarken sığınmak istediği iktidar
olan AP.’nin kongresi bu meselelere bigane ka
lamaz. Biz, mes’uller duymazsa, tarihe geçsin ve
millet bilsin diye kongrenin görmediği mesele
leri sıralamak istiyoruz.
•

Türkiye’de siyasi hayat:

AvP., milletin çile çektiği ve mutlaka kur
tulmak istediği bir devrenin neticesidir. Çeşitli

Ayrıca AP. Kongresini mütalaa ederken, 1
Kasım’da açılacak olan meclisi, bu meclisin şu
an başkansız oluşunu, parti yönetim kurulunun
kongre esnasında aldığı şekilden memnun olma
yan ve parti kongresini bekleyen bir grubun
partiden ayrılması ihtimalini, bu ayrılıştan son
ra iktidar partisinin çoğunluğu ne derece sağla
yabileceğini, sağlayamazsa durumun ne olacağını,
meclisin bu kritik anından istifade etmek iste
yecek olan komünist teşkilâtlanıl hareketlerini,
iktidar partisi düşer, diğer milliyetçi partilerde
çoğunluğu sağlayamazsa - ki şimdiki durum böyledir meydana gelecek ortamı, evet bütün bun
ları düşünmeli ve AP. Kongresini bu açıdan de
ğerlendirmeliyiz. AP. Kongresini bu açıdan de
ğerlendirdiğimiz zaman acaba durum nedir?
AP. KONGRESİ BEKLENENİ VERMİŞ MİDİR?
Şunu hemen ve katiyetle belirtelim ki, AP.
kongresi ümid edilen neticeyi vermemiştir. Ne
tice bakımından böyle olduğu gibi, cereyan edişi
yönünden de böyledir. Bugün millete iktidarlık
mevkiinde bulunan ve milyonların oyunu temsil
eden AP. kongresi böyle olmamalıydı. Bin beşyü
zü aşkın delegeyi, herhangi bir fikir kaygûsundan mahrum, zevkli bir maçı alkışlayan insanla
rın basit his ve heyecanı içinde ve bir insanın
şahsına olan bağlılığın veya bağlı görünmenin
verdiği kölelik duygusuyla hareket ediyor gör
mek, millet namına bizi üzmüştür. Gönül isterdi
ki, ikinci defadır, milletin emanetini taşıyan in
sanların herbiri, kogreye, bir millî meselemizi
milli ızdırabımızı getirsin. Çözüm İmkânını bu
lamasalar bile, hiç olmazsa böyle bir ızdırabın
varlığı bilinsin. Ama heyhat!.. Güllük - gülistan

—
Bir zamanların İçişleri Bakanı Sa
yın Faruk Sükan şimdi kendi partisinin dı
şındadır. Masonluğun plânlı gayreti şimdi«
ye kadar kimleri harcamadı?
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Ferruh Bozbeyli. Kendisini şimdi hangi va—
Meclis başkanlığından istifa eden
zifelerin beklediğini düşünüyor mu acaba?
vesilelerle zulüm görmüş bir millet, AP. ye ya
rasını sarması için sığınmıştır. Fakat AP. de mil
letin evlâdlarına değişik şekillerde bu zulmü re
va görmüştür. A. Partisi iktidarının, Haldun
Menteşeoğlu namındaki İçişleri Bakanı, sadece
milletinin buhrandan kurtulması için mücadele
eden bir millet evlâdını, komünistlerin iftirala
rına kanarak, şirretliklerinden korkarak, T B.
M. Meclisinde utanmadan katil diye takdim et
mek cesaretini göstermiş,millete rağmen bunu
yapmıştır Bir yıldan beri hapishanelerin loş duvarları, »âlet evlâdlarmın ızdırabına sahne ol
maktadır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, inan
cını söylediği için parmaklıklar arkasına atılan
millet evlâdlarmın mes’ulleri kimlerdir?
Ama aynı durum komünistlere tatbik edili
yor mu? Adamlar isyan ediyor, işçiyi ve polisi
katlediyor, makinalı tüfek yakalatıyor, adam 51*
dürüyor, okul basıyor, rektör kovalıyor; fakat
bakıyoruz, bilindiği halde katil, yine bizim Men
teşeoğlu tarafından gizlenmiş. Demirel, Türk
demokrasisi bıçağın sırtında değil demesine rağ
men demokrasi, orak - çekiçin arasına girmiştir.
Millet sessizce dert yanmaktadır. Fakat duyan
nerede?
Bu komünist faaliyetin yanında, hristiyanlık
pronagandası almış yürümüş, milletin gazetelere
kadar akseden feryadı cevapsız kalmıştır. Hristivan misvonerlerinin yuvalandığı vabancı okul
lar hani harıl faalivet göstermektedir.
Türkiye'de siyasî iktidarların, milletin ızdırabma karsı bu kavıtsızlıği sivasî hayatı iflas
çukuruna do$ru hızla itmektedir. Son seçimde
% 45 gibi büyük bir seçmen topluluğunun oy
kullanmaması iz’an sahiplerini düşündürmelidir.

Kerkük daha dün deşilen bir yaradır ve
feryadı cevapsız kalmıştır.
• İktisadî hayatımızdaki uçurumlar:
Demirel, kongrede % 7 lik bir kalkınma hı
zına sahip olduğumuzu söylemesine rağmen, or
tadaki bazı gerçekleri görmezlikten gelemeyiz
Gelmemelidir.
Türkiyenin dış borcu milyarlarla ifade edil
mektedir Hatta bugün Türkiye’de yaşayan her
ferd, dışarıya 9271 lira borçlu durumdadır, İk
tisadî hayatımızdaki bu ffccî hal, devalüasyon gi
bi tehlikeli bir badireye bizi yöneltmiş, bunu di
ğer krizler takip etmiştir. En zarurî ihtiyaç mad
delerine yapılan zamlar, milleti zor duruma it
miştir. Demirel’in «zamsız devalüasyon yaptık>
sözü bir mugalatadan başka birşey değildir öy
le ki, *bir dolmuşa binen insan bile bu sözün hi
lafı hakikat olduğunu görebilmektedir
Türkiye’de senelerden beri milletin kanını
emen gayrı millî unsurların soygunu durdurul
mamıştır. Yine zeytinyağına parafin katılmış, yi
ne asetik asit, porselen, teneke kaçakçılığı yapıl
mıştır.
Bir ziraat memleketi olan Türkiye, dışardan
buğday ithal eder hale gelmiştir.
İktisadî hayatımız işte böyle fecî bir durumu yansıtıyor.
• Ahlâkî sahada meydana gelen çöküntü,
artık herkesin farkedebileceği derecede bariz
dir. Milletin ahlâkî hayatına dinamit koyan bin

lerce vasıta (gazete, dergi, roman, sinema, ti*
yatro,) mes’ullerin kontrolünden uzak, meydan*
lan doldurmuştur. Devletin korumasından mah
rum bir milletin idealleri yokolmağa mahkûm
dur.
•
Kültür hayatımız, gayn millî kültürle
rin istilasına uğramıştır. Bizzat eğitim müesseleri, bu gayrı milli kültürlerin aracılığını yap
maktadır. Mübhem bir hürriyet anlayışının ver
diği ortamdan faydalanan gayn milli kuvvetler,
milletin kültür hayatına darbe üstüne darbe
vurmaktadır.
Türkiyenin kısaca panoraması budur. AP.
kongresinin bu meselelere bigâne tutumu, mil
letine bağlı insanları derinden üzmüştür. Yö
neticiler hakkmdaki vaki şüphesi kesinlik ka
zanmıştır.
BU GİDİŞİN SONU KÖTÜDÜR
Bu şekilde, en hayati meselelerin demagoji
lerle geçiştirilmesi, mahir bir üç-kâğıtçı edasıyla
hâdiselerin örtbas edilmesi,
milletin ümidini
yaralamıştır. Millet, meselelere çözüm yolu getiirimesini istiyor. Yoksa hiç alâkası olmayan
laflarla, bir sofist mantığı içinde hareket edil
mesi, muhatabı susturma gayesinin tek hedef
haline getirilmesi ufuklan kara bulutlara terketmektedir.
A. Partisinin en zor. günlerinde ter döken
insanların sorumsuzca davranışlarla tasfiye edil
mesi, milletin AP. ne olan bağlılığının sebeple
rinin bir türlü anlaşılmak istenmemesi ve Par
ti eşkilâtımn birkaç pergeli! - gönyeli loca men
subuna tevdii, biliniz kî milleti düşündürmek
tedir.
Milletin buhrandan kurtuluş mücadelesine
«teokratik nizam özlemcilerinin karşısındayız»,
gibi komünistlerin ve masonlann
ifadeleriyle
karşı çıkan insanlar, millet vicdanındaki meşgu
liyetlerini unutmamalıdırlar.
Bir kongrenin alkış gürültüleri arasında ge
çip gitmesi, bir insanı zafer sarhoşluğuna götü
recek kadar büyük bir hâdise delildir. Bazan
sarhoşları milletin darbesi uyandırır.
Eğer bir millet ızdırap içinde inliyor da
yöneticileri zevk ve safa içinde yaşıvorlarsa, o
idarecilerin sonu iyi olmaz. Millet bugün, çözül
mesi gereken meselelerin ağırlığı altında beîİ
kamburlaşmış, yüzünde susuz tarlalardaki çat
laklara benzer kırışıklar teşekkül etmiş, millet
ızdırabiyla muzdarip yöneticiler bekliyor. Mil
let, varlığını millet varlığına adamış insanlar
arıyor.
Hiç de istenilen tarzda geçmeyen kongre,
mileti memnun etmemiştir. Millet olarak isteği
miz şudur: Gayn mes’ul davranışlara son veri
niz. AP. nin rotasını şaşırdığı şu günlerde, ne
reye gittiğini soranlara, müsbet bir cevap ver
meye çalışınız.

•
Dış politikamızın fecaati:
Türkiye’nin iç politikasında olduğu gibi, dış
politikasında da tehlikeli badireler bizi bekli
yor. Ortak Pazar gibi, tehlikesi şu an iktisadi ve
siyasî hayatımızı saran bir ittifak,
maalesef
Türkiye’yi çemberi içine almıştır Milleti buna
sevkedenler tarih ve millet vicdanında mahkûra
edilmişlerdir Demirel ne kadar da «Bu ne Hrisfciyan devletleri ne de mason cemiyetleri içinde
ortadan kaybolmak demek değildir» dese de Or
tak Pazar, millete mezar hazırlamıştır Ne yazık
ki milletin nefretine ve kanla imzalanan muhtı
ralara rağmen bu çıkmaz sokağa sapılmıştır.
Ruslarla ve diğer komünist ülkelerle yapı
lan kültürel ve ekonomik anlaşmalar, Türk Dış
Politikasında ayrı tehlikeler doğurmuş, millet
bünyesi ikt.isaden ve ahlâken tahrib edilmiştir.
Asırlık düşman moskof, Türkistan’daki kardeş
lerimizin iniltisine rağmen dost ilân edilmiştir.
Halbuki bugüne kadar, Türkistan, bir mesele
olarak ortaya konmamıştır.
Kıbrıs’ın yarası hereün kanamakta ve Kıb*
n s meselesi kangren halini almaktadır. Kıbnsla
aramızdaki bağlar, zayıflamakta ve kopuşu bek
lenmektedir.
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SAYFA 3

Milliyetçileri, komünist iftiralarıyla hücrelere tıktıran, komünist katilleri ise gizlemek sure
tiyle himayesine alan Haldun Menteşeoğlu İle ç apkmlığı bir kızı intihara sevkeden oğlu Özhan
Menteşeoğlu bir gece klübiinde görülüyor. Düşünün ki kimlerin babalan komünistleri himaye
edip, miliyetçileri hücrelere tıkıyor.

Yeniden Milli Mücadelenin İddiası Gerçekleşti:
«Komünistler Kendi Arkadaşlarını Öldürüyorlar»

Komünistlerin Kaatilliği
Ortaya Çıktı
S. B. FAKÜLTESİNDE İŞLENEN
CİNAYET VE TAHMİNİMİZDEKİ
İSABETLİLİK
Geride bıraktığımız Mayıs ayının son haftalarında, Türk siyasî hayatının darbe teşebbüsleriyle meçhul
yönlere sürüklenmek istenişini, bir
yüksek okul öğrencisinin öldürülmesı takip etmişti. Uzun süre esrarengiz hüviyetini muhafaza eden bu cinayet, «Anayasayı Koruma» adı verilen sözde bir protesto gösterisine
de sebep olmuştu. Sonrası mâlûm.
Yine milliyetçi cephe tahkir edilmiş,
yine kâtil zanlıları olarak milliyetçiler minilenmişti!. Hep böyle olmuyor
muydu? Işık Mimarlık ve Mühendislik Okulunun önünde Orman Fakül tesinden bir öğrenci mi öldürülür?
Suçlu milliyetçilerdir. Yıldız Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisin
de cinayetler olur; katil zanlıları yine milliyetçilerdir.
Bu alışılagelmiş iğrenç kanaatin
Mustafa Kuseyri’nin öldürülmesinde
değişmesine ne lüzum vardı (!) İşte yine solcu bir talebenin öldürülme
si vakıasına ısmarlama şahısların arandığı psikolojik ortamda, 2 Haziran
1970 tarihli Yeniden Millî Mücadele
şunları yazıyordu:
ccDarbe teşebbüsü bir yana öğren
ci Mustafa Kuseyri’nin öldürülmesi
hâlâ aralanamamıştır. Kuseyri’nin El
bistan alevî ve kürtçülerinden olması
yeni bir ihtimalin çıktığını gösteriyor. Bir zamanlar komünistlerle
müşterek cephede bulunan siyasi
kürtçülerin bu cepheden sıyrılmak e*
mel ve gayretleri su yüzüne çıkmış
bulunuyor. Acaba, Kuseyri komünistlere bir ihanette bulunduğu için mİ
öldürüldü? Yoksa komünistlerin bazı
sırlarını mı biliyordu? Öyle ya!..
Sol’un hâkimiyeti altında bulunan
Basın - Yayın Yüksek Okulunda bir
talebenin öldürülmesi kimin işi ola»
bilirdi? Hem de talebe cemiyeti odasında. d a y komünist • siyasî kürtçü
çatışması yönünden dikkate değer,
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Kuseyri’nin ölümü ile komünizm yeni oyunlar peşindedir. Komünizmin
alışılagelen stratejisidir bu...»
Olayın ve tahminimizin
üzerin
den beş ay geçtikten sonra, gazeteler
de. hâdiseyle ilgili çıkan haber şu:
Savcı yardımcısı İbrahim Dündar, Si»
yasal Bilgiler Fakültesi Basın - Ya
ym Yüksek okulunda 22 Mayıs 1970
gecesi tabanca ile öldürülen Mustafa
Kuseyri’nin kâtilinin aynı okul tale*
besi Necat Arun olduğunu açıklamış»
tır.
CİNAYETLERİN PERDE ARKASI
VE GİZLİ BİR KARAR
Kasıtlı olarak beş aydır faillerinin gizlendiği bu cinayetin aslı nedir? Kuseyrî neden öldürülmüştür?
Bunu yakinen kavrayabilmek için
önce birkaç misal vereceğiz:
« 1 8 7 9 yılının Temmuzunda Rus
ya’nın Woronesch yakınlarındaki bir
ormanda gizlice 2 0 kadar genç bulu»
şur. Bunların hepsi de üniversite öğ»
rencisidir. Aralarında kızlar da var
dır. Buraya önemli bir meseleyi tar»
üşmak üzere gelmişlerdir. O tarih»
lerde Rusya’da Çann emrindeki giz»
li polis, etrafı dehşete salmaktadır.
Halk ne yapacağım şaşırmıştır. İşte gençler ormanda bu meseleyi görüşmek üzere buluşmuşlardır. Aca*
ba bu konuda halkı barışçı propa «
ganda ile m! aydınlatmalı, yoksa gia»
li polise kendi kullandığı silâhla, ya»
ni kuvvet ve terörle mi cevap vermeli? Uzun görüşmelerden sonra, ka»
rar verilir: Kuvvete karşı kuvvet kut
tanıtacaktır. Hemen o günden sonra
dünyanın en büyük terör olayları
başladı.»
Hemen kaydedelim ki, yukarıda^
ki komünist terör karan Türkiye’de«
kİ satılık militanlar tarafından da
alınmış ve 1967 yazından itibaren
öğrenci meseleleri maskesiyle ytirÜtülmüştür. Aşağıdaki vesika ise, Tür*
kiye’deki cinayetlerin modellerini gös
termektedir. Dikkatlice okunmasında
bilhassa mes’ul şahıslar İçin ipuçları

vardır.
«... Netşajev isimli bir komünist
Moskova ve Petersburg’da öğrenci •
lerden meydana gelen gizli bir organizasyon kurmayı başardı... Bu organizasyonun belli başlı simalan şunlardır: Netşajev, ivanov. Nikolojev,
Uspenski, Kusnezof (İvanov’un küçüklükten beri arkadaşı) Bu şahıslar
gizli teşkilâtın «merkez kom itesini
teşkil ediyordu. Ancak İvanov, Net»

şajev’in emirlerini sert bir şekilde
tartışma konusu yapıyor, sık sık onu
tenkit ediyordu. Her ikisi arasında
ki fikir çatışmaları artık görülür şe
kilde artmaya başlamıştı... Neticede
İvanov komitenin mevcudiyetinden
şüphe etmeye başlamış ve Netşajev’e istifa ederek yeni bir komite kura
cağını söylemişti... Fakat gayri meş
ru bir kuruluş olan bu gizli teşkilât
tan İvanov’un kopması ihanet ola
çaktı. Bu yüzden Netşajev, îvanov’u
bertaraf etmeye karar verdi. Bunu
yapabilmek için de arkadaşlarının n
zasını (komitenin rızasını) alması 1â
zımdı Bunun için, «gayeyi baltalayan
engelleri ortadan kaldırmaya organı
zasyonun yetkisi olup olmadığını* so
runca Uspunski «şüphesiz .vardır» di
ye cevap verdi. Teşkilâtın bütüjı üye
leri aynı fikri kabul edince, İvanovun
bulunmadığı bu toplantıda onun öl
dürülmesi kararlaştırıldı. Neticede
İvanov, gece karanlığında bir parkın
gizli bir yerinde tabanca kurşunu ile
öldürüldü. Çar polisi, bir kaç gün
sonra katil Netşaiev’i tesbit ettiği za
man o, çoktan Cenevre’ye kaçmış bu
lunuyordum
Şimdi Türkiye’de olan cinayetle
re bakalım:
Yıldız Hâdiselerinde öldürülen
Mehmed Büyüksevinç de aynı tarzda
geceleyin, komünistler tarafından okulun önündeki çalılıkların gizliliğin
de öldürülmemiş midir? Bu cinaye
tin kararı ise, hâdiseden bir kaç gün
evvel yapılan toplantılarda terör ha
reketleriyle ilgili karar esnasında zik
redilmemiş midir? Ve hâdisenin akabinde suçu milliyetçilerin üzerine
yıkmak gibi başka bir komünist taktiğine başvurulmamış mıdır?,
KUSEYRİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Yukarıda ifade edildiği gibi Kuseyri Elbistan topraklarından Ankara’ya gelmiş bir kimse idi, Ankara’ya gelir gelmez komünist propagandacılar onun «Doğululuk» duygusunu

— Mustafa Kuseyri’nin katili Nejat Arun işte bu şahıstır.
Haldun Menteşeoğlu ile bu katilin dostluğu nereden ileri geliyor
olmalı? Komünistlerin İçişleri Bakanlığına tesiri bu kadar fazla
ise vay haline milletin!
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Yatağı Radyo

Sttstaralmalıdır
TRT Kanuna hâlâ
Değişmeyecek mi?
T.R.T. nin devlet müesseselerinden bir
çoğu gibi milletin köleleşmesinde aktif rol
aldığı artık iyice belli oldu. Hergün mil
lete sunulan, fakat yahudileşmiş bir avuç
kozmopolitçe hazırlanmış programlarla nef
ret toplaayn bu çiftlikte, son günlerde ye
ni ihanetlere doğru giden hareketlenmeler
görülmeye başlandı. Artık cadı kazanma dö
nen bu ihanet yuvası çürümüşlüğünü bizzat
kendi bünyesindeki ihtilâflarla ortaya ser
miş bulunmaktadır.
T.R.T. deki ihtilâf ve kaynaşmanın iyi
tahlil edilmesi gerekir. İç bünye krizlerinin
millîliğe dönüş olarak anlaşılmasının alda
tıcı olduğu unutulmamalıdır. Zira T.R.T.
ve onun gibi ihanet dolu diğer birçok müessesenin millete dönüşü, ancak Millî Mücadele’nin zafer dönemecinden sonra mümkün
olacaktır.

rt ve malî yolsuzlukları üzerinde fazla dur
mayacağız. Zira bu bütün devlet müesseselerini kuşatan şümullü bir problemdir. Biz
daha çok, yukarıda sıralanan beyanları ideolajik gayeler bakımından inceleyeceğiz.
Beynelmilel yahudilik, efkârı umumiye’ye tesir edip, yön verecek kudretteki
basın ve radyo gibi önemli vasıtaları daimi
kontrol altında bulundurmaya azamî gayret
sarfetmektedir. Haham Reichorm’un bir
nutkunda ihanet şöyle açıklanır:

Bugün masonluk komünizmin ve onun
doktirini olan materyalizmin propagandası
için devlet imkânlarım cömertce kullanı
yor. T.R.T. yönetim kurulundaki bazı üye
leri kullanmak suretiyle bunu dahada ileri
ye götürmeye çalışıyor. Hatırlarda olduğu
üzere geeçn yıl T.R.T. idarecilerinden bazıla
rıyla, genel müdür arasında Ankara tele
vizyonunda bir Rus filminin gösterilmeme
si yüzünden ihtilâflar çıkmıştı. Buna ben
zer bir anlaşmazlık geçtiğimiz günlerde de
polemiklere sebep olmuştu.

«Büyük kuvvetlerden biride basındır.
Basın istenilen bir fikri, tekrar ede ede ni
hayet doğru imiş gibi gösterir, Tiyatrolar
da buna benzer hizmetler görür. Her taraf
ta tiyatrolar ve matbuat bizim direktif
lerimize uyarlar.»
Gerçekten Beynehnilel Yahudilik bü
yük malî gücü ve masonluk denüen ajan
şebekesi vasıtasiyle dünya basınında ve
radyolannda tam bir hâkimiyet kurmuş
durumdadır. Basın ve radyonun üstün tesi
ri yahudiliğin cihan diktatörlüğü için, us
taca kullandığı güçlerdir. Bu güçlerle ya
hudiliğin Alman milletine tahakkümünü
bir yazar şu satırlarla ifade ediyor:

TRT, BABANIZIN

«Partiler tarafından parçalanmış olan
memleket, harpten sonraki demokratik hü
kümetin başında, hakiki Alman olmayıp
yahudi olan Kurt Eisnerleti, Kautskv'leri,
W a l t e r K a t h e n a n ’ l a r ı görüyor
du. Liyakatlariyle, sayılariyle her türlü nlsbetin dışında yer tutan yahudiler, basın yo
luyla, sinema ile, RADYO ile halkın zihni
yetini ifsat ediyorlar ve ahlâka aykırı ya
yınlar yapıyorlar, Marksist beynelmilelcili
ği teşvik ve kol »yas tırıyorlardı.» Aııdre
Joussain İhtilâllerin Kanunu Sh 110.,

SORMAK LÂZIM

TRFDEKİ İHTİLÂFIN SEBEPLERİ
VE REORGANİZASYON İSTEKLERİ
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Öztraka karşı (dan hizbin ayak direme
siyle yapılacak olan reorganizasyon milletin
asla lehine olmayacaktır. Zira bu hizbe
mensup olanların evvelce bahsettiğimiz id
diaları, neler hayal ettiklerini ortaya koy
maktadır. Meselâ;
«T.R.T. Türk toplumunu oluşturma ve
hamleci fonksiyonunu yerine getirmemek
tedir» denmek suretiyle ne kastedilmekte
dir? Adıyla Wie millete yabancı olan Emil
Galip Sandalcı gibi adamlar, elbetteki T.R.
T. nin millet kültürüne dönmesini isteye
mezler. Acaba Türkiye'de imân örf ve ta
rihinin teşkil ettiği esaslara dayanmak suTetiyle «oluşmuş» bir toplum yok mudur
ki yeniden oluşturmadan söz edilsin? El
bette vardır; ajanların bütün ihanetlerine
rağmen millet, ruhundaki esas mayadan
ayrılmamış, o mayadan vücut bulan haslet
ler bu milleti yoğurmuş ayakta tutabilmiştir. O halde iman kültür ve tarihiyle var
olan bir milleti yeniden «oluşturmak» ne
dir? Bu soru, gizlenmek istenen ihaneti
açığa vuruyor, Radyonun büyük tesirini
kullanm ak suretiyle seller gibi kan pahası
na korunan iman ve ideolojimizi yıkmak is
tiyorlar!
Bu arada Adnan öztrak’m ne istikâ
mette olması gerektiğini belirtmeden: «her
müessese reorganizasyona muhtaçdır» de
mesi dikkati çekmektedir.

O halde T.R.T. deki ihtilâf ve boğuş
ma nedendir? Netice ne olabilir? Reorganizasyon istekleriyle bayrak çeken yönetim
kurulu üyelerinin gayeleri nedir?

Bilindiği gibi yönetim kurulundan ba
zı üyelerin, T.R.T. de bir reorganizasyona
~ gidilmesinin, şart olduğunu savunmaları ve
bu konuda genel müdür Adnan Öztrak’la
ihtilafa düşmeleri başına aksetmiş bulun
maktadır. Genel müdürün karşısında böyle
bir istekle birleşmiş olan üyelerin, reorganizasyon istekleriyle nelerin peşinde olduk
ları, beyanları tahlil edilince kolayca anla
şılabilir Reorganizasyon adiyle devşirilmesine çalışılan asıl gayelerin ideolojik oldu
ğunu hemen hatırlatalım.
İsyancı üyelerin hışmına uğrayan Öztrak, bu üyeler tarafından hükümete yakın
ve statükocu olmakla itham edilmektedir.
Öztrak’ın hükümet taraflısı olarak gösteril
meye çalışılması, asıl gayeyi gözden uzak
tutmak için kullanılan bir taktikten başka
bir şey değildir. Muhalif üyelere ait «T.R.T.,
Türk toplumunu oluşturma ve hamleci
fonksiyonunu yerine getirememektedir,
Şimdiye kadar yapılan hücumlar karşılan
mamıştır, T.R.T.’nin basın ve halkla üişkiler konusu da çalıştırılmamıştır, vurd dışı
yayınlar rezalettir. T.RT 1964 denberi özerkliğini yitirmiş; reaksivoner politika içi
ne girmiştir..» gibi hücumlara sebep gös
terilen konular etrafındaki beyanlar dik
katle gözden geçirilmelidir. Burada T.R.T.
nin teknik perişanlığı, çok sözü edilen ida-

ÇİFTLİĞİ DEĞİL

ÖZERKLİK KILIFI ALTINDA
YÜRÜTÜLEN İHANET
İşte T.R.T. yönetim kurulundaki bo
ğuşmanın gerçek sebebi, Beynelmilel Yahu
diliğin yukardaki satırlarla ortaya konan
ihanetinin, Türkiye’de de eksiksiz işlenme
sini sağlamaktan başka bir şey değildir. İn
sanlığın ve milletimizin gerçek düşmanı
yahudilik, radyodan tıpkı Almanya’da oldu
ğu gibi beyinleri köleleştirmek ve kültürle
ri yabancılaştırmak için daha çok faydalan
mak, millîliğin en ufak kırıntılarını silmek
istemektedir Öztrak’m devamlı zorlanma
sının sebebi budur. Hükümet çevrelerine
yakınlığı ifâde edilen Öztrak, nisbeten ka
palı şekilde vürütülen radyo ihanetinin ye
ni bir şekil altında iyice dikkat çekici hale
gelmesini istememektedir Atatürkçülük ve
özerklik kılıfları altında yürütülen ihanetin
çok belirli hale gelmesi, şimdiki statüyü ca
na minnet bilen hükümeti zor durumlara
düşürebilir. Makam hırsı Üe gözleri karar
mış hükümet yetkilileri şimdilik milletin
toplu nefretine hedef olmak istememekte
dirler. öztrak’m mevcudu korumak için
çırpınması bundan olsa gerek.

Öztraka sormak gerek; nasıl bir reor
ganizasyon düşünüyorsunuz? B.B.C. gibi
yahudi kontrolündeki bir radyonun TRT.
hakkmdaki sizi kabararak, övünmeye şevkeden sözlerinde isabet var mıdır? B.B.C. men
suplarının, «TRT. müstahkem mevki hali
ni almıştır» demelerinin Öztrak’ı pek keyif
lendirmesi onun nasıl bir gaflet içinde ol
duğunu göstermektedir. Düşmanın ajanları
na ve beşinci kollarına değer izafe etmesi
önemli değildir, gafiller ve hainler ancak
ihanetlerin devamı için pohpohlanır. TRT.
nin müstâhkem bir mevki olduğunu biz de
kabul ediyoruz; ama sadece Beynelmilel
Yahudiliiğn tuttuğu bir müstâhkem mevki
dir. Bay öztrak’m düşmanı memnun eden
şeylerin milletin aleyhine olduğunu anla
yacak kadar basiretli olmasını isterdik.
Şimdiki haliyle bile millet düşmanları
nın küfür âleti olan TRT.’deki kaynaşma
nın nereye varacağı bellidir. Biraz daha iha
netini artıracaktır, mülete daha çok çamur
atacaktır, önümüzdeki günler bunu vaadediyor.
Millet düşmanlarının istilâ ettiği dev
let müesseselerinin, hainlerin istismarın
dan kurtulacağı günler uzak de?*’d>r Dil,
din örf ve tarihimiizn düşmanı TRT. adlı
mikrop merkezinin de İmi kurtuluş ve te
mizlikten payını alacağı muhakkaktır.
Artık millet ihanetleri görüyor!
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Ebetten galebe çalmak hemen imkânsız gibidir.
Yâni hücum ilmi tarzda olmamalıdır.
7) Müslümanların sayıl anları konlanmalıf
muhtaç oldukları sağlık, eğitim, maliye gibi alan
larda çalışma yaparak bu yollarla sızmaya gayret
etmelidir.
Misyonerlerin, bugün, hemen hemen bütün
İslâm ülkelerinde tatbik ettikleri metodlar aşağı
yukarı bunlardan ibarettir. Meselâ, 1968 senesin
de, Fransa'da, müslüman ve katolikler arasında
büyük mücadeleye sebeb olan hadiseler sırasın
da Papaz Maurice Avril, meslekdaşlanna yaptığı
çağında, müslümanlann hıristiyanlaştırılması (1)
için yapmaları gerekeni izah ederken şunlan
söylüyordu:
«Müslüman çocuklara bulundukları mahalle
lerdeki kiliselerde veya oturdukları uzak köyler
de katoliklik dersleri vermek. Onları sahib oldu
ğumuz bütün gençlik ve izci demeklerine ana
yetkilise musikî okullanna, tatil ve gezi toplu
luklarına almak. Meselâ, Salerans’da, çocukları,
ailelerinden uzaklaştırmak ve ailelerini de onlar
vasıtasiyle bize çekmek için, ufak tatiller sıra
sında, yanımıza alıyoruz.» (2)
İşte bugün Türkiye’de olsun, dış ülkelere gi
den kardeşlerimiz arasında olsun, uyguiadıklan
haince propaganda usûlleri bunlardır. Halkımızı
böyle muhtaç vaziyetlere düşürüp milletimizin
mevcudiyetine kasdedenlerden, düşmanların eli
ne koz verenlerden elbetteki bir gün hesap soru
lacaktır.
MİSYONERLERE CEVABİMİZ
O zifirî papaz Garnier ve hempalarına da de
riz ki evinizde ateş bacayı sarmışken, tamamen
iş İşten geçmeden, komşularınıza havlamayı bı
rakın da kendi yangınınızı söndürün! Yahudiler
le asırlar boyu «üren mücadelenizden (3) tam
mağlup çıktınız. Beynelmilel Yahudilik, salikleriniü ellerinizden almakla iktifa etmedî, dîninizi tâ
temellerinden sarstı Kiüse’nin nüfuzu hemen hiçe
indi. Dinî umdelerinizi her gün biraz daha de
ğiştiriyorsunuz. On sene evvelki hıristiyanlık bu
günküne benzemediği gibi, yann hangi şekli ala
cağını münakaşa ediyorsunuz. Bunun adımda
utanmadan «yirminci asrın İcaplarına uymak»
takmışsınız. Hakikî İlâhî dîn böyle oyuncak edi
lir mi?
Bugün bizzat kendi ilim adamlarınız İnciri
an’anevî şeklinden pek değişik olarak izah ve
tefsirle meşgûller. Papazlarınızın bir kısmı Hz.
isâ (A.S.) nın mucizelerinin inkânna kadar var
dılar. Yahudi, aranıza fitne tohumunu öylesine
ekti kİ dîninizden şüpheye düştünüz ve onu mas
kara ettiniz. Beynelmilel Yahudltik, memleketleri
nizde «cinsiyet pânayırlan» açarken ölü gibi ses
siz kaldınız da bunun üzerine dîn adamlarınızın
bütün nefsanî, behimî hisleri galeyana geldi ve
Kilise’den kaçıp evlenmeğe başladılar. Avrupa
basınında bu ve benzeri haberlere her gün rast
lamak mümkündür. İnsan fıtratına hemen tama
men od olan dîniniz size İnananları fecî buna
lımlara sürükledi. Bunalım okadar şiddetli oldu
ki nihayet rahibeleriniz manastırlardan kaçmaca
başladı da (4) ne yapacağınızı şaşınp iğrenç
gayr-i insani usûllerle Hindistan’dan gidip pa
rayla rahibe yapmak için kız satın almaya başla
dınız. (5) Bayalığın bu derecesi de olurmuş!
Bu şimdilik bu kadar! Müslüman kardeşleri
miz arasında yaptığınız âdi telkinata gelince ona
da Fransa’daki müslümanlar gibi cevap verece
ğiz:
«Küfür ve yalan, zayıf ve cahillerin silâhı
olduğundan, hâlâ Orta Çağlamı yaşayan ve asır
larca süren geçmiş tecrübelerden ders almasını
bilmeyen, terbiyeden yoksun kimselere kısmayı
kendimize men ederiz.

— Gene Tilburg kilisesi balkonundan Türk işçilerine propaganda
mini etekli bir kızla, bir erkek görülüyor. ________
Mutaassıplara, Kardinal Lavigerie’nin şimâÜ
Afrika’daki feci muvaffakiyetsizliklerinl hatırlatmaya acaba lüzum var mı?
Burunlarının ucundan ilerisini göremeyenle
re tatlıca hatırlatırız ki, * hatta bazılarının Heri
sürdüğü ve tatbik ettiği gibi islâmdan uzaklaş
tırmayı birinci safha olarak alsalar da bir müslümanm hıristiyan olması Mao gibi bir komünis
tin hıristiyanlığı kabûllenmesi kadar gayr-i muh
temeldir.» (6)
İŞÇİLERİMİZ, NEDEN GURBET ELLERE
GÖNDERİLİYOR?
Bir zamanlar on binlerce kitleler hâlinde,
akın akın, Garb'e ilim, irfan, ahlâk ve medeniyet
götüren millet evlâtlan bugün oraya niçin cezbediliyor? Vatandaşlanmız niçin ele muhtaç edi
liyorlar, dilenmeğe zorlanıyorlar? Hangi cür’etle
ceddimizin kemiklerini sızlatan böyle bir hareke
te tevessül ediliyor? Nasıl oluyor da efendi mil
letimiz hizmetçi millet derekesine düşürülü
yor? (7)
Ey millî değerlere bağlı genç adam, münev
ver kişi, sâdık asker, vefakâr köylü, çalışkan
amele! Alınız başınızı kollarınızın arasına da bey
niniz sonklaymcaya kadar şöyle bir düşününüz!
O boğuk hıçkınklannızı fikir deryasına akıtıp zz»
dırabtnızm membaını arayınız! Bakınız şu aşağı
ya yazdığım netaice ulaşmıyor musunuz? Geliniz;
vaziyeti iyi kavramak için mes’eleyi, beraberce,
çeşitli yönleriyle, değişik açılardan şıklar hâlin*
de tetkik edelim!
a)
RUHİYET ZAVİYESİNDEN
Garb’e giden işçilerimizin büyük ekseriyeti
pek geri medeniyet şartlan içinde olan küçük,
şehirlerle teması az köylerden çıkmaktadırlar.
Dünya hakkmdaki malûmatlan azdır. Doğru dü
rüst makina görmemişlerdir. Geniş bir muhitle
temasları yoktur. Daima tabiatla başbaşadırlar.
Türkiye’de şehirler köylere pek çok benzediğin
den buralarda da vaziyet pek farklı değildir.
Böyle bir ortamdan çıkan işçilerimiz, Garb
memâlikinde tamamen değişik, hattâ hayâl ötesi
bir muhitle ve onun şeraitiyle karşılaşıyorlar.
Hiçbir hazırlığı olmayan işçi, korkunç bir buna
lıma düşüyor. Nasıl düşmesin kİ bizzat İm mede

yayını yapan

niyeti inşa edenler bile bunalımların verdiği mu
azzam bir ıstırap içinde çırpmıyorlar. (8) Köy
de tek katlı, toprak evinde yaşamaya alışan amele
Garpte semayı delen devâsâ gökdelenlerin altında ezildiğini hissediyor. Makinanın ancak, belki
pek basitini görmüşken orada gayet girift bir
makina diyarma düşüyor. Şaşalıyor, içinin burkulduğunu hissediyor. Çok geniş bir muhit içinde
her gün binlerce insanla temasa geliyor, afallı
yor. Tabiatın dinlendirici havası yerine şehrin
boğucu, gürültülü havası vardır. Etrafında bir yı
ğın olay cereyan ediyor ki mânalarına yabancı
kalıyor. Sonra ruhunu kararten bir gariplik his
sediyor, aile özlemi tahammül edilmez oluyor,
vatan hasreti yüreğini dağlıyor, dini boşluk mesned noktalarını sarsıyor; kaçmak, uzaklaşmak is
tiyor, olmuyor; ondan sonra bir kara sevdalı ola
rak uçuruma koşuş başlıyor. Sonuç, felâket...
Bu hususta merhum ruhiyatçı Prof. M. Tur
han pek alâka çekici tetkikat yapmıştır. O, daha
Türkiye'deki bir sanayileşme de vuku bulacak
ruhî çöküntüyü düşündükçe endişeleniyor ve
alınması gerekli tedbirleri tavsiye ediyordu. Ya
bir de vatanından uzak, tamamen yabancı bir
muhitte bunca değişikliklerle temasa gelen fer
din durumu ne acıdır!
«Sonra, gerek köyün, gerek bütün Türkiye**
nln kalkınması, sanayileşmesi neticesinde, kaçı«
nılması imkânsız bazı içtima! sarsıntılar olacaktır.
Bunlara karşı hazırlıklı bulunulması, önceden
tedbirlerin alınmış olması lâzımdır. Aksi takdir»
de, normâl, yâni makûl ve plânlı sanayileşmeler*
de bile halli güç olan İçtimaî problemlerin karşı
sında çaresiz kalınmak ihtimâli vardır. İçtimai
sarsıntılara mukavemet edemeden çöken cemiyet«
lerin fecî akıbetlerinin bilinmesi, bu hususta mü
teyakkız olmamızı temin eder.
Umumiyetle plânlı bir şekilde sanayişlemeyen
memleketlerde aile ve din müesseselerinin sar
sıldığı, şehirleşme faaliyetinin siir’atle arttığı,
büyük şehirlere geniş çapta akın başladığı, böylece nizamın bozulduğu görülüyor. Hele tekniğin
âni bir şekilde ziraate tatbiki ve fennî ziraatin
büyük çapta ve sür’atle tahakkuku ise, içtimai
bakımdan, insanı; fecî dehşet verici hâdiselerle

ÇİLERİMİZİN ---------
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— Dış ülkelerde işçilerimizin hristiyanlaştırılması gayreti iyice hızlandı. Yukar
da Hollanda’nın Hlburg şehrinde bir kilisede hipi kılıklı hristiyanlann «Çalışkan
Tiirk işçileri» gibi cümlelerle işçilerimizi kandırmaya çalıştıkları bir töreni görüyor*
sunuz.
karşılaştırabilir.» (9)
Bütün bunlara bir de Garplıların gelen ya
bancı işçilere karşı olan menfi tutumları, hoş
nutsuzlukları, düşmanca hareketleri, misafirper
verlik bilmezlikleri, v.s. de ilâve edilirse o ma
sum millet evlâdı İçin zaten yadırgadığı muhit
hepten bir cehennem, bir felâket ortamı olmak
tadır. Meselâ, Mü’nih’teki Türk gece kulüplerine
uğrayıp müdavimlerinin halet-i ruhiyelerinin tet
kiki, cinayet işleyenler, intihar edenler veya
omuzlarında papaz taşıyan bedbahtların düşü*
nülmesi bu hususta bir fikir verebilir,
b) İÇTİMAİ BAKIMDAN
Garb Şark’tan temelden, külliyen farklı bir
âlemdir. Benzer noktalar pek enderdir. Bu fark
lılık mimarinin üslûbundan insanların yürüyüşü
ne kadar pek geniş bir sahada görülür. Yâni kı
sacası Garb harsı Şark’ınkine hemen tamamen
yabancıdır. Giyiniş, yemek yiyiş, davranış, yürü
yüş, düşünüş» inanç, yaşama gayesi, ahlâk anla
yışı, ilim görüşü, v.s. gibi harsın bünyesine gi
ren her şey bambaşkadır. Oysa İçtimaî bir haki
kattir ki fikriyatlar çarpışır. Cemiyetler tarihi
flkriyyatîarin mücadelesi tarihidir. Farklı ffkriyyatların diğerlerin! yenip hayattan uzaklaştırmak
İstemeleri tabiatları kabıdır. Bu böyle olunca
fikriyyatlann mümessilleri ve yaşatıcıları olan
$aliklerî arasında şu veya bu şekilde, şu veya
bu tarzda daimî bir mücadele olacağı muhak
kaktır (Papaz Garnier v.b. nin faaliyetlerini bu
zaviyeden değerlendirmek lâzımdır.) Bunun ne
ticesi olarak da işçilerimizin gittikleri ülkeler
kendileri için birer harp meydanı oluyor. Harb
ise hazırlıklı olmayı, harb sanatını bilmeği lcab
ettirir. Oysa işçilerimiz Türkiye'den bu harbe ha
zırlıklı olarak gitmemektedirler. Diğer taraftan
bövle bîr fırsatı gözleyen millet düşmanı komü
nist hainler büyük bir serbestiyet içinde, geniş
İmkânlarıyla birer ajan olarak. Garplıların ya
nında, gayet teşkilâtlı ve İnce tâbiyelerle onların
yıkımına, tereddisine çalışıyorlar.
İşçilerimiz gurbet ellerde teşkilâtsız bırakılıp

dertleriyle meşgûl olunmayarak âdeta istenerek
felâketlere itilmektedirler. Bütün bu sebepler
den ötürü kısa zamanda bozgun baş gösteriyor.
Ricat imkânı da olmadığından esaret zincirleri
takılıyor, yâni millî harsımız, o mukaddes fikriyyatımız yıkılıp yerine Garb fikriyyatı ikame edi
liyor. Bunun ise, ne büyük, ne müdhiş, ne vahim
ne elim bir yıkım olduğu ortadadır.
ç) İKTİSÂDİ CİHETTEN
Vatandaşlarımızın hâricî memleketlere gön
derilmesinde baş sebep olarak buna iktisaden ih
tiyaç olduğu ileri sürülmektedir. Biz de deriz ki
bu pek kolay, hakikatten uzak bir iddiadır.
.Bir kere işsizliğe çare yönünden bu iddia
saçmadır. Eğer işsizlik bu şekilde önlenmek is
teniyorsa o zaman yapılacak en iyi iş milletçe
toptan Garb’e hicret etmemizdir! Zira şu anda
hemen hepimiz işsiziz veya ekseriyetimiz lüzum
suz ve hattâ bazen yıkıcı işlerle meşgul olmak
tayız. Memleketimizin perişan hâli bu hususta
ayinemizdir. Diğer taraftan şunu da hemen ek
lemek gerekir ki bugün Türkiye ufak bir gayret
le, biraz hesaplı hareketle muazzam iş sahalan su
nabilecek bir ülkedir. Ne yer altı, ne de yer âstü
kaynaklarımız icab ettiği gibi işletilmemektedir
Üç tarafımız deniz, bir gayrete gelinip de kıy
metlendirilmesi cihetine gidilmiyor. Millî fikriyyatımıza kurtarma mücadelesine girişmek, mim
harsımızı umumileştirmek (yâni halka mal et
mek), millî bir mefkûre uğruna cihat etmek, do
kuz seyyarenin fethine çıkmak gibi bizi bekle
yen ve hattâ nüfusumuzun da üstünde bir istih
damı gerektiren muazzam işler varken bunlarla
uğraşmayıp da sonra iş yok, İşsizlik var demek
ne hazindir! Bu ne akıldan iz’andan uzak düşün
cedir böyle! İşsizlik ancak sermayeci cemiyetle
rin unsurudur. O halde yapılacak şey kendi işi
mizi, gücümüzü bırakıp elâlemin işine koşmak
değil» öz işlerimize dört elle sarılmaktır.
Deniliyor ki memleketin dövize ihtiyacı var.
Açığın kapatılması lâzımdır. Biz de deriz ki döviz
(devise), memleket çocuğu, yabancı kapılarda,

şerefimiz beş para edilerek çalıştırılmak suretiy
le temin edilmez. Bir kere yalnızca İsrailoğullan
nın kaçırdığı dövize mâni olmak işçilerimizin ge
tirdiğine denk gelir elde etmektir. Bundan baş
ka meşrubat sanayii kurmak için yapılan döviz
harcamaları ağır sanayi tesisleri için sarfedilirse dışarıya ucuz ziraî mahsullerimizi satmak zo
runda kalmayız ve hariçten durmadan imâl edil
miş sınaî emtia alarak döviz kaybetmeyiz, Ve yi
ne milyarı besleyecek Anadolu tahıl ambarını ge
rektiği gibi kıymetlendirirsek hem ziraat mem
leketi olmak, hem de dışarıdan buğdayını almak
zorunda kalmak gibi bir tenakuza düşmez ve bu
hususta da döviz kaybına mâni olmuş oluruz.
Hele millî şerefimizi zedeleyen haricî baskılarla
istihsalimizi hudutlandırmaz, mahsullerimizi müs
tahsillerimiiz hoşnut ederek icabı gibi kıymetlendirirsek bu hususta elde edeceğimiz muazzam
gelir de döviz kaybına engel olur. Bazı iüks perver zenginlerin, siyasetçilerin Garb seyahatleri
ni kösteklemek de ayrıca dövizlerimizi muhafaza
tedbiri olarak pek etkili olur. Üstelik çoğu defa
da işçilerimizin el, ter, kan, can emeği lüzumsuz
mesarifle çarçur edilmektedir. Buna mâni olun
ması da mühim bir kaynak temini olacaktır. (10)
Bu ve benzeri tedbirleri almak, iktisada mil
lî bir hedef vermek, milletçe refahı bir gaye ola
rak değil ve fakat asıl mukaddes nihaî gayeye
vasıta olarak telâkki etmek ve değerlendirmek,
dün zafer ve ihtişamla girdiğimiz memalike, bu
gün sünepe zavallılar olarak dönmek haysiyetsiz
liginden bizi kurtaracak ve külli -kısmî değil- bir
kalkınmaya götürecektir. Millet evlâtlarını sat
mak, âciz ve hain hükümetlerin baş vuracakları
çaredirl
(1) Fransa’da 500.000 kadar ve ayrıca Afrika*
da da milyonlarca Fransızca konuşan müslümaa
vardır.
(2) Bkz. France-İslâm. No: 19-20. Eylül. Ekim
1968.
(3) Bkz. Papaz E. Jouin, aLe péril judeoma
çonnique», Paris, 1920.
(4) Bkz. Paris - Match. No. 1106. 18 Temmuz
1970 ve Belçikalı Papaz Louis Evely’nin «c’est
oi, ce homme» ile «L’Evangile sans mythe» adb
eserleri.
(5) Fransa’daki rahibe sayısı 1945’den bugüne
%13 nisbetinde azalmıştır. A.B.D. de 1966’da
1827 ve 1968’de 6.000, Hollanda’da 1961-1966 ara
sında 432, Belçika’da 1961 de 250 rahibe ma
nastırlarım terkettiler. (Bkz. Le Monde. 10 Ocak
1970).
(6) Bkz. Ingiliz haftalığı Sunday Times. 24 A
ğustos 1970.
(7) France - İslam. No. 19-20. Eylül-Ekim 1968.
(8) Aynı şeyi, kendilerine 19. asrın sonlarında
Tataristanlı müsiüman Türk kardeşlerimiz de so
ruyorlardı: «Nasıl oldu da atalarımızın köleleri
nin köleleri olduk? Bu esaretten nasıl kurtulma
lı?» (Bkz. «Les mauvements nationaux chez les
musulmans de Rassie. Alexandre Bennigsen f f
Chantai Quelquejay. Paris, 1960.)
(9) 1968 yılında Fransa’da 7585 intihar olme§
tur. Bu rakama teşebbüs edip de kurtarılanlar
dahil değildir. Mehaz: t. N. S. E. R. M. Fransa.
(10) Garplılaşmanın neresindeyiz? 1958. M. Tur
han.(11) Bir de şu var ki işçilerimizin gidip çalıştı
ğı yapımevleri fenniyatm pek yüksek bir kade
mesinin sağladığı son derece çeşitli bir iş bölü
münün yapıldığı yerlerdir. Böyle bir iş yerinde
çalışıp da ban şeyler belleyen bir ameleye Tür
kiye’ye geldiğinde buna benzer işler verilmediği
ne, bu hususta gerekli tedbirler alınmadığına gö
re de bunun memlekete teknik bilgi kazandırması
cihetiyle de hiç bir faidesi olmayacağı aşikârdır.
Demek ki bu bahaneyle işçiyi harice yollamak da
diğerleri gibi basit bir bahanedir.
(Devamı Gelecek Sayıda)

— L’expresse mecmuasının sahibi yahudi Sırayber, Pompidou’nun ve yahudilerin
yakın adamlanndandır. De Gauüe’den sonra Fransa ne günlere kaldı.

De Gaulle’den Sonra Fransa N e Hallere Dûştû

Yahudi Roçitlerin Banka
Müdürü Pompidou, Fransa’yı
Demirperdeye Yaklaştırıyor
POMPİDOU’NUN RUSYA SEYAHATİ
Fransız reisi cumhuru Georges Pompidou
13 Ekim 1970 günü bir haftalık seyahatinden
sonra memleketine avdet etmiştir. (1) Uzun gö
rüşmelerden sonra bir «Protocole» imzalanmış
ve ortak bildiri neşredilmiştir. Tarafların «la
ifade ettikleri ve ortak bildirinin metninin müta
lâasından da anlaşıldığı gibi bu seyahat Fransız-Rus münasebetlerinin daha da gelişmesine ve
pek mühim bir safhaya girmesine vesile olmuş
tur.
İktisaden müreffeh ve askerlikçe güçlü ka
vimler arasındaki yakınlaşmalar, işbirliği* aktedilen muahedeler dâima diğer dünya devletlerini
de alâkalandırır, te’sir sahasına alır ve onların
da siyasetlerinin veçhesini değiştirebilir. Bunun
içindir ki dış siyaset olaylarını hususî bir dikkat*
le gözlememiz icab eder
RUSYA'NIN BATI*YA YAKLAŞMASI
Bir müddetten beri Rusya ile Garp devlet
leri arasında mühim bir yakınlaşma başlamıştır.
Bir taraftan A.B.D. ile silâhsızlanma konuşma
ları ve daha başka bâzı hususlarda glzli-açık te
maslara devam ederken öte yandan Almanya ile
bir anlaşma imzalayan Rusya, şimdi de Fransa
ile olan münasebetlerini geliştirmeğe gayret et
mektedir. Bunda temel sebeplerden birisini. Rus
ya'nın Garb âlemine nazaran iktisadi ve ilm! sa
halardaki geriliği teşkil etmektedir Gerek Al
manya ve gerek Fransa ile yapılan anlaşmalar^
bu husus mühim bir yer kaplamakta.
Bir başka temel sebep ile, hars! münasebet
lerin artırılması arzusudur Garb âleminin har
sının sebep temelini ise ahlâksızlık ve insan şah
siyetinin izalesi meydana getirir Sermayeci ce
miyetlerde bütün behimî hisleri ön tarafa geçirt
meği başaran nevM beşerin düşmanı Yahudilik,
böylelikle bu zavallıların
kahhar ekseriyetimi
hayvan derekesine düşürüp köleleştirmiştir Oy
sa bir aykırı düşüncesiyle, esir komünist dünya
insanları zamanla «muhafazakâriaşmaya» başla
mışlar, ahlâksızlıkta Garb’t izleyemez vaziyete
düşmüşlerdir İşte harsî münasebetlerin artır?!*
masıyte Rusya, bu hususta da sahte hürriyet sa
hibi Garb’e ulaşmayı amaç edinmiştir.
Asıl nazarı dikkatimizi üzerinde temerküz
edeceğimiz husus ise mevzuun Beynelmilel Ya
hudi siyaseti zaviyesinden tetkikidir Şöyle kf:
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a) Kanaatimizce, yine her ne kadar Çin ko
münizminin de rûhunu Yahudi fikriyatı teşkil
etmekteyse de buradaki komünizm, bir az Yahu
di murakabesinden çıkar gibi olmuştur. (2) Bey
nelmilel Yahudilik, insanlan daha iyi istismar
edebilmek ve uyanışlarına mâni olmak için tesis
ettiği sahte (3) komünist - sermayeci kütleler
arasındaki çatışmayı, şimdi bir az yumşutarak,
Çin önünde tek bir cephe olup onu da kendi ira
desine secde etmeğe zorlamaktadır.
b) Stalin ile birlikte, Yahudi kamçısı» komü
nist boyunduruğu altında inleyen kavimler üze
rinde doğrudan doğruya saklıyamaz olmuştur.
(Fakat komünistliğin ve Stalin fikriyatının da
temelinde Yahudi düşüncesi yattığından, yine
dolaylı olarak Yahudi fikriyatı hüküm sürmüş
oluyor. Ne var ki bâzan, silâhın sahibinin elinde
patladığı da olur.y Ancak İkinci Cihan Harbiyle
beraber Stalin Yahtıdilere taviz vermeğe başla
mış ve Yahudi yeniden Rusya’daki sultasını %eniş çepta tesise muvaffak olmuştur. Mamafih,
daha sonra Yahudiîer. hiçbir zaman bir Lenin,
bir Troçki devrindeki mutlak hâkimiyete ulaşa
madılar Bu duruma göre simdi Beyneîmileî Ya
hudi köleleştirdiği Garp kavimleri vasıtasiyle
Rus üzerindeki mutlak hâkimiyetini ihyaya çalış
maktadır. Garb memleketlerindeki son Yahudi
nümayişlerini bu açıdan değerlendirmek lâzımdır.
Bu gösteriler vasıtasiyle bulundukları mah ildeki
devlet ve topluluk üzerinde ruhî bir baskı kur
maya, aynı zamanda da «Koca Ayı» yı ürkütmeğe
gayret etmektedirler Başlayan yakınlaşmalar ve
yapılan yenî anlaşmalar, bu alanda Beyneîmileî
Yahudinîn venl bir zaferi gibi tplâkkî edilebilir,
POMPİDOU RUSYAYA GİDERKEN
FRANSIZ BASINI
Bir misâl olmak üzere Fransa’yı ele alalım.
Daha Pompidou’nun seyahatinin arefesinde Fran
sız Yahudileri. geniş şekilde ortalığı karıştırmaya
başlamış, halkı etkilemeği becermişlerdir Bütün
basın - gazeteler, mecmualar, radyo, televizyon
nümayiş ve bildirilerine yer vermiş, siyaset adam
lan tesir altına alınmıştır. Bu arada gönderilen
dîğer mektuplar vanında, «Bevnelmflel Yahudi
alevhtarlı^tna ve IrketHğa karşı BMik» (L.I.C.A.)
başkanı gayretli Yahudi Jean PİFİRRB W>OCH
da Fransız reisi cumhuruna bir mektup göndere
rek Rus alâkadarlarla yapacağı görüşmelerde Ya-

hadiier lehine müdahale etmesini istemiştir. (4)
(Yâni tâblr-i âharia, Pompidou’yu Rusya’ya, ce
binde bir talimatnâmeyle göndermiştir.)
Yayınlanan ortak bildiride Rusya’daki Yahudilere temas edilmemiştir. Fakat zâten bıı bek
lenemezdi. Ancak bu mevzuun, görüşmelerde mu
hakkak yer aldığı düşünmek pek makûldür. Pom
pidou’nun gazetecilere verdiği şu beyanatından
Rusya’da yeniden Yahudi hâkimiyetinin tesisine
gidildiği hükmü çıkarılabilir: Başbakan olarak
pek çok beynelmilel müzakere ve konusulara işti
rak etmiştim. Bu tecrübe sonucu söylüyorum ki
pek az konuşmalar bu denli açık kt»lo!i olmuştur.
Birbirimize pek çok hakikati söyledik.» (5)
Hariciye vekili, domne Maurice Schumann
ve meşhur, Yahudi Roeild (Rothschild) Bankala
rının eski umum müdürü Yahudi uşağı Pompidu
(Pompidou), muhatapları da kendilerine benze
mese, nasıl olur da bu kadar «açık kalplilikle»
konuşabilirler?
RUSYA'NIN ORTA-DOĞUDAKİ OYUNU
Rusya’nın Mısır’a ve öteki Arap memleketle
rine gûya yardımı, hiçbir zaman İsraile karşı bir
tutum olarak değerlendîrilmemelidir. Bugün İs
rail Devleti kuruluşuna da, mevcudiyetini de dün
yada bilhassa dört azmana borçludur: A.BR,
Rus, İngiltere, Fransa, Rusya, kendi kurdurttu^u
devletin yok edilmesine hiçbir zaman göz yuma
cak değildir. Şimdilik İsrail’e karşı beyanat veriyir gibiyse de bu, Beynelmilel yahudinin şeyta
ni siyaseti gereğincedir. Mes’elenin hakîkî veç
hesi şudur ki eğer Rusya Araplan tutar gibi "örünmeseydi, Araplar belki de daimî harplerle mhâyet İsrail’i alt etmeği becerebileceklerdi. Hâl
buki Rusya’nın işe müdahalesi harbî kısmen dur
durdu. «Firavun»’u sûlhe zorlayan «Kızı! Ayı» ieğiî miydi? Oysa bilinen oydu ki bîr a^s-lces an
laşması kat’iyyen Araplar lehine değildir. Ta
raflar ve nice siyasetçiler bunu defaten ba’ le
uhra izah etmişlerdi. Bu arada siyasetin elifbe
sini bile bilmeyen «Kaatil Firavun» evvelâ har
şen, ülkesini Garbe köle kılmışken, bu yetmiyor
muş gibi bir de tiksindirici bir uşaklıkla Mısır’ı
Rusya’ya peşkeş çekti. Rusya böylece Orta-Şarka
temelli yerleşme safhasına girdi ve müslümanlar
üzerindeki Yahudi tahakkümü «Kızıl Ayı» vasıtasiyle tesis olmaya başladı. İnsanlığın baş belâsı,
Yahudi hi^netçisi Rusya, kavlen Araplar yanın
da yer aldığını ifade ederken fiilen İsrail’e hizmet
etti. Son Fransız-Rus müşterek tebliğinde de ta
raflar, Orta-Şark meselesine temas ederken «ârtil
ve devamlı bir sûlh» istediklerini ifade ediyor
lar. Bu sözün bir nevi şerhi olan «alâkadar ülke
lerin hepsinin birbirlerinin hükümran lıkiarmı,
siyasî istiklâllerini ve bu mıntıka memleketleri
nin toprak bütünlüğünü tanımalarını» arzu ve te
menni etmeleri pek aşikâr olarak anlaşıldığı
gibi - hem Rusya’nın, hemde Fransa’nın - zâten
dîğer bütün Garb devletleri gibi - İsrail’in kılına
h^lel çelmemesini teminde mutabık olduklarım
gösteriyor. Hâl şekli olarak da Jarring rehberli
ğinde müzakerelere devam edilerek bir muahede
nin imzalanmasını düşündüklerine göre, böylece
İsrail beceriksiz, dirayetsiz ve şahsiyetsiz Arap
siyasetçilerini kandırarak ve yan baskıların da
marifetiyle, her hâlde onlara «emin ve tanınmış
hudutları» kabûl ettirmek imkânına kavuşacak
tır. Bu da işgal edilmiş topraklar iberindeki s tn
tejik ehemmiyeti hâiz yerlerin ilhâkini tev»id
eder. Daha sonra da İsrail, Beynelmilel yahudiliğin zavallıların, bîçarelerin sömürülmeğiyle ka
zandığı parayla beslenerek, Orta-Şark+a bir azman
kesilecek, «Kızıl Ayı»nın pençesi altında inim
inim inleyen müslümanların arasına nifak, fesad
tohumlanın ekmeğe, bu mıntıkayı daimi kan *e
ateş altında tutmaya çal^sacakhr <6^
FRANSA’DA YAHUDİ DEVLET RİCALİ
Bir kavim ki onun devlet reisi Rocild Ban
kaları eski umum müdürü, uşak tıvnetli «Ben
kat’iyyen Yahudi aleyhtarı değilim. Benim hâlen
Paris’te pek çok* kalpleri İsrail için çarpan fa
kat kainleri Fransız olan Yahudi dostum var.»
(T) şeklinde beyanat veren bir adam (Pompidou)
dırve bir kavim kî onun hükümetinde başbakan
(Jacgues Chabon - Delmas>. hariciye nazın (Mau
rice Sebumann) gibi dönmeler Milli Müdafaa
nazırı (Michel Debré), Meclisle münasebet nazın
(Roger Frey), Dahiliye nazın (Ravmond Marceilin), başbakan yanında devlet kâtibi ve hükümet
sözcüsü (Léo Hamon), Sınaî Kalkınma Nezare
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tinde devlet kâtibi (Bernard Lafay), Ziraat Ne
zaretinde devlet kâibi (Bernard Pons) gibi faâ)
gayretli hattâ azılı sioncu yahudiler vardır (8 >;
ve bir başka kavinv ki onun mevcut devlet ve ha
yat nizamı yahudilere bina edilmiştir, devlet fır
kasının fikriyatçısı (yâni beyni) Suslov gibi bir
yahudidir, bu iki kavmin mümessilleri bir ar$y
geldiklerinde ne konuşurlar, hangi kararlan alır
lar, kime hizmet ederler ve ne için çalışırlar? Elbetteki Beynelmilel Yahudi Saltanatı mevzuunda
konuşurlar, onun mutlak sultasının tesisine hızr
met edecek kararlar alırlar, ona hizmet ederler,
onun için çabalarlar
(1) Pompidou Türkistan’ı da ziyaret etmiş Taş
kent ve Semerkant şehirlerine uğramış, buralar
da kendisine aşırı bir tezahürat yapılmıştır. An
cak; satılmış kişi mazlum milletlerin dertlerin
den ne anlar?
<2) Ama yine de, kansi Yahudi olan ve kendisi
de çok samimi bir Yahudi dostu olan eski Fran
sız Kültür Bakanı ve muharrir André Malraux
gibi bir uşağın «Mao, devrimizin en büyük sima
sıdır» dediğini ve Fransız, İngiliz, Amerikan yahudiliğinin Mao ile devamlı temaslarda bulundu
ğunu unutmayalım.
(3) Yanlış anlaşılmasın! Bu yine de iki farklı
fikriyat olan sermayecilik ile komünistliğin çar
pışmaması demek değildir; asıl idarecilerinin, ön
derlerinin karşılıklı sahte bir mücadele içinde ol
maları demektir.
(Devamı 14. Sahifede)

— Beynelmilel Yahudiliğin mutemet
adamı Pompidou, şimdi de komünist Rusyayla işbirliğine girişti. Kendi ülkesinde
komünistler hora teperken bu ne ihanettir.

Suriye’de Kom ünistler
İhtilâfa Düştüler
Komünist Rusya ile Çin arasındaki ihti
lâf, nihayet bu bloklara bağlı ülkelere de
sirayet etmiş bulunmaktadır. Moskova’nın
verdiği talimattan asla ayrılmayan Suriyeli
komünistler birbirine düşmüştür. Hristiyan
Mişer Eflak’ın kurduğu ve nazariyatçılığını
yaptığı Baas Partisi’nin komünist kanadına
mensup şeflerinden biri olan General Salah
El-Cedid, son zamanlarda Filistin, gerillaları
üe beraber hareket etmeye başlamıştı. Baas
Partisinde Salah El-Cedid’in karşısında
ALEVÎ olan Gneral Hafız Esad bulunmak
tadır. Hafız Esad bütün Suriye Ordusunu
elinde tutan ve ordunun her kademesinde
tutulan bir gerenaldir.
KAVGANIN ASIL SEBEBİ NE İDİ?
Bilindiği gibi son Ürdün iç harbinde
Baas Partisinin hem Irak kanadı, hem de
Suriye kanadı Filistin gerillalarını savun
muşlardır. Böylelikle müslüman Arablara
karşı komünist blok, beraberce hareket et
mek imkânını bulmuştur. Mao’nun Orta Doğu’daki mutemed adamı Yasir Arafatla,
Arap sosyalizmi ayaklarıyla Suriye ve Irak i
komünistleştirmeye çalışan Mişel Eflak’ı
Baascıların beraber hareketleri bunun en açık misalidir. Suriye’de Baas’ın komünist
kanadını idare eden Salah El-Cedid’in arzu
suyla Ürdün’e karşı girişilen askerî hareket
Baas’ın orduyu hâkim bazı çevrelerince hoş
karşılanmamıştır. General Esad’ın başkan*
lığını yaptığı bu gurup, her şeyini kaybet
menin verdiği kinle dolu müslümanların
komünizme karşı olmalarından da faydala
narak harekete geçmiştir. Salah El-Cedid’in
ve Nureddin El-Attasî’nin Filistinli gerilla
lara yardımı ihanet olarak adlandırılmış,
darbe yapılmıştır. Hareket şimdilik muvaf
fak olmuşa benzemektedir.
BAASCII* V- SURİYE’DE NASIL
MUVAFF3 r< OLDULAR?
Osman ı İmparatorluğu’nun yıkılmaya
yüz tutması via beraber asırlarca renkleri,
dilleri ve k-.vimleri ne olursa olsun millet
leri bir ara tutan îslâmın ruhu da kaybol
maya başlamıştır. Mısır, Irak ve Suriye’de
açılan mason locaları ve misyoner mekteple
ri faaliyetlerine hız vermişler, Arap münev
verlerini Türk düşmanı olarak yetiştirmeye
başlamışlardır. Beyrut Kollej’inin bu saha
daki faaliyetleri artık herkesçe bilinmekte
dir. İngiliz casuslarının gayretleri de bu
ihanet yuvasının faaliyetlerine eklenince
imparatorluk çöktü. Müslüman Arapları
temsil edemeyen hain idareciler diğer müs
lümanlara karşı düşmanlığı arttırmak için
ırkçılığı körüklediler. Arap ırkının üstünlü
ğü sapık nazariyesi geçer akçe oldu, tslâmm ortaya koyduğu ideolojik birlik, böylece yıkümaya yüz tuttu. Dünyayı komünistleştirmek isteyen Beynelmilel Yahudiliğin
ekmeğine yağ sürüldü. Materyalizmin deği
şik şekli olan ırkçılığın arkasında Mişel Ef-,
lâk isimli hain, tarafından Arap sosyalizmi
palavrası propaganda edilmeye başlandı.
Saiıki sosyalizmin arapçası, türkçesi olur
muş gibi, müslümanlara komünizm bu adla
takdim edildi. Bu fikir semerelerini verme
ye başladı. Irak’ta ve bilhassa Suriye’de
Rusya’nın malî yardımlarıyla gelişen bir
komünist cephe teşekkül etti.
Rusya’da bu komünistlere, Suriye’yi
nasıl komünistleştirecekleri hakkında dur
madan talimat veriyordu. 1965’de dünya
komünizminin rehberi Wold Marxist Review dergisinden Suriyeli komünistlere şu tâlimat verildi:
«Suriye’de geniş bir komünist, müsta
kil demokrat, sosyalist, milliyetçi, Baas Par
tisinin solcu Ekrem Havram Kanadı, Eflak

Baascıları ve anlayışlı ilerici aydınlardan
müteşekkil bir müşterek cephe kurulacak*
tır.» Bu emir verildikten 3 sene sonra töz
deki gibi Millî Halk Cephesi kuruldu. Ve
Suriye’de Baascılar iktidara geldiler. Suri
ye’de servet ve zenginlik Baascı komünist
lerin eline geçti. Din adamlarına hakaret
edildi. Toprak reformu yapıyoruz diye top
raklar parçalandı. Millet, yetiştirdiği mah
sulü satacak bir pazar bulamadı. Yok pa
hasına Baas hükûmeti’ne satmak mecburi
yetinde kaldı. Açlığı kaldıracağını söyleyen
komünistlerin devri, Fransız esaretini arat
maya başladı. Bugün Suriyeli müslüman
kardeşlerimiz senelerdir devam eden bu iş
kencenin esiridirler. Hristiyan Dürzî su
bayların attığı ırkçılık tohumunu sulayan
komünistler, bugün Müslüman Arapların
bu zaaflarından elde ettikleri meyveleri der
mekle meşguldürler. Bugün Baascılar, artık
Suriy’yi çoktan unutmuşlar, komünizmin a. çık savunucusu olmuşlardır.
GENERAL EL-ESAD KİMDİR?
Bugün Suriye’de iktidarı eline geçirmiş
olan General El-Esad, Baascı olmakla bera
ber Çin tipi komünizmin aleyhinde olan bir
ALEVÎ’dir. Suriye Ordusunun Kurmay
Başkanı’dır.. Ordunun komünist baascılara
âlet olmasını istememektedir. Suriye Ordu
sundaki nüfuzunun büyük olduğunu ayrıca
söylemiştik.
General El-Esad’ın bu hâkimiyetini bi
len Salah El-Cedid ve benzeri komünistler,
kızıl ordu niteliği taşıyan bir gerilla birliği
ni kurmuşlardı. Es-Saika adı verilen bu teş
kilât, General El-Esad’m başında bulunduğu
Suriye Ordusunu tasfiyede kullanılmak üze
re eğitümekteydi. Eğitim faaliyetini bizzat
Salah El-Cedid yapmaktaydı.
Es-Saika Teşkilâtının bu gaye ile ku
rulduğunu anlamış bulunan General Esad,
buna son derece sinirlenmiştir. Komünist
Baascılar, General Esad rejimini atlama ta
şı olarak kullanmak istemişlerdir. İşte bü
tün bunlan zamanında değerlendiren Ge
neral Hafız yaptığı hesaplar neticesinde
harekete geçmeyi uygun bulmuş ve bütün
kuvvetini teksif ederek müslümanların da
komünistlerden memnuniytsizliğinden isti
fade ederek iktidara gelmiştir.
General El-Hafız’ın ilk işi, Salah El-Ce
did’in adamı olan Nureddin E? Attasi’yi az
letmek olmuştur. Yerine başbakan ve devlet
başkanı olarak yakın dostu General Mustafa
Tlas’ı getirdiğini açıklamıştır. Has, aynı
zamanda «Halk Ordusu» niteliğini taşıyan
Es-Saika’nın başına geçmiştir. Derhal tev
kiflere başlamış ve bazı bakanları tevkif
etmiştir. Suriye ordsundaki bazı Maocu su
baylar kaçarak Ürdün gerillalarına sığın
mışlardır.
DURUM NE OLACAK?
Suriye’deki müslüman halk, komünist
lerden nefret etmektedir. General Esad, bu
nefretten istifade ederek v korkmadan ha
reket edebilecekti. Fakat alevî Generalin,
müslümanlara tam hürriyet vermesi bekle
nemez. Ne acıdır ki, düşmanların zulmüyle
eriyen müslümanların içinden gerçekten
müslüman ve Suriyelilerin millî menfaatlarına bağlı bir lider çıkmamıştır. Bir alevî,
bu işin başında bulunmuştur.
Her şeye rağmen bu hareket, Suriyeli
Müslümanların lehine gelişecektir. Bu ha
reketle komünist Baascılar, gerilemişler mü
him bazı karakollarını kaybetmişlerdir.
Kuvvetleri sarsılmıştır. Bu müslümanların
vakit kazanmasına ve derlenip toparlanma
sına imkân hazırlayacaktır.
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Komünizmin mücadele metodu, komü
nizmi inceleyenlerin kesin bir şekilde orta
ya koyduğu şekilde manevi terördür. Bu
komünizmin karşısında olan bütün güçle
rin; panik, korku ve mağlubiyet duygusu
na kapılmasıdır. Bildirilerinden kitle göste
rilerine, işgallerden sabotajlara kadar vapılan bütün hereketlerln ilk hedefi manevî
tedhiş’den ibarettir. Kullanılan vasıtalar ne
olursa olsun hedef daima aynıdır. Bu duy
gu elde edildikten tam bir şaşkınlık, panik
ve nihayet teslimiyet duygusu elde edildik
ten sonra, komünistler ellerini kollarını
sallaya sallaya iktidara gelebilirler. Bu te
rör herkese yönelmiştir. Hakim, Savcı, Po
lis, Subay ve halk, korku ile komünizme
hizmete zorlanır. Ve bu korku mesulivetsiz
idarelerin hakim bulunduğu bütün memle
ketlerde devlet adamlarından başlar.

Bu çeşit çatışmalar aslında meşru bir
parti içinde sık sık görülen birsevdi. Neti
cede parti içinde ya bölünme olur, ya da
tamamen kanamrdı. Fakat gayrl-mesru ku
rulmns bir narti ya da bir organi*»svon
idn böyle bir «ev sön konusu olamazdı. Bu
yüzden Netsaiew. iwanow’u bertaraf et
meye karar verdi.
Ama bunu yapabilmek iicn arkadaşla
rının da tavassutunu alması lâzımdı. Orga
nizasyonun bir ba«ka azSsı olan Nikoiaiew’e itimat edebilirdi, ivi bir osikoio<? ol^u^u
için de UsnenckiMn karakterini de ivi tanıvordu. Nlt“ksm o«a gavevi balt-lavan
endiler} ortadan vnk»+mı»ve nr<*anl»asvo*
nnn vetkisl olun ni*v*a«l»8iTjı ger«iı«&ıı »aman,
ITsncnokl (iort'M e<iniı*ci7 vardır dlve ce*
van vermişti. övlm<> twanow «ManWasvd.
nnn l«tllrK«i|
Mt* on<*ei tockil etmlvor

Yukarıda silahlı mücadelenin zarureti
hıkında bütün marxist Litera türden seçil
miş talimatları gördük. Şimdi bunu misallerivle açıklavalım:
Fransız gazetecisi ve yazan Roland
Gaııcher, yeni yayınladığı «Sabotailar ve
sııikastler» adlı kitabında, tarihin bu ilgi
çekici ama avnı zamanda dbh,«et verici si
yasî mücadelelerini anlatmaktadır. Bu vazı serimizde kitantan alınmış önemli nasai
larj okuyacaksınız. Birinci yazımız «Balta
Cemiveti» ve bu cemivetin fanatik Babanı
Netschaiew hakkındadır. Netschaiew, Kari
Manc’çı çevrelerle teması olan ve sürgünde
ya sıvan ihtilâlci Bakunin’le temaslar kur
muştu.»
«Tarih bovunca her zaman hükümdar
lar, devlet adamları veva diğer tarihî sahsivetler öldürülmüşlerdir, fakat bunların
hiçbiri tedhişçi hareket veva teşebbüs ola
rak kabul edilemez. Çünkü bir tek kisive
yapdan suikast, va bir h;ddet neticesidir,
ya da herhangi bir maksada hizmet eder.
Tedhişçilik cok daha başkadır. Burada
yönetici b>r gmbun üzerinde teorik olarak
çalıştığı plânladığı ve dlslnlinH. küçük bir
ordnnun nlânianam hareket safhasına koy
duğu. sistematik bir seklide yönetilen ve
herkese açıkça ilân edilen bir savaş söz ko
nusudur.
İLK UYGULAMA
Bu anlamda ilk tedhiş hareketine ilk
olarak 1879 yılında Rusva’da rastlıyoruz.
O tarihlerde bir avuç genç aralarında topla
narak otokrasinin sistematik bir şekilde gi
riştiği «kuvvet ve zor» kullanma hareketi
ne. aynı silâhla karşılık vermeğe karar ver
misti. O süne kadar tek tük hadiseler cerevan etmiş .orada burada bir kaç kurşun
atılmış, ama bununla büvük hareketin başlıyaca&ına dair ilk işaretler verilmişti.
«İhtilâlci ölüme adanmış bir insandır.
Onun sahsf meseleleri ilkleri, sahsi hisle
ri ve vasantıları voktnr. Hattâ servete, ma
la mülke ve kendisinin olan bir isme bile
sajılp değildir. Bütün benliği sadece bir
tek fik*r. İdeal ve İhtirasla doludur. İhti
lâlle, Burlnva düzeni, medeni dünva ve
manevî ahlâk anlayışı ile btitiin ilgisini kes
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kası olmadığı Wn de, her defasında twanow haksız görülüyordu. Ana bu sık sık
tekrarlanınca, twanow ünlü komitenin mey
cııdiyetinden şüphe etmeye başlamış ve Net
şajew’e istifa ederek yeni bir organizas
yon kuracağını söylemişti.

Komünistlerin şişirilmiş balonlarından olan
sahte gerillacı Yahudi Che Guavera.

miştir. Bu dünyada yalnız bütün bu kavram
ları ve düzeni yıkmak iiçn yaşar. Bir tek
ilim tanır, parçalama tahrip etme ilmini...
İçindeki bütiin akrabalık, dostluk ve aşk
hislerini kendini adamış olduğu ihtilâlci gö
revi için duvmus olduğu ihtirasla söndür
müştür. bo«Tusmustur...»
Yukarıda tarif edilen bir ihtilâlinin
portresi, Stalin, Lenin Hitler veya Ho Si
Minh’in kaleminden çıkmış değildir Sade
ce 1879 vılmda Rusva’va kadar gelen bir
kac savfahk bir broşürde vasılıdır. Söz konu
su broşürün el yazısı ortadan kavbolmııstur. hiivük bir ihtimalle bilhassa tahrin edil
mistir. Zaten broşürün sadece iki veya üç
kopyası mevcuttu» (1)
Netşafewin kurduğu ve sonra Lenin
tarafından benimsenen bu teşkilatlı tedhiş
metodunu aynı zamanda parti azalann tam
bir ihtilâlci yanmak için de kullanılıyordu.
Nitekim Netsaiew «senese öğrencileri
hakiki birer ihtilâlci yanabilmek için, onla
rı gerçek tehlikenin içine atmak gerektiği
ne inanmıştı.» (2)
Kurulan tedhiş cemiveti öldürmekle
hiç bir takdir kabul etmez. İşe yaramıvan
azasım dahi öldürür. Ve bunu anti komü
nistlerin öldürdüğünden bahis ile yem ola
rak kullanır. Bu menhus metodu, öğrenci
Iwanow’un katlinde de görürüz.
ÖĞRENCİ tWANOW’UN KADERİ
«öğrenci Iwanow’ Netsaiew’in kurdu
ğu organizasvonda başka bir volda gidivor.
Netsaiew’in emirlerini sert bir şekilde tar
tışma konusu vanıvor. sık sık onu tenkid
edivordu. Her ikisi arasındaki fikir çatış
maları artık göriilüvor şekilde artmava baş
iamıstı. Netsaiew. twanow’Ia yaptığı bir
kavgayı, hemen «Merkez Komite»ye bildi
riyordu. «Merkez Komite» kendisinden bas

impMİn? D alın
c^ k konııc«tvor«ln,
{(■cVflâHnn a v n W ’W an c« n ra kiml'*Hr d aha
jiPİAf j j n v W w k p frafa n o lp f vavaı»alr+»?
(T«n«n<ıtrt M M s a W in Mrı-tng M lr a k e*tj.

fîorive. twanow’nn e«k| hlr arkılası
lT<l<!nATAw V »lıvoM ıı

olan

n«W t

W n i o h ü v l(
hlr eewln ImVSneiT oMnihıııll «KvIpimîîp
lis tl. F “t a l fi» U d n h ı V «rsıct«/la v a lim lro|.

jnıctı. ^lAfca)«w. tehdit

gdar Wr

« v « k sa k#ııı1îci»!tı riomi
tn ın H ffv i tr*ı*m
k ovm olr <ırmcıı*«)o n lA ıiım ıı» so ru n ca .
nezow W fsa v (¡K vlow aSi p a c a w t pdpwi'dl.

Teşkilatın bütün üveleri Netsaiew’in
fikrini kabul edince artık twnow’nn kaderi
çizilmiş oluvnrdu. iwanow’a. parkın fflzli
bir kösesinde gî/U bir ma^haanın hnlıın*lu?n sövlonerAİt, orava götürüldü, twanow,
sev hlssetı«<»‘i<‘n orava gitti ve ken
disini götüren arkadaşı Knsnezow’nn ne
kadar hevecaniı olduğunu farketmedi büe.
CİNAYET
Cinayet bir komedi ğibi başlamış, deh
şetle sona ermişti. Netsaiew karanlıkta ya
nılarak, önce Nikolaiew’i boğazından ya
kaladı. iwanow
nihayet ne olacağını an
lamış ve kaçmağa çabalamıştı. Elinden
kurtulup kaçmaya uğraşan twanow’u. Natşajew ücra köşenin çıkış verinde tekrar ya
kaladı ve bir vuruşta onu vere atti twanow
kendisini savunmak için, kendisini boğma
ğa çalışan Netşajew’in ellerini ısırmağa
başladı. Diğerleri korku içinde olanlan sey
rediyorlardı. Nihayet Nikolaiew durumu
kavrayarak, Netsaiew’in emri üzerine ken
dişine bir tabanca uzattı. Birkaç saniye
sonra «engel» ortadan kaldırılmıştı.
Ceset iplerle bağlanıp, taşlarla ağırlaş
tırıldıktan sonra yakında bulunan bir çaya
atüdı.
(Devamı Gelecek Sayıda)

(1) Yeni gazete. 9. Ağustos. 1970
(2) »
>
10. Ağustos. 1970
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Hicrî aylardan Şa’ban ayının 15. gecesi
ne tesadüf eden Berâet Kandilinin Islâm
Dininde müstesnâ bir yeri vardır Cenab-ı
îiak bitmez tükenmez rahmetiyle, bu gece
kullarına tecellî eder, lütuflarını sonsuz ola
rak kullarına verir.
Şa’ban ayının 15. gecesine «Berâet»
denmesinin sebebi şudur: Bu geceye Berâ
et denildiği gibi aynı zamanda «hüccet» ve
«senet» manalarına gelen «Sakk» da deni
lir. Nasıl ki, haraç veya borç tamamen alın
dığı zaman borçluya veya haraç almana berâetlerini anlatan bir senet yazılırsa: Allahü Tealâ da mü’min kullarına bu gecede
berâet yazdığı için, bu geceye «Berâet Ge
cesi» denilmiştir
BERÂET GECESİNİN HASLETLERİ
Berâet Gecesinde, mü’minler için, pek
çok menfaatler vardır:
1. Her miihim iş bu gece ayırdedilir.

2. Bu geceki ibadetin fazileti büyüktür.
3. İlâhî rahmet feyezân eder:
Bu gece Allah (C.C.) mü’min kulları
na rahmetiyle tecellî eder. Bu hususu Hz.
Ali (R.A.) nin, Resulullahtan (S.A S.) riva
yet ettiği bir hadis şöyle ifade etmektedir:
Resûlullah (S.A.S.) Efendimiz buyurdular
ki;
Sa’banın 15. gecesi olduğunda; gecele
yin namaz kılın ve ibadet edin. Gündüzün
de oruç tutun. Şüphesiz ki, Allah (C.C.) bu
gece, güneşin batmasıyla beraber dünya
semâsına rahmetiyle iner
der ki; «Ey.
İstiğfar edip günahından varlığanmak iste
yen yok mu? Ona ben mağfiret edeyim. Ey
Rızık isteyen yok mu? Onu nzıklandırayım.
Ey. Derdi olan yok mu? Ona afiyet vere
yim.» Bu hal taa şafak atana kadar devam
eder. (1)
Bu hadis-i şerifte dikkat edilmesi gere
lcen husus: Allah’ın (C.C.) yer yüzüne ini
şi zatı ile değil, kullanna rahmeti ile tecel
lî buyurmasıdır. Bu manevî bir yakınlıktır.
4. O gece Resûlullaha (S.A.S.) şe.faat
hakkının tamamı verilmiştir. Rivavete gö
re Resûlullah (S.A.S.) Sabanın 13. gecesi
ümme+i haklmda şefaat istedi, bu şefaatin
üçte biri verildi. 14. peçesi vine isledi üç
te biri daha verildi. 15. gecesi taleb etti,
hu gece şefaatin tamamı ihsan buvumldu.
Bu şefaatten mahrum olanlar; Allahın,
devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır.
(2)
5. Berâet, mağfiret gecesidir.
Bu gece. Allah fC.C.) kullarına afiv mu
amelesi yapar ve onları cehennemden âzad
eder. Su hadis-i şerif bu hususu beyân et
mektedir:
Hz. Âişe (R.A.) buvurdu ki;
Bir gece Re«ûlü Ekrem yanımda idi.
Geceleyin yanımdan kalkmış olduğunu an
layınca. hemen ben de kalktıd. Beni kadın
lık gayreti tuttu da, eslerimin evini aradım.
Sonra Medine mezarlığı «Bakia»da Resûl’il
lahı buldum. Resûlullah mü’minlere ve şehidlere dua ve istiğfar ediyordu. Kendi
kendime, «Anam babam sana fedâ olsun.
Sen Allaha kulluktasın, ben ise dünya pe
şindenim» diye maheub olarak ko«a koşa
eve döndüm. Sohık soluma idim. Resûlul
lah da bu_ arada »»eldi ve durumumu görün
ce. «Yâ Âise nedir bu ne^es?» diye sordu.
Ben de durumu olduğu gibi anlattım. Re
sûlullah (S.A.S.» buyurdu ki; «Ya Âişe sa
na haksızlık mı yapacağımı zannettin. Ceb-
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BERÂET
râil geldi de bana şöyle dedi: «Bu gece Şa’
banın onbeşinci gecesidir. Cenab-ı Hak bu
gecede Kelb kabilesi koyunlarınm tüyleri
sayısınca insanı cehennemden âzad eder.
Ancak; Allah’a şirk koşanların, buğzedenlerin, ana ve babasının haklarına riayet et
meyenlerin, içki ve zinâya düşkün olanla
rın, bu gece Allah (C.C.) yüzlerine bakmaz.
Meğer ki tevbe etmiş olsunlar.» Bundan
sonra Resûlullah (S.A.S.), «Ey Âişe müsaa
de edersen bu geceyi Rabbime ibadetle ge
çireyim» dedi. Ben de, «Anam babam fe
da olsun buyurun» dedim. Hemen kalktı,
namaza durdu. Secdeye varınca, secdeyi öy
le uzattı ki: korktum ve ruhunu Allah’a
teslim etti zannettim. Hafifçe ayağına do
kundum. ayağı kımıldadı, ben de rahatla:
dım. Resûlullah (S.A.S.) secdede şöyle dua
ediyordu: «Allahım azâbından afvine, gaza
bından nzana sığınıyorum. Ya Rabbî sen
den yine sana sığınırım. Sen bütün yüceler
den yücesin. Seni, lâyık olduğun şekilde,
methü senâ edemiyorum. Sen ancak ken
dini senâ ettiğin gibisin.» Sabah olunca
bunlan Peygambere söyledim. «Bunları öğ
rendin mi yâ Âişe?» dedi. «Evet öğrendim,
yâ Resûlullah» dedim. Buyurdular ki; «Bun
lan hem öğren, hem de diğer müslümanlara öğret. Çünkü bunları bana Cebrâil öğret
ti ve secdede böyle dua etmemi söyledi.»
(3).
Ebû Mûsa (R.A.) tarîkiyle gelen bir ha
dis-i şerifte ise Resûlullah (S.A.S.) şöyle
buyurmaktadır: «Allah (C.C.) Şa’banın 15.
gecesinde kullanna bakar da, müşrik ve
kindar olanlar müstesnâ, onlann hepsini
yarlığar.i (4).

mübârek gecenin Kadir gecesi olması icabeder.
2 — Yine-Cenab-ı Hak Bakare Sure
sinde, «Ramazan ayıdır ki, Kur’an onda in
dirilmiştir.» (8) buyurmaktadır. Böylece
Kur’amn Ramazan ayında indirildiği beyan
edilmiştir. Bütün bunlardan, mübârek ge
cenin Kadir gecesi olduğu ortaya çıkar.
3 — Allahü Tealâ, Kadir gecesini vasfederken, «Onda melekler ve Ruuh, Rablerinin izniyle, her iş için iner de iner.» (9)
buyuruyor. Duhan Suresinde ise, «(O mü
barek gecede) her hikmetli iş, nezdimizden
bir emr ile o zaman avrılır.» (10) buyuru
yor. Görülüyor ki, âyetlerdeki vasıflar bir
birine uygundur. Vasıflar birbirine yakın
olunca da bu geceden birinin, diğerinin ay
nı olması gerekir.
4 — Muhammed b. Cerirü’t-Taberî,
meşhur tefsirinde Katâde’den naklen der
ki; «İbrahim (S.A.S.) in sahifeleri Ramazan’
m evvelinde nazil oldu. Tevrat Ramazanın
altısında, Zebur onikisinde, İncil önsek’'zinde, Kur’an ise yirmi dördünde nazil oldu.
Leyle-i Mübârek, Leyle-i Kadir’dir.»
Meşhur âlim Ebussuud’a göre, âyet-i
kerimede zikredilen hikmetli işler; kulla
rın rızıklan, ecelleri, başlarına gelecek şey
ler, hülâsa gelecek seneye kadar olacak her
şeydir. Bu vasıflar ise mezkûr gecenin Ka
dir Gecesi olduğuna delâlet eder.
İkrime ve bir kısım âlimler de Leyle-i
Mübâreke’nin, Berâet gecesi yani Şa’banın
15. gecesi olduğunu söylemişlerdir. Fakat
bunlann delilleri kesin ve sıhhatli değildir.
Bu gecenin Berâet Gecesi olduğunu
söyleyen âlimler de bulunduğu için, bazı
ulemâ görüşleri uzlaştırarak aradaki çeliş
meyi kaldırmak için şu izahatı verirler:
«Berâet» gecesi emirlerin Levh-i Mahfuz’dan istinsahına başlanır. Katipler, bü
geceden gelecek seneye tesâdüf eden aynı
geceye kadar olacak vak’alan yazar ve bu, . s
«Kadir» gecesi bitirilir. Rızıklara aid nüs
ha «Mikail» aleyhisselâma; harb, zelzele, sâ
ika ve çöküntülere ait nüsha «Cebrail» aley
hisselâma; amellere müteallik nüsha, dün
ya göğünün sahibi ve büyük melek olan
«İsrafil» aleyhisselama;
musibetlere ait
nüsha da «Azrail» aleyhisselama teslim olu
nur.
'

«LEYLE-İ MÜBÂREKE» HANGİ
GECEDİR?
Cenab-ı Hak Duhan sûresinin başlann
da şöyle buyurmaktadır:
«Haa Mim. (Helâl ile haramı ve şâir
hükümleri) açıkça bildiren (bü) kitaba ye
min ederim ki, hakıykat, biz onu mübarek
bir gecede indirdik. Gerçek, biz (onunla kâ
Bazı âlimler de; «Berâet gecesinde her
firlerin uğrayacakları azâbı) haber vericile şey vazifeli meleklere teslim edilir. Kadir
riz. (O, bir gecedi ki) her hikmetli iş, nez- gecesinde vazifeliler icraata başlarlar» diye
dimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Ha rek, iki görüşün de doğru olduğunu kabul
kikat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet ola ederler. (11)
rak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe
yok ki o, hakkıyle işidenin, (her şeyi) ke
(I) Tâcü’I-Usul fi Ehâdisi’r-Resûl. Cild: 2,
mâliyle büenin ta kendisidir.» (5)
Shf: 93. İbntt Mâce’den naklen.
Âyet-i kerimede geçen «Leyletün mü(2) Seyhzâde, Râzi ve Ebussuud Tefsirleri.
bâreketün», mübârek gecenin «Kadir» ge
(3) Tacü’l-Usul. Cild: 2, Shf: 93.
cesi mi, yoksa Berâet gecesi mi olduğu hu Tefcirii’t-Tesnîm. Shf: 205.
susunda ulemânın ayn ayn görüşleri var Tefsirii Keb r. Cild: 7, Shf: 464.
dır:
(4) Tâcü’l-Usul. Cild: 2, Shf: 93.
(5)
Ed-Duhan Sûresi. Âvet: 1 ilâ 6.
Ekserî âlimler, bu gecenin Kadir gece
si olduğunu söylemişler ve bir çok deliller (6) El-Kadr Sûresi, Âyet: l.
(7) Ed-Duhan Sûresi, Âyet: 3.
le bunu isbatlamıslardır ki. doğru olan da
(8) El-Bakare Sûresi, Âyet: 185.
budur. Ulemânın bu hususta getirmiş ol(9' EI-Kadr Sûresi, Âvet: 4.
duklan delillerden bir kaçım zikredelim:
(10) Ed-Duhan Sûresi. Âyet: 4
1
— Allahü Tealâ Kadr Sûresinde,
(II) Tefsirü Kebir. Cild: 7, Shf: 459, 464.
«Gerçek, biz onu (Kur’anı) kadir gecesinde Tefsirii Ebussuııd.’
indirdik» (6). Duhan Suresinde de. Haki Tefsirü İbni Kesir. Cild: 4, Shf: 137.
kat, biz onu (Kur’anı) mübârek bir gecede Tefsirü Bevzavî. Cild: 2, Shf: 415.
indirdik» (7) buyurmaktadır. Şu halde bu Hak Dini Kur’an Dili. Cild: 5, Shf: 4294.
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Komünistlerin kıttlilliği ortaya çıktı
{Baştarafı 6. Sayfada)

kamçılamışlar ve komünist olmasını
sağlamışlardır. Artık bundan sonra
Kuseyrî hücre çalışmalarına katilı •
yor, komünist hareketlerin ön safla*
rmda bulunuyordu. Zaman zaman An
kara’nın muayyen semtlerinde yapı
lan toplantılara iştirâk ediyordu. An
cak, Kuseyri’nin alaka kurduğu hi •
zip onu tatmin etmemeye başladı.
Komünizmin bünyesinde meydana ge
len çatlaklıklar onların hiziplerine
de sirayet etmişti. Aşağıdaki ifade
Kuseyri’nin en azından bazı yönleriy
le mensubu bulunduğu komünist teş
kilâta karşı çıktığını gösteriyor. Ku
seyrî ile alaka kurup, onun öldürül
mesinden sonra ifade veren bir ko
münist fahişe, aynen şöyle diyordu:
^Sosyalist eylemde, bekâret çizgisin
de inat edip kalmak muhafazakârlığa
tâviz vermektir.»
Ayrıca, son senelerde komünist
ler arasındaki parçalanmalar biribirini o kadar sık takip etti ki, her gün
bir gurup ortaya yıkıyordu. İşte bu
parçalanmalar içerisinde, Kuseyrî’»lin «bardağı taşıran* son hareketi,
artık onun ölümünü dâvet eden bir
hareket olmuştur. Kuseyrî Aydınlık
dergisinde yapılan bir toplantıya
katılmamıştı. Töplântı ise, Aydınlık
l a r ı n üniversite taktiklerini tâyin
edecek bir mahiyet arzediyordu. Ay
nı zamanda «komünist eylemlerde»
jğramlan mağlubiyetlerin muhasebe
ci yapılacaktı. İşte Kuseyrî’nin böy,*e bir toplantıya katılmaması onun
*:>ağlı bulunduğu teşkilâttan ayrılıp,
başka bir guruba geçeceği kanaatini
uyandırıyordu. Eğer böyle olursa,
Kuseyrî Aydınîıkçılann bazı sırları
nı açıklayacak ve kendilerine ihanet
etmiş olacaktı. İşte bu düşünceyle
toplantıya gelmeyen Kuseyrî’nin he
men cezalandırılması .yine aynı top
lantıda k a r a r İ a ş t \ r ı 1 d ı.
iantıda k a r a r l a ş t ı r ı l d ı. Bu
iş de Kuseyrî’nin en yakın arkadaşı
olan ve aynı zamanda DEV-GENÇ’in
militanlarından bulunan Nejat Aran’-

a verildi. Kuseyrî’yi okulda bulacak,
en yakın arkadaşı olması hasebiyle
hiç şüphe çekmeden cezasını vere
cekti. Nitekim hâdisenin cereyan tar
zı ve şahitlerin ifadeleri yukarıdaki
satırları doğrulamaktadır. Komünizmiiı çatırdayan bünyesi solcu militan
lan biribirine kırdırmaktadır. Kır
dırmaktadır ama, bu açık gerçeği
göremeyen kör diplomatlar bütün ci
nayet suçlarını milliyetçi vatansever
lerde aramaktadırlar. Ve hâdiseden
hemen sonra ya yurt dışına kaçan ya
da gary-i millî sistemin himâyesine
sığman kâtiller yerine zindanlara mil
liyetçiler. gönderilmektedir.
KÂTİL KASDEN
VAKALANMAMIŞTIR..
Yıldız hâdiseleri esnasında şefle ;
rine «bana.nmtlâkâ bir kâtil bulmalı-c
siniz» tarzında direktifler yağdıran
içişleri Balr*rçı, Kuseyrî hâdisesinde
susmayı tercih ediyordu. Mecliste, he
nüz zanlı olduğu dahî adalet rrçahkc
melerinee meçhul bulunan milliyetçi
leri kâtil gösterebilme maharetine
aahîi* Menteseoğhı’nnn susması mâTîir
dardı. Gerçi, Haldun beyin sokak ka
dınlarıyla düşüp kalkmakta mükem
mel eğitim görmüş bir oğlu vardı
Ama W yönlü maharet, hiç bir za
nkan «bâba Menteşeoğlu’nuns. tecrii
-besiyle Jkıyaslanamazdt Oysa polis,
kâtili hafta geçmeden tesbit etmiş
bulunuyordu. Bir zamanlar, M. Kuseyrı’nin çok yakın arkadaşı dian. Ne
jat/ Anın hâdiseden sonra Ankara’
daki komünist üssü, Ö.D.T Üniversi
tesinde teminat altında idi.
Evetl.. Sol basın ve komünistler
millî cepheye
olmadık hakaretler
yağdırırken,
ilim adamı taslakları
milletin şahsiyetine galiz güflirler sa
vururken, kâtil biliniyordu. Bu koiıa*
& 22 Ekim 1970 tarihli Adalet ga*
zeteşi şunterı yazmakta: Bu soruyu
Ankara Emnivet Müdürlüğü yetfciHferine hîV A*
** su
4
dik: .. ..
v: ’
kâtilin kimliğinin
açıklanması di?hf Bakan tarafından

Roçildlérin Banka
Müdürü
\Baştarafı 10.» Sahif ede y

Şu anda mel’tm Yahudi, Garpte meuhus.
menfur ve sapık «cinsî ihtilâlini tamamlatmakla
tneşgûldür.
(4) «La Terre Retrovcé. La Tribune Sioniste».
15-10-1970.
(5) «Le Monde» 15-10-1970.
(6) Son Arafat-Hüseyin taraftarianmn çarpışma
sını İsraillilerin tahrik ettiği, tasarladığı Yahudi
«L’Express» haftalığının 13 • 19 - Haziran 1970
tarihli nüshasından gayet iyi anlaşılıyor Röpoî
tajı yapan Marc Vllmann (Yahudi); İsrail’in en
çok okunan muharrir • gazetecisi Amas Kenan'ın,
sûlhün tesisi için Filistinlilere, şu anda İsrailli
lerin ellerinde tuttuğu Yukan Ürdün’le, Hüse
yin’in elindeki Aşağı Ürdün’ü muhtevi bir müs*
takil Filistin verilmesi gerektiğini söylediğini,
aynı şeyi bakan Şimon Peres’in de desteklediğini
ve İsraillilerin ekseriyeti için bu fikrin kabûl
edilebilir olduğunu yazıyor. Golda Meir de yapı»
lan mülâkatta «Hakikaten, Filistinlilerin bir dev
let kurması utandırıcı (şaşırtıcı) bir şey olmaz»
dı» diyor.
(7) «Le Monde» 5 Mart 1970.
(8) Kansı Yahudi olan İmar ve İskân vekili Al»
bin Chalandon ve Milli Meclis’i dolduran diğer
Yahudi mebuslar da göz 5nünde tutulursa durum
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linen Mehmed Büyüksevinç adındaki
yasaklanmış bulunuyor. Yakalanması
öğrenci, silâh deposuna döndüğünü
için emir bekliyoruz.»
Şimdi olur olmaz, şu soruyu sor aramalarda kabul ettirmiş bulunan
Akademinin parkında öldürülmüştür.
mak geliyor insanın içinden: Yoksa
komünist mason işbirliği mi? Bu YAVUZ ARGUN’UN ALEYHTE
nu muhterem okuyucularımız takdir ŞAHİTLERİNİN AKİBETİ
edeceklerdir. Ancak şunu belirtelim
Tıpkı, Kuseyrî’nin öldürülmesi
ki, artık Boğazdaki gazinolarda ma olayındaki gibi, şahid olduğunu iddia
son şefleri ile komünist yazarların
edenler vardı. Meselâ Cahit Tan is
aynı masada içki içtiklerini kabullen mindeki öğrenci bunlardan biriydi.
menin zamanı gelmiştir. Ve bunu ka Zifiri karanlıkta ateş edenin sarı bı
mu oyundan gizlemeye çalışmak bo
vtklı olduğunu iddia edecek kadar
sıma yorulmaktan ibarettir
aptal ve zavallı olan bu şahıs, halen
HÂDİSENİN YILDIZ OLAYLARI
oolise ateş açmak ve bir albayın ara*
İLE OLAN BENZERLİĞİ
basma kursun yağdırmaktan sanık oM, Kuseyrî’nin öldürülmesi hâ
hrak tevkif edilmiş bulunmaktadır
disesinin ve Adalet gazetesinin ba Gene, aynı hâdisede yaralanan Ahmet
sılması olayının meydana getircîifi
Kayıkmaz isimli talebe hâdisenin üze
;Ie, geçmiş talebe hareketledr»den bir ay dahi geçmeden aynî
göz atalım,
bir sivil polise, talebe cemi
Türkiye’de
bilhassa 27 • \Hy*s
-»M n e h ^ d a öldüresiye dayak atan
darbesinden sonra politik hir
T|«ocındavdî. Okulun Önünden şp
haline gelen üniversiteli gençlik.
on ç ın d a k i bir yavrucağm gp£V i n i m i n eline geçirmek
tabanca dayayabilecek kadar
önemli kuvvetlerden biridir Bu yüz
°*dîst 7 Î?n bu eşkıyalar bir müddet
den komünist hareketler, üniversite
^tışfâfa Avş^rpğlu isminde h$
leri b!r üs yapabilme gayreti içinde
yakından veya uzaktan hic
dir. Türkiye’de bunun güzel misalleri
sî*V9sı olmayan bir talebeyi gün
verilmiştir.
Mâiûm olduğu üzere Panama,b
\ t \ n \ RtSTAN GERDEĞİ
komünistler, küçük bir Panamalı ço
Türkive’de ilgililerin bu kesir
eıı^u öğürüp, cesedine ait fotoğrafla*
.
^örmelerinin zamanı ya
n .çoğaltmışlar ve halka dağıtmışlar
r, „ ^^«rn^kt^dir Unutulmama
dı. Aym olay İstanbul Teknik Üni
versitesinde görüldü. Bir polis bas lıdjr ki, Tin’in komünistlestirilme
fqai rol oynayanlar kızıl çe
kını . sırasında
Gümüşsüyü Talebe
M'ircJî .Macaristan'da komünistleri ^
Yurdunda bir pencereden diğerine
bşr«k,.'ît,ö-ri'nİ,mübtmc^meven, milli
atlamaya çaljşân Hukuk, Fakültesi
veteileri tecrit etmekte direnen İm
öğrencisi Vedat Demircioğlu düşerek
öldü. Bu . şahsın cesedi etrafında he re Naii bu hatasını çok ağır ödemiş
ti. E ^fle kavd^tmAİc gerekir kİ tm
men yüksek bir atmosfer tertibine
re Naii’nin düştüğü hataya Türki
girişildi. Demircioğlunun cesedinin,
komünistler tarafından uzun günler vo’mizde de müteaddit defalar dü
istismarı, daha sonra vukubulacak ta* Viimüstür, Ve bunda İsrar edilmek
*°dîr
h?M1<!**<dndeV
lebe cinayetlerine ön ayak olacaktır
Demircioğîunun ölmesi hâdisesi Menteseoğlü.ile, Yıldız hâdiseleri es
nîantoffeo^lu avnı sahsiv«4
nin tipik benzerleri Işık Mühendislik
tfe Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Hr
Milliyetçi avında mahir, komü
Devlet Mimarlık - Mühendislik Aka
nist ^suçluları gizlemekte üstad bir
demişinde ınüşahede edilmektedir
«Türk Ocaklarına* kayıtlı olduğu bi İçişleri Bakanı.

Cnkartn'dn
İslâm Ülkeleri Koni
ve Türk Hâriciyesi
Asya ve Afrika Ülkeleri İslâm Kongresi, 6
Ekimden itibaren Bandurg’da yaptığı toplantılar}
hafta ortasında tamamlamıştır.
Konferansa 25 ülkenin temsilcileri katılmış
tır. Pakistan ve Endenozya’nm önderlik ettiği
kongre’ye Türkiye katılmamıştır. Toplantılar sı
rasında çeşitli teklifler yapılmış ve önemli karar
lar alınmıştır.
Asya-Afrika İslâm kongresinde komisyonlar
ca alman ve genel kurula sunulan başlıca kararlar
şunlardır:
3 — İslâm davetçileri Teşkilâtının kurulgenel kurulca kabul edilerek teşkilâta, «Milletler
Aran İslâm Teşkilâtı» adı verilmiştir. Yeni kuru
lacak teşkilâtın başkanı PakistanlI olacak ve ge
nel sekreterlik Endonezya’ya verilecektir. Teşki
lâtın başkan yardımcılarını ise Endonezya, Ni
jerya, Suriye ve Batı AlmanyalI müslüman tem
silciler yapacaklardır.
2 — Milletlerarası bir Islâm bankası kurul
ması. Petrol üreten İslâm ülkeleri, İslâm dünya
sının mâli gücünü artırmak için fonlarını, bu
bankaya yatırmağa davet edileceklerdir.
3 — İslâm davetçileri Teşkilatının
kurul«
ması. Aynca kongrede, Filistin mevzuundakl Po
litikalanndan dolayı Amerika ve Rusya'nın tak

bih edilmesi, teklif edilmiştir.
Kongre sonunda
yayınlanan bildiride ise
Komünizmin İslâm ülkeleri için «gayr-ı meşru
ve haksıza bir rejim olduğu kaydedilmektedir.
En önemlisi, Cakarta İslâm Kongresi komü
nist ve kapitalist bloklara karşı İslâm milletle
rinin üçüncü bir blök halinde birleşme arzusun
da olduğunu göstermiştir.
Asya Afrika ülkeleri İslâm Kongresi sona
erdikten sonra yayınlanan bildiride, esir müs
lümanlann durumuna da geniş yer verilmiştir.
Bu konuda alman kararlar 100 milyon esir Türk
kardeşimiz için son derece hayâtidir:
Milletlerarası Islâm Teşkilâtının, müslüman
olmayan ülkelerde yaşayan (özellikle Sovyetleı
Birliği ve Çin’de) müslümanların haklarını sa~
vunmak amacıyla girişilecek mücadeleyi destek
leme kararı aldığı açıklanmıştır Ayrıca Sovyetler Birliği’nden, Kırım ve Kafkasya’da yaşayan
müslüman halka hürriyet tanınması istenmiştir.
Aynı mealde bir diğer çağrı da, Doğu Türkis
tan’da yaşayan müslümanlar için Kızıl Çin’e ya
pılmıştır.
HÂRİCİYEMİZ UYUYOR MU?
İslâm Kongresi yapılıyor. İslâm Alemini il
gilendiren mevzûlarda önemli kararlar almıyor.
Esir kardeşlerimiz hakkında hayâti önemi olan
kararlara varılıyor. Fakat Türk
hâriciyesinde
hiç ses yok. Hükümetçe tslâm Kongresine en
ufak alâka dahi gösterilmedi. Tek delege bil«
gönderilmedi. Pekiyi, tslâm Alemine sırt çevi
rirsek bizi dünyada kim destekleyecek? Kim des
tekledi şimdiye kadar?

MÜCADELE 27 EKİM J97§

10 ~
.v .

Bütün komünist memleketlerde komü
nizm, gayr-i millî unsurların desteğine
dayanmaktadır. Rusya ve Çin’de beynelmi
lel Yahudiliğe, gayr-i Rus milletlerde ise
Rus ırkının gücüne dayanmaktadır. Şu
halde esir milletlerin kurtuluşu, açıkça Rus
ve Cin emperyalizmine karşı yapılan müca
dele ile mümkündür.
Polonya ve diğer Avrupa milletlerin
de bu mücadelenin anti-sionist karakteri de
belli olmaktadır.
O halde dış politikanın esasını Rııs
emperyalizmine karşı mücadele ve milleti
mizin kurtuluşu hareketini destekleme teş
kil etmektedir. Diğer taraftan, Rus emper
yalizmi karsısındaki milletlerin her türlü
yardımı temin edilmeli ve FAKAT MİLLİ
İSTİKAMETTE KULLANILMALIDIR. Po
Utikamızın baş esası komünizme karşı ol
mak olmalıdır.

tiği vasıtadır. Harp, siyasetin Vasıtaların
dan biri değil, en sonuncusudur. Milletin
bütün güçlerinin kullanılarak, düşmanın ye
nilmesi. her gücün umumî bir plân çevre
si (yani politika) içinde kullanılması gere
kir.
Netice olarak şunları söyleyebiliriz:
Her harbi idare eden bir politika var
dır. Ve harb, politikanın son süahıdır. Harb
ten evvel harbin gayesini temin edecek
mücadeleler yapılırki, bu mücadelelere de
yön veren jöne politikadır.
•
Her mücadele şeklinin ve her kuvvet
kullanmanın bizatihi bir psikolojik değeri
vardır. Buna ilâve olarak, her ücâdele nev’i
ile birlikte uygulanacak bir psikolojik mü
cadele nev’i bulunur.
Şu halde, bütün mücadele şekilleri si
yasetin devamı olmalıdır.
Her mücadele sekli diğerleriyle bir
likte kullandır. Ve bu birlikte (organizede)
psikolojik değere en büyük yer verilmeli
dir.
Şu halde, siyaset bütün harb şekille
rinin nazımıdır. Ve psikolojik harbin de
nazımıdır.
Ancak siyaset, bir ideolojinin en mü
him vasıtalanndandır. Su halde siyaseti de
ideoloji kontrol eder ve nazımı olur. Fakat
siyaset ideolojiye tesir edemez. Zira ideo
lojinin yapısı buna manidir.
Şu halde:

Düşmanı teker teker yenmek, tecrid
ederek savaşmak siyasi, askeri ve ekono
mik harbin esasıdır. Bu kaideye uyulmadı
ğı takdirde zaferi kazanmak müşküldür.
Askeri, siyasi ve ekonomik harbin tenujl
kaidesi, düşmanı tecriddir Ancak ideo’oiik
haro siyasî ve askerî harpten müstakil ola
bilir.
Hele, siyasi ve askerî hareketin hazır• lığını da temin eden psikolojik harp, düş
manı, yaptığı suikastları ve fenalıkları gün
lük vakıalar içinde yakalayıp açıklamalı.
a — Mücadelenin bütün şekilleri ara
Düşmana nefret ve düşmanlık hisleri uyan
dınlmalı, mücadeleyi psikoioiik olarak ha sındaki, ahenkli bağ, siyasettir.
b — Harp ve fiili kuvvet kullanma
zırlamalı. Millet; düşmanını, kendisine ha
zırlanan fenalıkları bilmeli, kurtulmak için siyasi vasıtaların (Harp harici mücadele şe
takip edeceği inancı, kadroyu ve progra killerinin) en kafi ve en son şeklidir. Bu
mı bilmeli ve bunları temsil eden sloganla mücadele şekli de, siyaset tarafından diğer
ra, ifadelere ve sembollere ümidini bağla- mücadele şekilleriyle birlikte kullanılır.
c — İdeoloji, siyaseti ve bütün müca
malıdır.
dele şekillerini kontrol eder ve kullanır. Si
Psikoioiik harbin gayesi, düşmanın yaset ve siyasi mücadele, ideolojinin vası
iradesini yok etmek ve kendi kuvvetlerimi talar istimaline manî olamaz. İdeolojik mü
zin irade ve imanlarını yükseltmektir. Bu cadele, hiçbir mücadele şekline ve nev’ine
iki gaye birbirlerinden ayrılmaz, tmanı kuv tabi değildir. Bütün mücadele şekilleri
vetli topluluk, az imanlıyı jıkar Su halde ideolojiye ve siyasete tabidir. Hiçbir siyasi
gaye (psikolojik harbin gayesi) ‘düşman anlaşma, uzlaşma veya tahdit, ideoloji mü
iradesini felce uğratmak, kendi kuvvetleri cadelesine tahdid olamaz.
İdeolojik mücadelenin baş silahı pro
mizin iradesini kuvvetlendirmektir.
pagandadır.
Bu şu demektir: İdeolojik pro
Düşman kuvvetlerini taktik veya stra
tejik bir mücadelede ve mücadelenin deği paganda, hiçbir mücadele şekline tabi de
şik sahalarında yenmek gerekebilir. Psiko ğildir. İdeolojik mücadelede baş hedef düş
lojik harpte, iste o zaman; düşman kuvvet man ideolojileri yıkmak kendi ideolojimizi
lerinin iradesini sarsıcı bir mücadele ola ise sevdirmek, öğretmek ve ümid kaynağı
rak vazife görür. Buna göre psikolojik yapmaktır. İdeolojik mücadele zaferle sona
harb. taktik, strateiik. sivasî, İktisadî veya ermeden, kazanılan siyasî, askerî muvaffaki
yetler geçici olmağa mahkumdur. İdeolo
askerî psikolojik harb haline gelir.
Meselâ bir düşman taburunun, elinden jik mücadele ise, mületin ideolojisini yük
zaptettiği tepenin alınması için yapılacak seltmeği, düşman ideolojilerini alçaltmağı
prop^anda. ve diğer faaliyetler taktik psi hedef olarak alır. Düşmanlarım ve azalannı iktidardan silip atma ise, politik mücade
kolojik harb hareketidir.
Bütün bir harbin seyri boyunca, düş leyi gerekli kılar.
Bütün bu izahtan çıkan netice ise, düş
man askeri ve milleti ürerinde yaçılan psi
kolojik hareket ise, strateiik psikolojik manian tek tek yok etme metodunun poli
harb nevine girer. Askerî, ekonomik ve si tik ve askeri mücadeleye mahsus olduğu,
yasî harp ve bunların sahasındaki psikolo ideolojik mücadelenin ise, kendi ideolojimiz
jik harb birbirine bağlıdır. Harp, siyasetin haricindeki bütün ideolojileri bütün adiliği
devamı olduğuna göre, harbi sivaset hazır ile tenkit etmek, açıklamaktan ibaret oldu
lar ve devam ettirir demektir. Harbin ma- ğunu unutmamaktır.
İdeolojik kavgada; bizim ideolojimizin
biveti ne olursa oisun (topvekün veya mah
dut), harp sivasetin devamıdır. Bu sebeple dışındaki bütün ideolojiler düşmandır.
Politik ve askeri kavgada ve bunlara
harp, siyasetin en son noktada müracaat et
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bağlı propaganda savaşında ise, sadece he
def alman düşmandır diğer kuvvetler ise
ya müttefik yada tarafsızdır.
öyleyse sionizm, komünizm, hristiyanlık ve her gayri islami ve gayri milli telak
kinin haksız, hatalı ve iğrenç olduğunu bi
liriz ve ilan ederiz. (İdeolojik Mücadele)
Buna karşılık, şartların bize düşman
kıldığı asıl düşman ile. savaşırken, onıı yal
nız bırakacak her tedbire baş vururuz. Ki
fiüivatta tek düşmanla savaşmış olalım.
(Politik Mücadele)
Hristiyanlarla yapılan siyasi veya as
keri anlaşma hristivanlık ideolojisini diğer
lerinden daha az kötü gördüğümüz mana
sına gelemez.
Propaganda ya ideolojik, ya da: poli
tiktir. Bizim düşüncemize göre, yapılan ideo
lojik mücadelede temel ölçü hak ideolojiyi
bütün gücümüzle telkin etmekten ibaret
olacaktır. Zira ideoloji, ideolojinin düşma
nıdır. Politik vasat, uzlaşma, anlaşma veya
çarpışmalardan müstakildir.
Ayrıca sionizm, komünizmin müttefi
ki değildir, bir görünüşüdür. Bütün bunlar
dan başka olarak, sionizm de, komünizm
de ve bütün diğer sol fikirler ve cereyanlar
gibi, hatalı, sakat ve meş’umdur. Hiçbir
mülahaza, sakat, zararlı ve felaketli netice
ler doğuran sistemlerin cerhine mani değüdir. Zira ideolojik mücadele bütün mü
cadele .şekillerinden müstakildir ve bütün
mücadele şekillerinin temelidir.
Bu cihetten sipnizmle mücadeleyi, ko
münizmle mücadeleden ayırabilmek müm
kün değüdir. Bu tarz düşünüş-sakatfcjr ve
muvaffakiyetsizlik amilidir.
İSLÂM MEMLEKETLERİ
İslam, Asya ve Afrika kıtalarına ya
yılmış vaziyettedir.
Asyadaki müslüman memleketleri iki
ye ayrılır;
a — Esir
b — Hiır İslam memleketleri
Esir müslüman memleketler, Türk il
leridir; Çin’den Karadeniz’e kadar uzanır.

ESİR MÜSLÜMAN MİLLETLER
Esir müslüman milletler de lıürriyetİcrini elde ederlerse, Türkiye dünyana ba
tın sayAir bir guç oıabılir. Bunu temin et
mek üzere Türkiye’de İslam aleminde ve
ank-komunist memleketlerde, Türkistan
meselesinin ehemmiyeti aniatümaııcur.
Türkiye’nin yıkılması ietuîkesıne kar§ı. Esir Türk illerinin kurtuluş mücadele
lerinin ve İslam miile&erimn mucaoeierinin hayati Önemi unutulmamabaır. Bu me
sele müslüman milletler arasında kardeş
lik duygularının artırılması mes’elesine
bağlıdır.
Hürriyetine kavuşmuş müslüman mil
letlerle sıkı münasebetler kurmak ve Türki
ye aleyhindeki Sion, mason ve Rus yalanlan
m tesirsiz bırakarak müslüman müieiierm
psikolojik ve fikri ’üderuğini yapmak ve
Esir Türkierin kurtuluş mücadelesine mad
di ve manevi yardımlarını teksif etmek *anıridir.
(Devamı Gelecek Sayıda)
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Beynelmilel Yahudilik
Çin’in yanında
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ideolojiler kavgasından akisler

İST. ON. REKTÖRÜNÜN
YEĞENİ ASKERİ AJAN

Askerî sırlan komünist ülkelerin ajanlarına satmak
tan sanık Nahlt İmre’nin, İstanbul Üniversitesinin geçen
jnlki rektörü Ekrem Şerif EgeU’nin yeğeni olduğu ortaya
çıkmıştır. Nato sırlarım ve ban askerî evrakın mikro-filimierinl, Yugoslav istihbarat ajanı Kalman, Petroviç,
froşki Troçkovski ve Romen ajanı Rizil ile Vasil’e sataı>
ken yakalanan Nahit tmre İdam talebi ile yargılandı.
Mason Rektör Ekrem Şerif Egeli, bu ajanın dayısı oi>
maktadır. Yahudi Sahir Erman’ın avukatlığını yaptığı ajan
için askerî savcı: «İmre’nin vatan hain! olarak 10 yıl hiz» e t ettiğini, her Türk vatandaşının kendisini iânetle ana*
cağını» söylemiştir.
tmre aynı zamanda Macar asıllı Şahika adlı bir kadir»*
la evlidir.

Masonların
Tıb’da
Oyunları
İLMİ BİR SKANDAL
Türkiye’yi iki haftadır te
dirgin eden Kolera hastalığı,
Tıp Fakültesi profesörlerini de
bir birine düşürmüştür. Bilin
diği gibi hastalığın teşhisi,
İstanbul Üniversitesi Tıp fa
kültesinin bazı profesörlerince
gerek yapılamadığı
gerekse
gizlenişi sebebiyle zihinleri iyiden iyiye kurcalamıştı.
16 Ekim Cuma sabahı Prof.
Ekrem Kadri Unat’m koyduğu
teşhis «Para-Kolera» idi. İlk
teşhisi milliyetçi bir hoca yap
tı ya, buna gölge düşürmek
icabederdi. Derhal mason pro
fesörler, başta eski rektör Ek
rem Şerif Egeli olmak üzere
«Para Kolera» deyimi ilmi de
ğildir diye yaygaraya başladı
lar. İdeolojik çatışma böylece
ilim sahasına da sıçrayı verdi.
Ve masonluk kendi kuklaları
vasıtasıyla ve gazeteleriyle ye
ni bir iddia ortaya sürdü: hastalik «Vibrio EI-Tor» dur. Hal
buki iş işten geçmişti
Bu iddialara Ekrem Kadri
IJnat şöyle cevap verdi:
«— Fakat çevremizdeki mem
leketlerde Vibrio El Tor infek
siyonlan bulunduğuna göre biz
deki mikrobun da Vibrio El
Tor olması gerekir kanaatiyle
teşhis konulması da bakteri*
yoloji disiplinine uymaz.
«1966 yılında Tıp Fakülte«inin öğrenciler için yayınla
dığı Tıbbî Cerrahî El Kitabı
nın 1. cildinin 124. sahifesinde
Para Kolera terimini kullan
dıktan sonra, 19 Ekim İ970 ta
rihinde «Para Kolera deyimi
nin bilimsel bir esası yoktur.»
diyenler, bu memlekette de
ğerli bir çok bakteriyoloğon
bulunduğunu ve bu gibi mese
lelerin mikrobiyoloji toplantı?
farında müzakere edilmesi gesektiğin! unutmamalıdırlar.»

YAHUDİ BAŞKANIN
YEDİĞİ NANE
Birleşmiş Milletlerin 25.
kuruluş yıl dönümünde, ge
nel kurul toplantısında konu
şan Fransız Başbakanı Maurice Schumann (yahudidir) ko
münist Çin’in Birleşmiş Mil
letlere alınmasını istemiştir.
Kanada’nm Çin’i tanımasın
dan sonra yapılan bu taarruz
dünya milletleri için iyi şey
ler düşünülmediğini
ortaya
koyuyor.
Yahudi Schumann, «bütün
halklar ve milletler katılmış
olmadıktan sonra, barışçı, mü
reffoh ve mîlletler arası nite*
İlkleri hali bir tonluluk nasıl
kurulabilir?» demiştir.

Türk Sabayı
Rusya’ya
Esir
Geçenlerde bir Rus uçağı
nın Trabzon’a kaçırılması, ko
münist. ülkelerde çok gürültü
lere sebep olmuştu. Uçağı ka
çıranlan Türk mahkemeleri
serbest bıraktığı halde, Ruslar illâ da iade edin diye İs
rar etmişlerdi.
Şimdi de bir keşif uçağı
nın Gümrü hava alanına mec
bur! inişe zorlanması, misil
leme olarak kullanılıyor.
Fakat basında ve resmî a»
ğızlarda, kötü hava şartların
dan dolayı sınırın yanlışlıkla
geçildiği ifade edilmekle be
raber, bunun bir baskı unsu
ru olarak kullanılmak isten
diği unutuluyor, teinde iki Amerikalı ve bir Türk subayı
nın bulunduğu uçak, şimdi
Gümrü’de keyfî yere bekleti
liyor.
Yani bir Türk subayı şim
di komünist Rıisya’da esirdir.
Komünistlerin bu işi, uçak
kaçıran iki Rus için takas olarak kullanmak isteyecekle*
ri anlaşılıyor
Bu bir perestiş harbidir.
Bakalım, Moskofa karşı mille
tin itibarı korunacak mı?
U-8 uçağıyla beraber esir
olan Türk subayı albay Cemal
Denli’nin başına gelenler yer
li komünistleri epeyce sevindirse gerek

Pompidou’nun Moskova zi>
yareti komünistleri iyice ra
hat« kavuşturmuştur Yahudi
devlet adamları komünizme
nasıl hizmet ediyor, anlaşıl!*
yor değil mİ?

News Week dergisine göre Amerika Savunma Bakan
lığı, Milliyetçi Çin’e bir uyarma mesajı göndermiştir. Bu
mesaja göre milliyetçi Çin, Komünist Çin sahillerine yap
makta olduğu baskılan durdurmadığı takdirde Birleşik
Amerika, Milliyetçi Çin’e bütün yardımlannı kesecektir,
Çin 1911 e kadar imparatorlukla idare edilen bir mil
letti. 1911 de imparatorluk bir mason olan Sun Yat Sen
tarafından yıkıldı ve Cumhuriyet tdaresi kuruldu. İşte bu
sırada Çin’de Komünizm tezgâhlanmaya başlandı. Sun Yat
Sen’in ölümünden sonra Milliyetçi Parti Çan Kay Şek’ln
yönetiminde idareyi ele aldı.
Çan Kay Şek zamanında Amerika Birleşik Devletleri,
komünistlere karşı yapılan takibatı önlemeye çalışmış,
Çin’in komünistleşmesi yolunda, komünistlere yardım ya*
pan mason localarının Çan Kay Şek tarafından kapatılma*
sı Amerikan resmî mahfilleri tarafından takbih edilmiş
tir.
Rus komünisti Stalin’in yardımıyla Çin’de başlatılan
komünist hareket devam ederken, Amerika Devlet Başkanı
Yahudi Roosvelt, Yalta’da; Kuril Adalannı, Çin Limanla
rını, Dairen ile Port Arthur’un kontrolünü gizlice Stalin’e
verdi. Ve Çan Kay Şek’in bu fedakârlığı kabul etmesi is
tendi
Bu misallerden anlaşılıyor ki Çin’in komünistleşmesinde Rusya kadar Amerika da aktif bir tesir icra etmiş*
tir.
Komünizm, beynelmilel yahudiliğin muhayyel dünya
imparatorluğunu kurmada vasıta olarak kullandığı sapık
bir ideoloji olduğuna göre, A.B.D.; siyasî, askerî ve İkti
sadî hayatına yön veren beynelmilel yahudi malî oligarşi
sinin, dünya milletlerinin komünistleşmesinde A.B.D. yi
kullanması tabiidir.
Yahudi malî oligarşisinin hâkimiyeti devam ettiği
müdetçe, mazide olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de
| A.B.D Komünist Çin’i destekleyecek ve onların koruyucusu
| olacaktır. Zira Amerika Birleşik Devletleri’ne hâkim olan
| beynelmilel yahudiliğin siyaseti bu yöndedir.
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TİTO MÜSLÜMANLARI
KANDIRAMAZ
22 Ekim Perşembe günü ga
zetelerde çıkan haberlere göre,
17 Kasım 1970 de Malezya’da
yapılacak Kur’an Okuma Mü
sabakasına YugoslavyalI müslümanlar da katılacaktır.
Evet bu ye buna benzer ha
berler sizleri hiç bir zaman şa
şırtmasın. Durum öyle gösteri
yor ki bundan sonra böyle
sürpriz haberlerle çok karşıla
şacağız. Karşılaşacağız çünki;
artık komünist dünyasının di-

AMERİKALI HAHAMLAR"—
ESRAR KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR
Amerikan mali polisi esrar kaçakçısı
bir hahamı yakalamış ve tevkif etmiştir.
Esrar paketi İsrail’den Saham SatonTa
gelmiş, diğer bir haham olan Kenneth
Goldstein de tutuklanmıştır...
Bu yahudilere vurgunu kim öğreti
yor? Kanlanndan mı, dinlerinden nıl diye
düşünüyor insan. Tarafsız bir gözle ince
lersek, havralarda âyin yerine soygun ve
milletleri ayakta tutan din, kültür, ahlâk
ve maddî servet! yok etme usulleri öğre
tiliyor. Nasıl öğretilmesin ki? Bütün mu*
harref Tevrat bunlardan bahsediyor: Hır
sızlık...
Eski hahamlar Tevrat’ı tahrif ettiler,
şimdikiler de öğretip tatbik ediyorlar.
Havralara kalın duvarlan arkasında -ne
karanlık işler çevrildiğini ancak su yü

züne çıkabilen bazı hâdiselerden aniayabi
liyoruz. Türkiye’de mevcut havralarda da
aynı kaçakçılıklara, vusgunlann plânlan*
madiğini kim iddia edebilir? Hem görünen
köy kılavuz istemez derler. Casusluktan
yakalanan, zeytin yağına parafin kattığı
meydana çıkanlan, porselen ve asetik asit
kaçakçılığına adlan kanşan yahudtler,
acaba havralardan ve hahamlardan haber
siz mi çalışmaktadırlar? Yahudilerin bu
lunduklan yerlerde sıkı bir işbirliği için
de bulunduğa nazan itibara alınırsa bun
lann hahamlardan uzak bir faaliyet yü
rüttüklerî söylenemez
İhanetleri hahamlar İşlerse, diğer ya
hudilerin m yaşacağını sis düşünün ar
tık-,.

rekleri yavaş yavaş çatırdama *
ğa başlamıştır. Komünist li
derleri, çöküşü tarihî zaruret
olan komünizmin, yıkımını bi
raz daha geciktirebilmek için
ellerinden geleni yapmağa ha*
zırdırlar.
Hayvanlara dahi yapılması
gayn insani olan zulüm işken
celer, kardeşlerimize reva gö
rüldüğü halde, kendi şahsiyet
lerinden bir şey kaybetmemiş*
lerdir. Silemedikleri bu imanı
şeklen de olsa tatmin etme
mecburiyeti, komünistleri böy
le bir tavize sevketmiştir Fa
kat diğer taraftan, tedricen
imha edebilmek için en adi
metodlar uygulanmaktadır.
Aynca komünist ülkeler,
müslümanlara tanıdıklan bu
gibi göstermelik haklarla dün*
ya efkan
~ * r
umumivesinde de hürriyetçi
bir relim intibaını bırakmak
istemektedir. Yapılan zulüm
leri boylece kanatmak niyetin
dedir. Geçtiğimiz haftalarda
Taşkent’te toplanan, Sovyetîer
Birli £İ Müslümanlan Zirve
Konferansı de aynı hain niye
tin bir tezahürüdür.
Herşeye rağmen bu hadise»
ler, komünizmin hakim olduğu
yerlerde, milli kurt uluş hare
ketlerinin, komünizmi şarladı
ğmın ifadesidir,
-

