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Sevgili M illiyetçi
Kardeşlerim

Bu Zulüm Böyle 
Devam Edemez

Biz Anadolu’nun en ücra 
köşesinde bulunan köyümüz 
de anamızı babamızı terke 
dere* İstanbul’a gelen bin
lerce millet evladı olarak 
»esleniyoruz

Türkiye, bulunduğu cog- 
rağfi böîge bakımından hiç 
bir millete nasip almayan 
bir bölgedir. Bugün Türki 
yeğnin yer altı ve üstü ser
veti gereği gibi değerlendi 
Hürse iki tane Türkiye’yi ge 
çindirecek durumdadır. Bu
na r a ğ m e n  binlerce millet 
evladı bizden daha acı e& 
rak, vatanlarını terkedip 
yabancı memleketlere çs

iışmaya gidiyorlar. Her şe 
ye rağmen vatan, millet has 
retine katlanıyoruz.

Türikeye’de kalanlar da 
köylerini terkedip şehire a* 
km ediyorlar. Şehit* gelen 
köylü ırgatlaşmaya teri» 
diliyor. Şehirde bir iş bu
lamayan seyyar satıcılık yap 
maya boşlıyor.

Son günlerde yürürlüğe 
giren kanunla bütün esnaf 
larm etiket takmaları ve 
dükkanlarda da «burada pa 
zarlıksız satış yapılır iba
resinin asılması mecbur; * 
koşuluyor. Böylece bizim sa 
nayimize sahip olan erme 
ni, rum ve yahudi gibi üç

RAMAZAN
Ramazan, bütün gün ağızlar bağlı 
Yürekler Allahın aşkıyla dağlı 
Selâmlar, sevgiler hep sollu, sağlı 

Namaz mümine borç varsa can, takat 
İbadet; dualar nzka bereket 

Kimseden kötülük, fitııe fesât yok 
Harama bakmaya izin, fırsat yok 
Herkeste iyilik, ihsanlar çok çok

Bayram yaklaşınca veririz zekat 
İbadet, dualar nzka bereket.

Teravih saflan düzgün, sık sıktır 
Her yüzde nur vardır giyimler şıktır 
İmanlı müslüman hakka aşıktır.

Sevgi halkasıdır bizden her rekat 
İbadet, dualar nzka bereket

Atarız uzağa kötüyü, kiri 
Daha çok koruruz bu ay fakiri 
Oruçlu, sıhhatli daha da dir'

Mideler, gönüller, kafalar rahaf 
İbadet, dualar rızka bereket

Ebedî değildir dünya tapnsu 
İftarda açılır cennet kapısı 
Sağlam olur inan İslam yapısı

Hamda birlik kuvvettir kat kat 
İbadet, dualar nzka bereket

buçuk azınlık, istediği gibi 
yüzde yüz hatta daha faz 
la kâr koyarak malını sa
tabiliyor. Çünkü pazarlık 
yapma hakkı yoktur. Fakat 
bunun yanında bu milletin 
evlatları olan bize de yüz
de otuz kâr veriliyor. Bunu 
hamal parası mı verelim ka 
£ıt parası mı verelim, bele
diyeye ceza mı verelim, te 
razinin firesi mi yesin, yok 
sa kendi geçimimizi mi sağ 
layalım?

Diyeceksiniz ki, su de say 
yar satıcılık yapmayınız,
caddeleri işgal ediyorsunuz
Haklısınız ama, biz ne ya* 
palım? Hırsızlık mı yapay
lım yoksa el açıp dilenelim 
mi? Başka çıkar yol yok.

Zam yapılır, köylüye yük
lenir. Yahudinin imal etti
ği mallara yüzde kırk zam 
yapılırken, köylü Ahmed a- 
ğanın buğdayına yüzde 
dört zam yapılır. Ahmet a- 
ğa geriye kalan yüzde o- 
tuz altı açığmı nereden sağ 
layacak? Elbetteki kendi
ne başka işler bulacak. Çün 
kü buna mecburdur. Yeni 
kanunla yahudinin eski vur 
gunu bir kat daha kolaylaş 
tırılırken köylü Ahmet ağa 
nın üzerine yeni bir yük da 
ha bindiriliyor.

Ahmet ıga kışm sıfırın 
altında be şaltı derece so 
ğukta çalışmak mecburiye

tinde kalıyor.

Biz İstanbul’un en lüks 
yiyeceğini kapılarına kadar 
götürürken, kapılarında bir 
de bizim halden aldığımız 
faturayı soruyor, ona göre 
mal alıyorlar. Fakat biz ise 
onların vurgununa hizmet 6 
diyoruz.

Bütün bunlarla beraber 
mesullerimizin yahudilerin 
vurgununa hi*w* .
milletin menfaatlerinden u- 
zak kalmak gibi on çalış
ma içinde olduğu kanaatin 
dayız, Mesullerimize millet 
olarak deriz ki kendinize 
gelin. Değilse milletin ka
ran sert ve acı olacaktır. 
Seyyar satıcılar adına 
Mustafa Çınarlı

Mecmuanızı çıkışından be 
ri okuyorum. Elime geçme 
si gecikirse merakla bekliyo 
rum. Hele şu beynelmilel Ya 
hudiliğin ve Hiristiyanhğm 
müslüman milletlere yaptık 
ları ihanetleri en iyi şekilde 
mecmuanızda öğreniyorum. 
Bizleri bu yolda aydınlat
tınız. Sizlerden Allah razı 
olsun. içimizde bulunan 
ajanlar, ihanetlerini hala 
mı devam ettirecekler. Bun 
lar ihanetlerine devam eder 
se> elbette bütün sağ duyu 
lu vatandaşlarımla birlikte 

bizleri karşısında bulacak
lardır. Ö zaman Moskova’nın 
yolunu da bulamayıp, târü 
mar olacaklardın Bugün bu 
1: ajanlar köyümüze kadar
girmişlerdir. Mazlum ve saf

köylüyü kandırmak ve a* 
narşiye teşvik etmek için 

propaganda yapmaktadırlar. 
Varsın gitsin hainler, otlan 
dıklan ahırlarda yaşasınlar 
Şu güzel vatanımızda pis 
salyalarını ikide bir kusma 
smlar. Şimdiye kadar pis 
salyalannın kokusu, kubbe 
ye vurdu. Artık bir dana 
kuramayacaklar ve kustur
mayacağız. Millet artık a- 
yanmıştır.

Burada sîzlere kucak do 
lusu selâmlar, sevgili kardeş 
lerim.

Yaşasın Millet!
Kahrolsun Millet Düşman 

lan!
Işıklar Kasabasından 
Haşan Avcı

Yaşamaz ölümü göze almayan 

Zafer göz yummadan koşana gider 

Bayrağa kanının alı çalmayan 

Göz yaşı boşaııa, boşana gider.
*
Kazanmak istiyorsan sen de mücadeleyi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Haykırdı dedikleri kahraman eri

Yılmadan çoşup coşana gider 

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! 

ölüler şereflidir, diriler şanlı

Yurd için çarpışan başı dumanlı

Bu şandan koşar da o şana gider.
Zülfü Özkul 

Midyat lisesi öğrencisi 
MİDYAT-MARDİN

«Yahudiliğimi • gizliyeyim mi?
«Sizi ve pis ırkınızı mah

vetmeyi başaracağız! To - 
punuz aynısınız. . Hitler’in 
bütün yaptıkları iyi değil • 
di, ama yahudileri imha et
ti. İşte bu, güzel bir şey 
oldu. Bir çoğu gaz odala — 
rmdan kurtuldu. Onun ya
pamadığını biz tamamlaya
cağız. Sizi ve pis ırkınızı 
on metre yerin dibine gö
meceğiz.»

«Hayatimde ilk defa ya

hudi olduğum için hakarete 
uğruyor ve doğuşum bir 
suç sayılıyordu.»

«Hitlercilerden yahudi ol
duğumu gizlemiştim. Sosya
list bir ülkede de gizlemeii 
mi idim?» 

itiraf (Milliyet Gazetesi) 
ARTUR LONDON 

Bu sözler komünist ülke
lerde bile yahudilere karşı 
halkın uyanmaya _ başladığı* 
ni göstermez mi?
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Y E N İD E N  M İLL Î

Mücadele

Rusya’nın soğuk harp manevraları

1

Milletin imarı, ahlâk, kültür 
tarih ve menfaatine bağlı 

haftalık siyasî 
MİLLİ DÂVÂ MECMUASI

Yıl; I — Sayı: 40 

SAHİBİ
Ömer Ziya Belyıraulı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç

Devamlı Yazı Kadromuz 
AYKUT EDİBALİ 

YILMAZ KARAOGLU 
NECMEDDİN TURIN A Y I 

SABAHADDİN ERiS

İDARE YERİ

Babıâli Cad. No: 50/4 
Cağaloğlu — İstanbul. 

Telefon: 27 73 10

DİZGİ
Şen-AL Matbaası

BASKI
Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 

Cağaloğlu — İst.

ABONE ŞARTLARI

Bir Senelik: 70 Lira 
Altı Aylık : 35 Lira 
Üç Aylık : 18 Lira

FİAT1: 150 KURUŞ

«Amaca varmak içiıı her türlü hileyi 
kullanmak, kaçamak yollara sapmak, 
hakikati ters yüz etmek miibahtır.»

Lenin - 1920 
«Soldan sert bir darbe, sağdan sert bir 
darbe daha ve işte versaillesin yara
maz çocuğu (Polonya) uslandı.»

Moiotof
Geçtiğimiz hafta içinde Rusya Türkiye’ye bir 

nota verdi. Nota Türk-Rus münasebetlerine göl
ge düşürücü hadiselerden sakınılmasın ı ihtar et
mektedir. Rusya’nın, dostluğu (!) gölge düşürü* 
cü mahiyette kabul ettiği hâdiseler, hatırlanaca 
ğı gibi, U-8 Amerikan uçağının Türkiye'den kalk 
ması ve yanlışlıkla sının geçmesi üzerine, Huş
lar tarafından inmeğe mecbur bırakılmasıdır. 
Ruslara göre bu hal, iyi komşuluk münasebetle* 
rini zedelermiş. Ve İPürkiye Amerika’nın yanın
da harbe sürüklenmemek İçin, üsleri tasfiye et
meli imiş. Türkiye’ye verilen nota’nın ifade et
tiği bu tehdit ve milli istiklâlini hiçe sayan dav
ranışlarını, Moskova ve Bizim Radyonun mutad 
yaygaraları takip etmektedir.

Acaba U-8 Amerikan uçağı, içinde bir Türk 
Albayı ve iki Amerikan generali olduğu halde, 
Rus sınırındaki tesislerin resmini çekmek için 
mi kalkmıştı? Rusya’ya ve Türkiye’deki Rusya? 
nın gönüllü uşaklarına göre, U-8 uçağı casusluk 
için kalkmıştı. Bu durum ise Türk - Rus müna
sebetlerine zarar verir ve bir harp tehlikesinde, 
Türkiye de kendini bir harbin içinde bulurdu, 
Onun için Türkiye Amerikan üslerini kaldırma
lıydı.

Bu, Moskofun her hadisede ortaya koyduğu 
müşahhas İstektir. Her fırsattan İstifade ederek, 
komünistleştireceği ülkeleri ittifaklarından ko
parmak Rusya’nın temel taktiklerindendir. Han
gi mesele olursa olsun hedef, siyasî ve askerî 
mücadelede düşmanı parçalamak; İdeolojik mü
cadelede ise haksızlığını (!) ortaya koyarak, mo
ralini yıkmaktır.

U-8 hadiselerini bahane eden Rusya’nın, Tür 
kiye’ye nota vermesi, Türkiye’nin millî hüküm
ranlık haklarına burnunu sokmaya teşebbüs et
mesi. Türkiye’yi tavsiye maskesi altında tehdi
de «üret etmesi, Rus soğuk harp anlayışını bilen
ler için zaten tahmin edilen şeylerdi. Bu soğuk 
harp anlayışı bilinirse U-8 hadiselerinin teferru
atı üzerinde bile durmaya değmez.

U-8 hâdiselerini, öncesi ve sonrası ile hatır
layalım. Uçak kaçırma hadiselerinin moda oldu
ğu bir kaç aydan beri, hava korsanları çeşitli 
maksatlarla uçak kaçırmaktadırlar. Bu arada 
Rusya’dan kaçan bir uçak içinde baba-oğul. ucak 
mürettebatını öldürmek suretiyle Türkiye’ye ge
lebiliyorlar. Ceza Hukukunun bütün milletlerce 
kabul edilmiş esaslarına göre, suçlulârm kendi 
memleketlerine iadesi mıitaddır. Ancak bundan 
siyasî suçlar istisna edilmiştir. Siyasî suçlular 
asıl memleketlerine iade edilmezler Ve bir su
çun siyasî mi, yoksa adî suç mu olduğunu tayin, 
münhasıran suçlunun yakalandığı memleket adli 
yesine aittir. Ancak Rusya, bu iki mültecinin ka
til olduğunu, binaenaleyh iadesinin gerektiğini 
söyledi durdu. Köleleşmiş Rus basını bu nakara- 
tı tekrarladı durdu. Ve Rusya Türk adliyesini ve 
hükümranlığını hiçe sayan davranışlarda bulu* 
nurken, Türkiye’den hiç bir haysiyetli ses yük
selmedi. Rusya canavarının küstah müdahalesi
ne Türk (!) diplomasisinin haysiyetli bir cevabı, 
onu hizaya getirebilirdi. Ama devletlilerimizde 
böyle bir diplomasi inceliği aramak boşunadır.

Ayrıca, cinayet işlediği sabit bulunan iki 
Rus mültecisinin, tevkifine dahi lüzum görülme- 
yişi bir başka garabettir. Uçak kaçıran ve iltica 
istediği için siyasî suçlu muamelesi görecek iki 
adam, nasıl olur da tevkif edilmez? Burası meç
huldür. Acaba bu iki adam Türk milliyetçisi ol
mayıp, yahudi milliyetçisi olduSu için mi ser- 
basit bırakıldılar, onu da bilemeyiz.

İğrenç istilâ arzusunun heyecanı içinde bulu
nan Rus devi karşısında Türk (!) diplomasisinin

ve iktidarının şaşkınlığı devam ederken, Rusya 
aradığı fırsatı yakaladı. U-8 casus (!) uçağı Rus
ya’ya girerken yakalanmıştı. Türkiye kendine 
bir çeki düzen vermeliydi. Aksi halde Türkiye’ 
nin harp tehlikesinden kurtulması mümkün ol* 
mazdı. Bir Türk albayı, Rusya izin vermediği 
için görülemiyor (!) Ancak Amerikan general 
leri Amerikan elçilik mensupları ile görüştürü 
lüyor. Bunlar, haysiyetli diplomasi ve devletler 
için ne hazin akibetlerdir.

U-8 uçağının bir casus uçağı olduğu mesele 
si cidden gariptir. Ve bayatlamış soğuk harp nu 
maralarımn tekrarlanmasından başka bir şey 
değildir. U-8 hadiselerinde Rusya, Amerika ve 
Türkiye’ye hücum etmiştir. Bu hücumların mak 
sadı, Türk ve Amerikan milletlerini davalarının 
doğruluğunda tereddüde düşürmekten ibarettir 
Böylece her Türk’ün kafasında şu sualin doğma 
smı istiyorlar. Benim ordum, casusluk gibi çir 
kin bir hareketi (!) yapmış mıdır? Benim ül 
kemden kalkan Amerikan uçaklarının varlığı, ül
kemi ister istemez Amerika yanında harbe so 
kar mı? Ve U-8 uçağının Rus sınırını geçmesi. 
Rusya’nın Türkiye’ye hücumuna sebep olur mu?

Rusya, devamlı neşriyatı ile, milletlerde bu 
tereddüdü uyandırmak ister. Ve çoğu kere de 
muvaffak olur. Gerçekte Rusya’nın ve Çin’in bü 
tün dünyaya karşı hesabını vermeye mecbur ol 
duğu sayısız cinayetlerin kanlı izi hâlâ taptaze 
duruyorken, Moskof’un bütün insanlığı aldatma 
ya gayret etmesi acıdır. Rusya, U-8 hadiseleri 
bahanesi ile Türkiye’nin bağımsızlığını ihlâl eden 
üsler ve anlaşmalardan önce, insanın insan tara 
fmdan sömürülmesi ve milletlerin kaderlerini 
tayin hakkı prensiplerine riayet edip etmeyece 
ğini açıklamalıdır Rusya ve Çin önce, istilâ et 
tiği ülkeleri kendi halklarına terk ve tevdi et 
meyi, baskısız seçim yapmayı kabul etmelidir 
Evet Rus ayısı, Bulgaristan, Romanya, Cekoslo 
vakya, Macaristan, Almanya, Polonya, Ukrayna, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekis 
tan, Kırbızistan, Dış Moğolistan’dan; Çin ejder 
hası da Mançurya’dan, Tibetten ve DoŞu Tür ki s 
tandan kanlı pençesini çekmelidir. Kızıl ordusuy 
la, kızıl memurlarıyle bu ülkelerden defolup çit 
melidir. Bilmelidir ki, bağımsızlık ve hürriyetten 
bahsetmeye yüzü olsun .

Ancak Rusya, batılıların bu aptallığı karşı
sında pek çok milleti daha iğfal edebilir. Nitekim, 
Amerika’nın göbeğinde Amerikan Komünist Par 
tisinin tahriklerine- Amerikan hiiVfinıeti. müoc 
sir hiç bir müdahalede bulunmuyor.

Bunun sebebi ise Rusya’nın yaptığı «ideoloji 
harbinin mahivetinin yanlış anlaşılması veya hiç 
anlaşılamavışıdır. tdeolojik harp siyasî, ekono
mik ve askerî harbe benzemekle beraber, fiil ve 
gaye bakımlarından diğerlerinden ayrıdır, Mese 
lâ siyasette insan fiV,v ayrılıklarım btsn\ berta
raf edebilir, hem de ro£ydana^4-irçib\it r. ideo
lojide ise bunu yapamaz... İdeoloji harbi siya
sî konferansların aksine meseleleri halletmez, 
yaratır... tdeoloji harbinde müdafaada kalmak, o 
harbi zaten kavbetmek demektir.»

Kabul edilmelidir ki, batının propaganda 
harbindeki liderliği iflas etmiştir. Devamlı ola
rak Rusya hücum da. demokrasiler de müdafaa 
dadırlar.

Bu durumu, seneler öncesi Amerika’nın Mos 
kova sefiri William C. Built şöyle ifade etmişti.

«Devlet adamlarımız, Avruna ve Asyalı mil
letleri prensiöterimizin tayin edilmiş olmasından 
şiînheye düşürecek kadar. Stalin’i vatıstırma no 
litikası güttüler. Maddî varlığımızdan ve kudre 
timizden kimse $üt>he edemez.. Fakat aklî kana 
sitemiz bütün sünhM^ri üzerine cekivordu De 
vâsa bir gövde üzerinde odundan bir kafa tasr 
mamız, üzerimize aldığımız bans ve hiirrivet da 
vasini. vürüHin vüriHm^mek bahsinde bütün dün 
yayı tereddüde düşürüyor...»

Bu satırları, Rus gerçeğini anlamamakta di
renen devlet adamlarına ithaf ederiz.

İ l
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Rusya’nın Türkiyedeki yatırımları 
ftakkmdaki yazımızı, Süleyman Nazif 
in sözüyle bitirmiştik. Türkiye-RuS| 
/a arasında gelişen son hadiseler ay* 
ıi sözü yeniden hatırlamamıza vesile 
»Imuştur. Evet:

«Moskofun sulhü aldatıcı, sûkûtu 
udurgan, dostluğu hain . yardımı 
ûhnetlidir.»

RUSYA'NIN YENİ
HARP TAHRİKLERİ

Yine ayni yazımızda Rusya ile 
urulan münasebetlerde ihtiyatlı ha

reket etmemizin, vatan bütünlüğü
nüz ve milli varlığımız için kaçınıl* 
naz olduğunu belirtmiştik Son gün* 
erde vukû bulan uçak kaçırma ve 
J-8 olayları meseleye bir kere daha 
dokunmamızı icab ettirmiştir 
Hadiseler. Brazinskas Koreyero, Ar 

îedas Koreyero adında baba-oğul iki 
"iitvanvalı Yahudinin bir Rus uçağı- 
ıı Trabzona kaçırmalarıyla başladı 
Tçağı kaçıran korsanlar, Türkiye’den 
Itica hakkı istediler Bunların huku* 
vî durumu görüşülürken, Rusya, el
lik le ri vasıtasıyla ucamın, yolcula
rın ve iki körsanm iadesini taleb et 
iler. Rusların bu andaki sözleri son 
lerece nazik olup bir taarruz ifadesi 
mevcud değilken, daha sonra meyda 
na gelen hadiseler durumu değiştirdi 
3u devrede Sovyet Büyük eMsi «Ba- 
Sa-Oğul hava korsanlarının da Sov 
metler BİrH^rne iade edileceğini um* 
^ı^unu» söylemişti, 

tki korsanın iadesi meselesi konu 
ulurken U-8 tipi Amerikan uçağının 

Vavboldn»u haberi ortaya çıkarıldı, 
örtesi gün uçağın Sovyet Ermenin

tanında Gümrü yakınında Leninakan 
a indirildiği gazetelerde neşredildi. 
U-8 uçağının içinde Amerikan Asker! 
Yardım Heyeti (JUSMMAT Bşk Sch 
errer (Tümgeneral) Kara Grubu Baş 
kanı Claude Me. Quarry Monros (Tuğ 
general), Amerikalı Binbaşı James 
Russel ve bir de Refakat subayı Türk 
Albayı Cevat Denli vardı.

Uçak Leninakan’a indirilir indiril
mez Rusya’nın propaganda şekli de
ğişmiştir. Artık beyanatlarına ve no 
talarına tehdit de karışmaya başla- 
mıştır. Rusya, U-8 uçağında bulunan
ları derhal tevkif etmiştir. Sorulan 
soruya verdiği cevap ise diplomatik 
bir şamar mahiyetindedir. Uçaktaki- 
leri tutukladınızmı şeklindeki soruya 
«Turist değiller ki tabiî tutuklandı
lar» diyerek içlerindeki gerçek dü
şünceyi ortaya koymuşlardır. Daha 
sonraki beyanatları ise ayni tehditli 
ifadeyi taşımaktadır Rusya hadiseye 
Rus havalarını ihlâl etmek şek
linde bir mana veriyor, propaganda
sını bu esas etrafında döndürüyordu 
Gerçekte ise U-8 uçağının Lenina-

— Komünist baskıya dayanamayan binlerce insan, her yıl 
Rusya’dan kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Almanya’da Utanç 
duvarını bizde Kara Denizi aşıp gelen ne kadar mazlum vardır. 
Trabzon’a kaçırılan uçak ve Sinoba İndirilen uçakların ardı ke
silmez. Ta ki bu zuliim bitene kadar. Yukarda Trabzon’a indirilen 
uçak görülüyor.

kan’a inişi çok daha başka türlüydü.
U-8 UÇAĞINI RUSLAR
İNDİRDİ
Uçak, Erzurum hava alanından 

Kars’a gitmek üzere havalanır. Fa
kat Sovyet Rusya radarları uçağın 
hareketini kısa zamanda kontrol al
tına alırlar. Kars hava alanından ve
rilen sinyallerden daha kuvvetli sin* 
yallerle uçağı Sovyet sınıınna kadar 
çekerler. Sovvet sınırına yaklaşan 
U-8 i Rus MİG’leri zorla götürür ve 
Leninakan’a indirirler. Hadisenin ce
reyan tarzı budıır. Yoksa Rusya’nın 
propaganda ettiği gibi casusluk et
mek ve Rus sınırlarını kontrol etmek 
gayesi mevcud değildir. Bizim hâri
ciyemizin acaib bir çekingenlik içer
sinde «yanlışlık olmuş», «hava mu
halefeti olmuş» şeklindeki sözleri de 
hadiseyi izah etmekten uzaktır. Ha
dise, tam bir Rus komplosudur Ve 
işin içinde takas için şantaj yapma 
niyeti vardır. Bu, Rusya’nın daha Son 
ra girişeceği propagandada kendisini 
göstermektedir.

U-8 UÇAĞI CASUS
UÇAĞIMIDIR?
Gerek U-8 uçağının yapısı ve ge

rekse uçağın mürettebatı, bunun bir 
casus uçağı olmadığını açık açık or
taya koymaktadır Bir kere uçağın ya 
pısı casusluk, haber toplama, fotoğ
raf çekme gibi faaliyetlere müsaid 
değildir. Uçakta bizzat Sovyet!er tara 
fından yapılan incelemeler, bunu or 
taya koymuştur. Rusların bütün gay 
retleri, bövle bir durumu ortaya çı
karmamıştır.

Diğer taraftan uçağın mürettebatı 
da bir casusluk faaliyetine tahsis 
edilecek elemanlar değildir. Zira 
hangi ahmak politikacı veya istihba
ratçı çıkıp ta ordusunun en kıymetli 
elemanını, son derece önemli de ol
mayan bir meselede harcamak iste
yecektir? Bu istihbaratı yapabilmek 
için illâ bir Tuğgenerale bir Tümge
nerale ve binbaşıya ihtiyaç yoktur.

Bu durum bu kadar açık olmasına rağ 
men Rusya hadiseyi neden «Casus* 
hık» şeklinde değerlendirmekte israf 
etmektedir? Bunun bir takım sebep
leri vardır.

RUSYA’NIN YENİ HARP
TAKTİKLERİ
Rusya, Türkiye’ye iltica etmiş iki 

hava korsanını iade ettirebilmek için 
beynelmilel anlaşmaları da geride bı
rakacak bir hadiseyi ortaya çıkarmak 
ihtivacındaydı Zira başka türlü, bu 
iki korsanın iadesi mümkün olmaya 
çaktı. Rusya, bu hedefi gerçekleştire
bilmek için çeşitli oyunlarla bu uça
ğı kaçırdı. Ve şantaja başladı. Üç * 
dört gün Türk Albayı ile görüşmeye 
bile izin vermedi. Amerika’lılar uça
ğın indirilmesinden hemen sonra 
kendi generalleriyle görüşebildiler. 
Aralarında konsolosluk anlasması var 
mış (!...) Hem Amerikan ve Rus dip 
lomatik çevreleri h ad im in  Rusya ile 
Amerika arasında mühim bir mesele 
teşkil etmediğini ifade ettiler Esas 
mesele Ruslarla Türkler arasmdavdı. 
Ve Türk subavı onun îein. Türk dip
lomatlarıyla görüştürülmüyordu An
cak iki Rus öğrencisi tarafından kaçı 
nlan ikinci bir Rus ucafrı. Albayla 
görüşmemize vesîle olabildi.

Ayni durum 1960 senesi Mayıs a- 
ymda cereyan eden U-2 olayını hatır 
tatmaktadır U-2 uçağı da yine Rus- 
lar tarafından kaçırılmış ve TiirVlve 
Amerika’ya casusluk yanma imkânı 
veriyor diye pronasanda edilmiştir. 
Komünistlerin bütün prona^andalan 
ayni ters mantığa dayanır Ve avni 
metodlarla hadiseler ters yüz edile
rek verilir. Mesela son olarak Sinop’a 
kaçırılan uçağın haberi, günlerce Rus 
halkından gizlenmiştir. Rus halkı ha
diseden haberdar olamamıştır Rus
ya’nın bu tarz hareketinin Türk-Rus 
münasebetlerini ilgilendiren tarafları 
da vardır.

Bilindiği gibi Türkiye ile Rusya 
son zamanlarda münasebetlerini ge-_
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Hştirmiştir. Kültür Anlaşmaları ve 
iktisadi anlaşmalar yapmak suretiyle 
Sovyetler Birliği ile münasebetleri 
mizi geliştirmiş bulunuyoruz. Fakat 
Türkiye ayni zamanda Amerika ile de 
ittifak halindedir. NATO’nun bir üye 
sidir. Rusya Türkiye’yi ittifaksız bir 
hale getirmediği müddetçe, gerçek 
arzusuna kavuşamıyacaktır. Rusya, 
sıcak denizlere inebilmek için Tür- 
kiyeyi ve Türkiye’nin elinde bulu
nan boğazlan ele geçirmelidir. Bunun 
yolu ise, ancak Türkiye’yi sosyalist 
Ülkelerden başka ittifakı bulunmayan 
bir ülke yanmakla mümkündür. İşte 
Rusya’nın giriştiği propagandanın e- 
sas gayesi budur. Türkiyede taiırik e- 
dilen 6. Filo Hadiseleri ve senelerden 
beri yapılan Amerikan düşmanlığının 
sebepleri. Rusya’nın bu politikasının 
neticesidir. Bunda Amerikan düşman 
lığının sebepleri, Rusva’mn bu politi 
kasmm neticesidir. Bunda Ameri
ka’nın yaptığı gaflar da Türkiveye 
pah alı va mal olmaktadır. Dünya üze
rinde Rusva’nm zulüm çemberine 
gı’rmis bütün ülkelerde ayni durum 
olmuştur.

Mısır önce Amerika ile sıkı müna 
sebet içindeyken, daha sonra Ame
rika’nın patavasızca hareketleri ve 
bevneimîieî Yahudiliğin dümen su
yunda yürümesi, Mısırı Rusya’nın 
kuea#ma itmiştir.

Türkiye’de de ayni oyun oynanmak 
tadır Ü-2. U-8 olavları da 6. filo hadi 
seterimin bir zinciri olup. Rus propa 
gandasına m alim e olmaktadır. Rus
ya. «Amerikalıların casusluk yanma
larına imk*n veriyorsunuz. Amerika
lılara memleketinizde üs kurduruyor 
Sun»»** seklindeki sökerle Amerika 
İle TürVive arasındaki ittifak hacla
rını konarmaV «îvetindedir. Türk ha- 
rWvesine verdisi nota bu bakımdan 
dikkate d»&erdir.

«Am erikalın askerî tahrikleri, teh 
likeli sonuçlar verebilir. Ve Türkiye 
ile Sowet Rusva arasındaki tyi kom 
şuluk münasebetlerine zararlı olabi
lir»  Bu sözler. «THrklveM müttefik 
lerindûrı tecrid politikasının İfadesi
dir Burada. Rusva’nın Türkive üze
rindeki clrVln emellerin! de sıralar
sak bu harfl«eT*f4 daha iv« anlarız.

RT7SV**VTV RMFTXKRt
1 — Rusva İstanbul ve Çanakkale 

B ^arlannd* üs elde etmek ister. Da 
ha d o ru su  boğazlan ele geçirmek is
ter. Bu. Rusva’nın stcak denizlere in
me arrusunun gerçekleşmesi için ilk 
hedeftir.

2 — Rusya, Kars, Ardahan ve Art 
vîn! ele geçirmek ister.

3 — Rusya, ÜoîhıMa bîr Ermenis
tan, Gürcistan ve Küdlstan kurulma 
sı Icin bütün bu gunm lan tahrik e- 
der TürVlveM bHimek ve sonra ha
kim olmak tein vürüttüSO bu faaliyet, 
zaman zaman son derece tesiri! ol
muş ve noHHk sıkıntılar doyurmuş
tu r Rusya'nın vürüttü$ü pronaean- 
dava Amerikanın da yer yer katılma
sı Türk hâriciyesini zor duruma dü 
şfirmActür.

Rusva, yukardak! emellerin! ger
çekleştirebilmek için politik taarruz
larını hic durdurmamıştır. Her fırsat 
ta bu haince arzusunu i7har etmîs ve 
bazı dünya devletlerini Türkiye aley
hine tahrik etmek istem idir 1945 yı 
îi Yalta konferansında, bo&azlar ve 
Kars, Ardahan, Artvin hakkındaki iğ 
rene arzularını tekrarlamıştır Roos- 
velt ve Cörcil de vahudi New York 
Valisi Averyl Harrîman’m telldnle- 
rivle bu hususları kabul etmiştir Da 
ha sonra bu kararlar Türkiye’ye hay
li zor günler yaşatmıştır.

Rusya'nın emelleri bugün de de
ğişmemiştir. Ve ilelebet te değişme
yecektir.

Zira komünizmin hedef! dün
yaya hakim olmaktır. Bunun icîn de 
sıcak denizlerle münasebet! yok gi

bidir. Rusya için, Anadoluya inme- 
mayacağı şey yoktur. Döneklik, iki- 
sıcak denizlere inmek zaruridir. Rus 
ya bu emeline ulaşabilmek için yapa- 
yecektir. Zira omünizmin hedefi dün- 
yüzlülük Rus’un temel felsefesidir. 
Rusya zamana ve mekana hangi tip 
politika uygunsa onu uyguluyor. Rus 
politikasında samimiyet, namusluluk 
aranmaz. «İyi komşuluk münasebet
leri», «barış içinde bir arada yaşama» 
sadece palavradan ibarettir. Türk 
Albayı ile günlerce görüştürmeyen 
bir devlet, hangi iyi komşuluktan, 
hangi barıştan bahsedebilir. Bu kaçın 
cı dönekliktir?

Rusya ile tesis edilen münasebet
ler, ayı ile kurulan dostluğa benze
mektedir: Sırası gelince, sinek öl
dürüyorum diye kaya parçasını başı
mıza indirebilir. Hatta ayıdan daha 
haindir. Zira Moskofta hayvanın insi 
yakî samimiyetine bile raslamak 
mümkün değildir. Çünkü, onun ihane 
ti şuurlu darbesi sinsicedir. Seneler
den beri hep zayıf anımızı kollamış, 
gafil avlamaya çalışmıştır.

Şu son hadise de avni ihanetin bir 
devamı mahiyetindedir. Bütün Sov
yet ajansları, ayni tempo ile Tür
kiye Cumhuriyeti alevhine yazılar 
neşretmiş. Devletin itibarını sars- 
mava çalışmıştır. Rusyamn Türkiye* 
deki besinci kolları da ayni propagan 
daya hız vermişlerdir. Rusya’nın dü 
men suyundaki komünist ve kozmo
polit basın, Türk Albayının şahsın
da devlete yönelen taarruzları ya su
sarak karşılamış ya da Pravda’ya öze 
nerek ne kadar satılmış olduğunu Is- 
bat etmiştir. Bir gazetenin kösesine 
çöreklenen ermeni çocuğu, komünist 
Bizim Radvo’nun a§zıvla hadiselere 
yorum yapmıştır. Rusya TÜrkive’den 
kiraladığı nesebi belirsizleri de ken
di prooagandasına iştirak ettirmiş
tir Bu kadar ihanetleri ortadayken 
«Rusva’nm hareket tarzlarını kınadı
ğı İcîn» bîr birine d ren  komünistler 
vardır. Ve bütün bunlara rağmen, 
Rusva 11e dostluk mümkün müdür?

fr m İT ? \ın x  ŞARTLARI
NFT.tfimtR?
Hâdiselerin en müsahhas şekliyle 

ortada olduğu şu günlerde, Türk 
hâriciyesine hatırlatma vazifemiz! 
tekrar vanaca 5ız. Ve uyanmalarını 
isteyeee&iz. Rusya ile girişilen mü
nasebetler, kurulan İttifaklar yeni
den gözden geçirilmelidir. Türk ha- 
ricivesî, eğer millî b ir dıs politika 
uv^uluvorsa, Rusya !le ittifaklarım 
daha realist prensinlere başlamalı
dır. Aks! halde, vatan bütünlüğümüz 
ve mült varlığımı* tehlikeye düşe
bilir. Kars'ın Rus isgaHnden kurtu
luşunun yıldönümüne rastlavan su 
günlerde, Ruslar elinde esir olan 
bir Türk Albayının da durumu naza
rı Itlhara alınırsa. Türk - Rus müna
sebetlerinin tekrar tan7.im edilmesi
nin zaruret! anlaşılabilir.

Sunu da belirtmeliyiz kî bir İttifa
kın belirli şartlan vardır. Müttefik, 
menfaatleri kendi menfaatlerimize 
uvçıın olan kuvvettir. Menfaatler! 
birbirine avkm olan kuvvetler ara
sında ise, İttifak olamaz. Bir mWctîn 
menfaatlerin! ise o milletin dünva 
üzerinde İssal ettiği yer (jeopoliti
ği), ekouomîsînîn tarzı ve şartlan 
ve nüfusu tayîn eder, fkî sanayi 
memleketnîn menfaati carmsır. Me
selâ Almanva ve Fransa’nın men- 
faatlan birbirine zıttır. Ve bu iki 
memleket arasında uzun ömürlü bir 
dostluk kurulamaz. Zira İkisi de 
komşu İki sanavî memleketidir. İtal
ya ile Yunanistan arasında da bir 
dostluk kurulması beklenemez. Zi
ra ttalva ile Yunanistan'ın ieonolİ- 
tl£î: bunlan DoSu Akdeniz’de mekan 
elde etmeye zorlamaktadır. Avnı 
şekilde Rusva İle Türklve arasında 

(Devamı 14. Sahlfeâe)

Komünistlerin 
TRT’ye üslenmelerine 
izin verilecek mi?
TRT. yönetim kurulunda uzun zamandan beri kıyasıya bir boğuşma 

sürüp gitmektedir. Genel Müdür Adnan Öztrakna yönetim kurulu üye
lerinden Emil Galip Sandalcı, Muammer Sun ve Sunuhi Cav’ın meydir 
na getirdiği grup arasında cereyan eden çekişmelerin tarih! hayli eski
lere inmektedir.

Adnan Öztrak 5-6 senedir TRT’yi idare etmektedir. Şimdiki yöne
tim kurulu ise 11 Haziran 1969 da seçilmişti. İşte bu tarihten itibaren 
iki taraf arasındaki ihtilâflar artmış, menfaat ve makam hırslan d« 
işe karışınca TRT iyice kaynamaya başlamıştır. Daha önceleri efkân 
umumiyeye aksetmiyen hâdiseler Şubat ayında E. G. Sandalcı, S. Cav 
ve M. Sun imzalı bir muhtıranın başkanlığa verilmesiyle ortaya çıktı. 
Üçlü grubun hazırlandığı bu muhtırada Adnan Öztrak’m tutumu tenkit 
edilmekte ve TRT’de «düzen değişikliği» (!) istenmekteydi.

îşte asıl gelişmeler bundan sonra başladı. 25 Martta yapılan yöne
tim kurulu toplantısına aynı imzalan taşıyan ikinci bir dilekçe verili
yordu. Bu muhtırada Adnan Öztrak’m Genel Müdürlükte kalıp kalama
yacağının tayini için esaslı bir oylamanın şart olduğu ileri sürülmüştü. 
Fakat bu muhtıra da bir önceki gibi yönetim kumlunun karariyle redde
dildi.

Bundan sonra TRT’deki ihtilâflar daha da artarak tam bir post 
kavgası halini aldı. Üçlü gruba göre: «öztrak TRT.’de kendine m uh* 
lif olan herkesi tasfiye edip tek adam olarak kalmak İstiyordu. Bir 
zamanlar özerklik borusu çalarken, şimdi TRTnin özerkliğini ihlâl 
eden hiç bir hareketten çekinmiyordu. Bilhassa Millî Güvenlik Kurulu, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Çankaya’ya karşı hiç bir özerklik kalma- 
mıştı. Diğer yandan Öztrak, iktidara tam bir sadakatle bağlanmıştı, 
Adeta iktidarın hoparlörü halindeydi. TRT’deki sosyalist akımın d i  
tamamen üçlü grubun eseri olduğunu iddia ediyordu. Bir zamanlar 
(iktidann oylariyle makamımda tutunmayı tenezzül etmem) diy# 
Öztrak, şimdi iktidarla kuvvetli bir ittifak kurmuştu. Hatta gericilerle 
(!) dahi işbirliği yapmaktan çekinmiyordu»

Öztrak da kendini savunmaktan geri durmuyordu. Ona göre kar
şı tarafın iddiası «saçma»ydı. Kendisi yabancı devletlerin bile takdir 
ettiği bir genel müdürdü.

Bir zamanlar üçlü grubun yanında olduğu söylenen Uğur Alac*r 
kaptan’m yerini kestirmek hayli güç. Fakat Adnan Öztrak’a açıktan bir 
cephe aldığı yok Üçlü gruba ise: «Bir zamanlar (gerekirse hükümet 
temsilcileriyle işbirliği yapabilir) diyen bu üyelerin, bugün özerklik tel
lâlı kesilmelerini pek mânâlı buluyorum» diyor.

16 Ekim’de toplanan kurula, üçlü grup yeni bir muhtıra vererek, 
Adnan Öztrak’ın tedavi için yurt dışına gönderilmesini istemişlerdir. 
Herhalde TRT’yi başka türlü ellerine geçiremiyeceklerin! anladılar kİ 
bu yola başvuruyorlar. Bilindiği gibi Öztrak sık sık rahatsız olmaktaydı.

TRT. kazanı menfaat, post ve haset duygusiyle bu şekilde kaynar
ken, 27 Ekimde 5 kişinin yerleri değiştirildi. Alman bir kararla, Anka
ra radyosu müşaviri Yılmaz Hiçyılmaz Ankara radyosu müdürlüğüne, 
Teftiş Kurulu Başkanı Doğan Tanyer Erzurum radyosu müdürlüğüne, 
televizyon dairesi başkanı Mahmut Tali Öngören müşavirliğe, merkez 
program dairesi müdürü R. Çongur Kars radyosu müdürlüğüne, Anka
ra radyosu müdürü Güntekin Orkunt da televizyon dairesi başkanlığına 
getirilmişlerdir.

İşte halen TRT’deki durum bundan ibarettir 
Halk eğitiminde çok önemli bir yeri olan TRT. kurumu görüldüğü 

gibi tam bir buhranın içindedir. Bir yanda menfaat ve koltuk kavgala- 
n  alabildiğine kızışmakta; Öbür yanda ihanet potansiyelini çoktan 
aşan yayınlan dahi gerici (!) bulan yöneticiler, daha ilerici (!) yayın
lar istemektedirler. Özerklik gibi bir maskenin arkasına gizlenen TRT, 
kızıl istasyonlan bile geride bırakan bir gayretkeşliğin içindedir. Bir 
zamanlar, K. Çin zulmü altındaki Türkistanın açtığı milli kurtuluş mü
cadelesini - Pekin radyosunun ağziyle - «isyan» olarak nitelendiren 
TRT, aynen şöyle yayın yapıyordu.

«Sinkiyang (Çincede zaptedilmiş toprak) asleri bastmldı.» Ho 
Şi Minh isimli bir komünist geberdiğinde ağıtlar düzen bir kurumun 
tutumu neyin ifadesidir? Kültür programlarında eski Yunan’ın ahlâk
sız ve sefil felsefesini ve materyalist yahudi panteizmini telkin eden 
bir radyonun halini gerici (!) bulan yönetim kurulu üyelerinin nasıl 
bir radyonun özlemi içinde olduklarını izaha herhalde lüzum yoktur. 
Hatta aynı kişilerin radyonun Millî Güvenlik Kurulu ve Millî İstihbarat 
Teşkilâtına karşı özerkliğini kaybettiği yolundaki iddialan pek mani
dardır. MİT ve MGK milletin güvenliğiyle ilgilidir. Bu teşkilâtların 
şahsında milletin güvenliğine saldırmak süfli bir iştir. Bu ne ihanettir 
beyler!

TRT bugün milletin, diline, dinine, namusuna, tarihine, aile kud- 
slyetine hülâsa bütün millî varlığına; düşmanı kıskandıracak bir adîlik
le küfreden küfür merkezi haline gelmiştir. Öyle ki konuştuğu dilin, 
halkımızın % 55 i anlıyamamaktadır. TRT. bu haliyle milletten çoktan 

ı [Devamı 14. Sahifede)
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T  İP  Kongresi míen 
Semra Konin ıı isli er 

Tam am en Parçalandı

KONGRE NASIL BAŞLADI?
İl kongreleri, kavga ve gürültülere sebep o- 

lan TİP.'in dördüncü büyük kongresi 29 Ekim 
1970 Plrşembe günü başladı. Ankara Yıldırım 
Beyazıt’taki bir binanın en üst katında başlayan 
kongre, TİP'li militanların sıkı kontrolü altında 
devam etti. Ankara il kongresinde Mihri Belli’* 
nin başını çektiği Millî Demokratik Devrimci’- 
lerden «... kan işeyinceye kadar...» dayak yiyen 
TİP.’lilerin, parti militanlarıyla kongrede çok 
sıkı tedbir aldıkları göze batıyordu. Giren çıkan
lar, sıkı sıkıya kontrol ediliyordu. TİP.’liler An
kara İl Kongresinde yedikleri dayaktan sonra, 
kendilerine yapılan bu işkencenin hesabını so
racaklarını, Aren - Boran kliniğinin borusu E- 
mek’te ilân etmişlerdi. «Faşist komando taslak
larının bir derse muhtaç oldukları anlaşılmak
tadır... O dersi de partili işçi ve emekçiler ya
kın bir zaman, vereceklerdir.» (1) diyerek, he
sap sormaya hazır olduklarını ilân etmişlerdi.

Kongre başlangıcında, beklenen karşılıklı 
temizleme hareketi, ve muhtemel kavga olma
mış. Çünkü eskiden beri, TÎP’i ele geçirmeye 
çalışan, il kongrelerini basarak terör kurmak is
teyen Belli grubu kongreye katılmamış, aynı 
gün bir tiyatro salonunda toplanmıştı

Kongreye TİP. içindeki Aren-Boran İkilisi
nin başkanlık ettiği Emek Grupu komünist si
yasî kürtçüler grubu, ve sendikacılar grubu ya
nında yaşlı komünist Hikmet Kıvılcımlıya bağlı 
Millî Demokratik Devrimcilerden de 9 delege ka 
tılmıştı. Kongreye 340 delegenin ancak 206 sı 
katılmış 134 ü ise gelmemiştir. Kongre başkan
lık seçimine geçilmeden önce TİP. 4. genel 
kongresi böyle bir manzara arzediyordu. Bu klik 
ler kongreden önce birbirlerini devamlı ihanetle 
suçlamışlardı. Kongre başkanlığına iki aday gös
terildi. Birinci aday, Cemal Kral olup Emek 
grubunu temsil ediyordu. İkinci aday ise Tarık 
Ziya Ekinci ve Kemal Burkay’ın dahil olduğu 
komünist kürtçü grup tarafından gösterilmişti. 
Cemal Kral 128 oy alarak kongre başkam oldu. 
Diğer aday ise 67 oy aldı.

Kongreye gelmiyen eski TİP Genel Başkanı 
yahudi dönmesi Mehmet Ali Aybar’dan sonra 
yerine geçmiş olan genel başkan Şaban Yıldız 
açış konuşması yaptı. Konuşmada: «Hepimiz
parti yıkıcılarına karşı birleşmekle görevliyiz.» 
diyerek imalı şekilde M.D. Devrimcilere çatıyor 
ve onları yıkıcılıkla itham ediyordu. Böylece 
kongre öncesi yürütülen karşılıklı psikolojik 
lıarp, kongrede de devam etmiş oluyordu. TİP.’- 
in organı Emek ekim sayısında «13 Eylül 1970 
günü ihanet günüdür. M.D.D. cilik bu ihanetin 
ideolojik ve pratik kılıfıdır.» (2) demek sure
tiyle maocuları ihanetle suçlamış ve ateş püs
kürmeye devam etmişti.

Şaban Yıldız’dan sonra konuşan delegeler
den bazıları «Küçük Burjuva Ajanı» olarak ni
telendirdikleri M.D.D. çilere ve bilhassa Mihri 
Belli grubuna şiddetle çattılar.
SOSYALİST KURULTAY TEŞEBBÜSÜ 
VE FİYASKO

TİP. içinde tesiri çok az olan M.D.D. çilerin 
Hikmet Kıvılcımlı grubu da kongre öncesinden 
«Sosyalist Kurultay» tezini ileri sürmüştü. Böy
le bir kurultay ile sosyalistleri biraraya topla
mak gayretini güden (!) bu hareket, gerçekte 
TİP içinde az da olsa söz sahibi olmak ve ağır
lığını hissettirmek hareketi idi. Aynı zamanda 
Proleter Devrimci Aydınlık Dergisi’ni çıkaran 
bu kliğin kongreden sosyalist kurultay kararı 
çıkarma arzusu, ta baştan karaya oturmuştu. 
Diğer komünist klikler, oyunu anlamış olacaklar 
ki hemen bu teze karşı saldırıya geçmişlerdi. 
Mihri Belli grubu çıkardığı Aydınlık Sosyalist 
Dergi’de «Sosyalist Kurultay oportünizmin ken
di arasında uzlaşma taktiğidir... İçinde bulundu
ğumuz dönem gerçek proleterya partisine kavuş
ma dönemidir.» (3) derken oportünizm olarak 
adlandırdığı TİP yöneticileriyle, yeni oportünizm 
olarak isimlendirdiği Proleter Devrimci Aydm- 
lıkçıları uzlaşmakla suçluyor, yeni bir parti kur
ma niyetini açıklıyordu.
CHP. TİP.’TEN DAHA ETKİLİDİR..

Proleter Partisi kuracağını ileri süren Mac 
çömezi mektupçu Mihri, kongre yaklaşmadan

önce böyle bir partinin kurulmasının mümkün 
olmayacağını savunmuştur. Gerekçe olarak ta 
141. maddenin hükümlerini göstermektedir. 
Hatta CHP., TİP.’ten M. D. Devrim için daha 
etkilidir, diyerek bu parti vazifesini CHP.’ye 
yüklemiştir. Belli Türkiye’ye, komünizmi geti
recek beygirlerden birisi CHP. diğeri ise Sivil
- Aydın grubu demekteydi. Mihri Belli’nin daha 
sonraları TİP.’i ele geçirmek istemesi, bunda da 
muvaffak olamayınca yeni parti kurma niyeti 
önceki fikirleriyle çelişki halindedir. Bu, ko
münistlerin Türkiye’yi komünistleştirmek için 
her yola başvurma taktiğinin ifadesidir. Fakat 
bu parti kurma hareketi de komünistleri batak
lıktan kurtaramayacak ve iyice bataklığın dibine 
çekecektir.
KOMÜNİSTLER ARASI DİDİŞMELER 
HIZLANDI

Kongre öncesi saldırılarda «Bir saray dar
besiyle işbaşına gelen Aren-Boran oportünizmi
nin partiyi yozlaştırmak için gösterdiği gayret
ler TİP.’i çöküşe götürmektedir.» (4) demek 
suretiyle TİP’in yönetici kliğini yıkıcılıkla suç
layan Proleter Devrimci Aydınlık mensubu 
maocular, kongrede de «TİP yöneticileri partiyi 
halkımızın dışına itmiştir.» diyerek delegelerin 
sahte delegeler olduğunu söylemişlerdir. Doğu 
Perincek’in de dahil olduğu bu maocu grup 
bir bildiri yayınlayarak Sadun Aren’in İngiliz 
ajanı, mektupçu Mihri’nin ise CİA ajanı olduğu
nu açıklamıştı.

Ne gariptir ki komünistler k^ndi ağızları ile 
ajanlıklarını itiraf ediyorlar. Amerikan emperya
lizmine karşı çıktıklarını iddia eden sahte anti* 
emperyalizm şampiyonlarının maskelerinin ken
di yoldaşları tarafından düşürülmesi dikkat çe
kicidir. Maocu kliklere tamamen karşı olan Ant 
Dergisi ve meydana getirdiği ekol de devamlı 
olarak TİP.’in işçi partisi olmaktan uzaklaştığı 
nı savunmuş ve «bu parti köylü veya aydın par 
tisi olmayıp sadece, işçi partisi haline getiril 
melidir.» diyerek aklınca taktik vermeye kalk* 
mıştır. Bu noktadan Âybar, Aren ve Boran an
laşmaz kliğine saldırıya geçmiştir. Kongre sıra
sında da Ant grubuna mensup militanlar, bildiri 
dağıtmak istemişler fakat parti militanlan bil
dirileri ellerinden alıp yırtmış ve yoldaşlarını 
tartaklayarak kovalamışlardır. Bu bildiride TİP.’ 
İn asıl hüviyetini kazanması için Aren-Boran

yönetici merkez kliğinin tasfiyesini istemektedir
ler.

TİP kongresinden bir gün önce TİP’ten ba
zı istifalar olmuştu. Bunlar TİP Eski Genel Sek 
reteri Dr. Yahya Kanbolat, Merkez Yürütme Ku
rulu eski üyesi Doç. Cahit Ünal, Merkez Yürüt* 
me Kurulu eski üyesi Prof. Dr Suat Aksoy’dur. 
Gerekçe olarak da «TİP’in bir aydınlar klübü 
haline geldiğini ve işçi sınıfı ile hiç ilgisi kal
madığını» iddia etmişlerdir.

Komünistleri bir arada tutacak hiçbir kuv
vet yoktur. Bundan sonra birbirlerini daha faz
la yiyip bitireceklerdir. Bu tabiidir. Bunun önü
ne geçmek mümkün değildir. Acaba TİP ne za
man işçiyi temsil etmiştir. TİP. denen işçiyi se
falet edebiyatıyla istismardan öteye gidemiyen 
komünist partinin işçiyle ne alakası vardır? 
TİP.’ni aydınlar partisi olmaktan kurtarmak için 
mi istifa ettiniz bay aydınlar?... İşçi partisi ol
duğunu iddia eden bir teşkilât, önce işçinin inan* 
cına ve yüksek ideallerine sıkı sıkıya sarılır. Bu 
idealler yerine komünizme katı bir şekilde bağ
lılık işçi düşmanlığının ifadesi değil midir? İş
çinin ızdırabmı yüreğinde hissetmeyen ve onun 
yaşayışının kat be kat üstünde hayat süren sen
dika ağalarının ve parti kompradorlarının işçi* 
likle ne ilgisi vardır? Dün işçiyle ilgisi olmayan 
bir partinin bu gün de yoktur. TİP.’in seçimler
de en çok oy aldığı bölgelerin Nişantaşı, Adalar, 
Şişli, Kadıköy, Beyoğlu gibi gayrı millî ve kapi- 
taüst unsurların bol bulunduğu yerler olması 
neyi gösterir?

YENİ PARTİ TEŞEBBÜSÜ
TİP, kongresinde karşılıklı ağır suçlamalar 

devam ederken, M. D. Devrimcilerin mektupçu 
Mihri grubu da toplanmış yeni parti kurma ka
rarı alıyorlardı. Aslında bu karar Mihri Belli 
tarafından önceden verilmişti. Fakat TİP.’ten 
havayı alan komünistler için yapılacak hiçbir şey 
kalmamıştır. Toplantıda konuşma yapanlardan 
eski FKF. Başkanı Yusuf Küpeli TİP. yönetici
lerini hainlikle suçlamış ve şöyle demiştir. «Ha
in TİP yöneticileri hareketimizi pasifizmin ba
tağına sokmuştur.» Bir zamanlar Aren’e bağlı 
FKF.’nin eski başkanı, şimdi bu sözleriyle mek
tupçu Mihri’den yana olduğunu ilân ediyordu. 
Son bir kaç sene içerisinde komünistler, sakız 
değiştirir gibi fikir değiştirmektedir. Bu ise ko-

— Komünistler TİP. kongresinden 8nce de bölünmüş vaziyetteydiler. Fakat 
kongre parçalanmaları iyice su yüzüne çıkardı. Yukarda görülen dergilerin her biri 
ayrı bir komünist görüşü savunur. Bunların herbiri, bir diğerini afaroz eder. Önümüz
deki günler parçalanmaları daha da artıracaktır.
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— Bu balon, bundan böyle ne şişer, ne 
de dikiş tutar.

münistlerîn ne kadar şuurlu (!) olduklarını 
gösterir.
YİNE KÜFÜRLER..

Kongrenin ikinci gününde yine Karşılıklı 
ithamlar devam etmiş M.D.D/çilerin, Proleter 
Devrimci Aydınlık kolundan Hüseyin Özşahin 
«burada Rusya’ya övgüler düzülüyor, Rusya 
Orta-Doğu konusunda Amerika ile anlaşmadı 
mı? Gelecek kongre cenaze namazımızı kılarız.» 
diyerek TİP.'li yöneticilere çatmış ve TİP.’in ge
lecekteki durumunu acı (!) da olsa itiraf etmek 
zorunda kalmıştır. Gerçekten gelecekte T İFi 
ve bütün komünist teşekkülleri bekleyen akibet 
aynıdır. Özşahin’in konuşması diğer TİP’liler 
tarafından yuhalanmıştır. Maocu ve Çin modeli 
marksizm hesabına konuştuğu anlaşılan bu adam 
moskofçuiann damarına basmış ve imalı şekilde 
Rusya'yı emperyalistlikle suçlamıştır. Çin’e ve 
Mao’ya çatan komünistler de bu konuşmacının 
dahil olduğu kliğin damarına basacaklardır. De
mek ki komünistler, ajanlık yaptıkları komünist 
ülkeler hesabına konuşmaktadırlar. Mektupçu 
Mihri de maocudur ama Rusya'yı da idare et
mesini bilmektedir. Birleşik ve geniş cepheci 
olan bu grup suya sabuna dokunmadan ihanet
lerini devam ettirmek istemektedir. Daha sonra 
Nejat Yazıcıoğlu adlı delege de M.D. Devrimci
leri itham ederek «Milli Demokratik Devrimci
ler küçük burjuva kökenli beşyüz kadar ideolog 
dur. Bu bayların sınıfsal temeli küçük burjuva
dır. Anti-Emperyalizmi araba yakmak şeklinde 
anlamak emperyalizmi bilmemektir ...M. D. Dev
rim Çin modelini Türkiye’ye uygulamaktan iba
rettir.» Rusya modeli hesabına veya Çin hesa
bına anti * amerikancılık, anti - emperyalistlik 
olmadığı gibi yine kendilerinin itiraf ettiği şe
kilde ajanlıktır. Bakalım Moskova veya Pekin'e 
satılmışlık yarışını kim kazanacak? Kemik ki
min ağzında kalacaktır?..

Kıvılcımlı grubu, Belli grubunu ihbarcılıkla 
suçlayarak «T. D. Gençlik Federasyonu İstanbul 
Bölge Yürütme Kurulunda görev yapmış bazı 
kimseler Sıkı Yönetim Mahkeme ve sorgusunda 
verdiği zabıtlarda mevcut ifadeler işbirlikçi ik
tidara ve polise ihbar niteliğindedir. Bu ifade 
lerde bir kısım çevrelerin dışarıdan yönetildiği 
i f a d e  edilmektedir. (5) demekten çekinmemiştir. 
Anlaşıldığına göre Belli ve grubu diğer komü
nist kliklerin dışardan idare edildiğini Sıkı Yö- 
netim’e ihbar etmiştir. Bizzat komünistlerin de 
ifadelerinden anlaşıldığına göre bütün komü * 
nistler dışardan idare edilmektedir. Ayrıca bir
birini ihbar etmekte de son derece mahirdirler. 
Meselâ Mihri Belli hapishanede, arkadaşlarım 
ihbar ettiği için adı «Mektupçu» kalmıştır. Za
vallı Kıvılcımlı ve avenesi de bunu bilmeyecek 
kadar ahmaktır.

BeUi de diğerlerini ithamdan geri kalma >•
(Devamı 14. Sohifrde)
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Rusya’da 
Müslümanlar 
Yeni Çarları 
Zorluyor

Mecmuamızın geçen sayılarında, Taşkent’te 
İslâm Zirve Konferansı tertiplendiğini haber 
vermiştik. Hatırlanacağı üzere bu toplantı altı 
Ekimde Bandung’da başlayan «Milletler Arast 
İslam Kongresiy» le ayni zamana rast getirilmiş
tir.

Konferans süresince delegeler çeşitli meVzu 
lan  görüşmüşlerdir. Uydurma din adamları Müs 
lümanlık için değil, Komünist arzularına göre 
kararlar almışlardır. Komünist bir gazete top
lantı kararlarını şöylece özetlemektedir: «Saldı
rıya karşı barış için dini gruplar arasında İşbir
liği» konusunda anlaşmaya varılmıştır. (Moscow 
News, 24 Ekim 1970)

DİNLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ
MÜMKÜN MÜDÜR?
Taşkent Zirve Konferansı delegelerinden 

Moğol Budistlerin şefi SAMAAĞİİN GOMBO- 
JAB dinler arası işbirliği mevzuunda Moscow 
News muhabirine şunları söylemiştir; «Gayesi 
bansın müdafaası olan bir işbirliğinin faydalan 
yanında, dünyanın çeşitli din mensuplannı bir
leşebileceğine inanıyorum. Farklı dinlere inan
mak bu büyük gayenin önünde ikinci plâna ge
çer.»

Taşkent Zirve Konferansına katılan bütün 
delegeler SAMAAĞİİN BOMBOJAB’m görüşle
rini paylaşmaktadır. Budist din adamı birleşme 
mevzuunda devamla. «Taşkent’teki konferans 
Sovyet müslümanlannm enternasyonal banş için 
yaptıktan gayretin bir delilidir. Müminlerin kut 
sal irörevi, Amerikan emperyalizmi ile mücadele 
etmektir. Rusya'nın müminlerin banş için mü
cadeleye çağıran sayanı takdir gayretlerini can
dan selâmlanın» demiştir.

Böylece birletmenin gayesi açık olarak or
taya konulmaktadır. İmanları tamamen birbirin
den farklı olan: bir imam, bir budist, bir rahip 
komünizmin menfaatlerinin korunması gayesi 
(!) etrafında birleşeceklerdir.

Taşkent’te Müslümanları temsil ettiğini id
dia ed<*n delegelerin, tarih boyunca ve bilhassa 
günümüzde hamlerin farklı imanlar arasında ol
duğundan acaba haberleri yok mudur? Din ada
mı olarak Kur’anı Kerim’i bilmeleri İcap eder. 
Bakara seresinde «Ne Y e ld ile r , ne Hrîstiyan- 
lar, siz onlann dinine uvuncaya kadar asla sizden 
hoşnut olmazlar» ayetini ne çabuk unutmuşlar
dır. Zirve konferansında haçlı seferleri, yahudi 
ihanetleri ve Komünist mezalimiyle şehid olan 
milyonlarca müsliimandan hiç bahsedilmeyişi- 
nin sebebi nedir?

KOMÜNİZMİN DİN HÜRRİYETİ
Taşkent zirve konferansı işin iç yüzünü bil

meyenler iein hayli şaşırtıcı olmuştur. Seneler
dir bütün dinlerin, bilhassa İslâm’ın can düşma
nı olan komünistlerin dinî mahiyette bir top
lantı vapmalan elbette hayret vericidir.

Zira komünizmin temel dayanağı inkarcılık
tır. Kurucusu Marx «Din halkın afyonudur» der. 
Sahte hürriyet havarisi Lenin’e göre ise «Ko
münist partinin ilk temel görev! bütün dinlerle 
ideolojik mücadele İçerisinde olmaktır.»

İslâmî bir toplantı olduğu iddia edilen zirve 
konferansı Enternasyonal Marşıyla açılmıştır* 
Delegelerin ayakta dinlediği marşın ilk kıtasında 

Tann, paşa, bey ağa, sultan 
Nasıl bid kurtanr?
Bizi tüm kurtaracak olan 
Kendi kollanmızdır. 

diye en iğrenç bir İfadeyle dinsizlik telkin edil
mektedir. Tamamen İslâm inancıyla alay

bu iğrenç sözleri, her gün mukaddes bir dua 
halinde zorla söyleten komünistlerin din düş
manlığı aşikârdır. O halde Taşkent’te dini mahi
yetle bir toplantı yaptınlmasmın mahiyeti nedir 
Müslümanların temsilcisi olduğunu iddia eden 
delegeler komünizmin niçin emirerliğini yap- 
maktadır?

RUS ÇİN UYUŞMAZLIĞI 
Rusya ile Çin arasındaki sınır uyuşmaklığı 

komünist blokun bu iki devini iyice birbirine 
düşürmüştür. Bugün Kızıl Çin işgali altında olan 
Doğu Türkistan’ı Sovyet Rusya kendi toprakla
tma katmak istemektedir. Rusya, Türkistan'daki 
Müslüman Türkleri Çin’e karşı kışkırtabilmek 
için din hürriyetinin müdafii pozlannı takınma
ya başlamıştır.

Sovyet radyolan Türkçe neşrivatlannda Çin 
in barbarlığını. Rusya’da din hürriyeti (!) ol
duğunu ballandıra ballandıra anlatmaktadır. S*»h 
te Zirve tonlantılan. knkla din adamlannm pi- 
«aya süriîlmesf. Sovyet Rusya’nın yeni propa
ganda m akineleridir.

MÜSLÜMANLARININ
TAZYİKİ
24 Ekim 1970 tarihli «The Müslim Wortd» 

mecmuasının bildirdiğine göre: Konferansa ka
tılan delegelerin ekserisi Yugoslavya, Bulgaris
tan, Kının, Kazakistan, Batı Türkistan v.b. gibi 
komünist bloka mensup memleketlerden gelmiş
tir. i

Türklerin inanclannı ısrarla savunması ve 
sık sık relime isyan etmeleri Moskova’daki ida
recileri y itirm iştir. Komünist şefler bugün şid
det yoluvla elde edemediklerini aMatma siyase
tiyle elde etmeye çaîısıvnrlar. İslâm’ı irinden 
yıkmaca, hoca (!) kıyafetine bürünen kukialan 
vasıtasıyla camilerde komünizmi halka anlatma 
küstahtı &wda bulun vorfar.

Moskova’daki idareciler yeni siyasetleriyle 
bir taşla iki kuş vurmak çabasındadırlar. Bîr ta 
raftan s*klî bir hürriyet verilip müslüman Türk 
leri oyalamak, d*£er taraftan da İslâm’ı içinden 
yıkmak arzusnnd^dıtlar.

YAPILAN MFTRtYELER 
Komünizmin kuraculanndan Lenin M üslü

man ülkelere komünizm sirayet edecekse, bu an 
eak hocalar vasıtasıvla olacaktır» demiştir.

Moskova’daki idareciler İslâm ülkelerinde 
Lenîn’in sözüne uygun tanda hareket etmekte
dirler. Özel olarak yetiştirilen veya satın alman 
bir takım kiralık kuklalar, hoca kıyafetiyle piya- 
yasa sürülmektedir. Ve muhtelif vesilelerle bu 
sahte hocalar komünizme methiveler düşmek
tedirler. Hoca kisvesi altında söylenen sözlerin 
halk üzerinde daha tesirli olacağı düşünülmek
tedir. Avnı adî metodlara. Yugoslavya, Bulga
ristan gibi komünist ülkelerde de sık sık rastlan 
iniştir.

Zirve toplantısı sonunda da ayni şekilde yo
ğun bîr nronagandaya girişilmiştir. Konferans 
sonunda delegeler gazete muhabirlerinin sorula- 
nn ı cevaplandırarak şunlan söylemişlerdir: ,

LİMPASÖN B. İNDJİKAN: (Filipin Dele
gesi)

«Gözlerimle gördüm kİ, Rusya’daki miislü- 
manlann durumu kötü değildir. Bilâkis başka 
memleketlerden cek ividir. Şahsen, inandım ve 
hiç şüohem vok ki Sovvet hükümeti, bu bölge
nin en bnvük Waree*«Mlr.»

Moseow.News ?4 Fklm 1970)
Mr. Hfnh*mm*d tsmaîl Kuttus Seylan İslâmİ 

Sosyalizm V*«Mt*ti Başkam):
«A«lıvaWMlm M. sosv*Wst memleketlerde 

de An»V* İnamfahmvor. Dîn: dlSer mAm^ket- 
îerdeki «»İM l«Htâ am ılanna h**met etmlvor.»

Bütün knkla delegeler etmişçesi
ne avnl İfadeler! tekrar edlvnıiar. Fakat vattan  
camilerin. KtnmMnu. RîWrv*Vj $?*r«len mllvnn- 
farca tt*»«düm*n T ^V ün , yakılan Kur’anlann sö
zünü bile etmiyorlar. |

tsln bîr d**er yönü de, acaba Rus»ar neden 
İsl*m Tonlantılan yapmak mecburiyetinde ka
lıyorlar?

Bnnnn tek cevabı şudur:
Rusva’da müsHlmanlar erim em l^lr. Komü- 

stfrm ha  î«f başaramamıştır. Bu işe tsUmro ke- 
münisme karşı en büyült üstünlüğü deŞil mî?

SAYFA 7



- b i r l e ş m i ş
BİR YAHUDİ

New-York’un Manhattan bölgesinde East 
E lverin  kıyısında 1950 de yapımı tamamlan- 
snış 39 katlı bir gökdelen ve konferans salon- 
lan  .mevcuttur. Geniş bir arazi üzerine yayı- 

' lan bu bflytik binaların üzerinde, kocaman 
harflerle yazılmış UNO (United Nations Orga 
nisation) ibaresi vardır. Yani Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı...

Birleşmiş Milletler binalarının bulundu
ğu arsa, meşhur yahudi milyarderlerinden 
John D. Rockfeller Jr. tarafından 8.500.000 
dolar (130 milyon T.L.)a satın alınarak teşki 
lâta hediye edilmiştir. Böylelikle daha kuru
luşunda yahudilerin olan teşkilâta, A.B.D. nin 
de 1947 yılında 65.000.000 dolar vermesi te

min edilerek, merkez bina tomardandı. Sade 
ce 5400 adet penceresi bulunan 39 katlı gök
delenin yanma, bir de konferans salonu ya
pıldı.

25. kuruluş yıldönümünün geride bırakıldı
ğı şu günlerde. Birleşmiş Milletlerin her yıl üye
lerinden topladığı aidat 610 milyon TL. nı geç
mektedir Bu meblağın 200 milyonu Amerika, 
100 milyonu Sovyetler Birliği tarafından öden
mekte. geri kalan miktarı da Türkiye’nin de için 
de bulunduğu diğer üye devletlerden tahsil olun 
maktadır. B.M. in sadece memurlanna verdiği 
maaş miktan 350 milyon Türk Lirasının üzerin
dedir. Üyelerin yıllık seyahat ücretleri için ay
rılan fon ise, 30 milyondur. Ayrıca her yıl B.M. 
lerce bastırtılan broşürlere verilen para da 12 
milyonu geçmektedir.
BİRLESMtŞ MİLLETLERİN KURULUŞU:

1. Dünya Harbinin sonunda, cemiyet-i ak
vam (milletler cemiyeti) kurulmuştu. Or+aya ba 
rış, hürriyet, kardeşlik prensipleriyle atılan bu 
teşkilât için Yahudi Israel Zangwill, «Milletler 
Cemiyeti haddizatında yahudi ilhamından doğma 
bir teşekküldür.» diyecek, Mason Müellifler Lo
cası (Grand Maitre) ve gazeteciler enstitüsü baş 
kanı M Lucİen ' Wolf’da:

«Bu cemiyet, asil ve kutsal judaizm gelenek
leriyle hemahenktîr. Binaenalevh, bütün vahudi- 
lerln ellerinde mevcut olan bütün imkânlarla bu 
teşekkülü korumaları, kendiler! için kutsal bir 
vazife teşkil eder.» tarzında mânâ dolu direktif 
ler verecektir.

Cemiyet-i akvam II. Dünya Harbini hazırla
yarak sahneden aynldı. Zira Dr Theodor HerzI’ 
in sövledigi gibi «bir II. Dünya Harbi Yahudi te
şebbüslerine hiç bîr darbe vuramayacak»tı. II. 
Dünya Harbinin 1945 yılında hitamı üzerine baş  ̂
ka bir cemiyet-i akvam hortlayacaktır ki, işle bu 
nun adı «UNO» yani Birleşmiş Milletlerdir.

1942 yılıada kendilerine Birleşmiş Milletler 
adını veren 26 devlet temsilcileri, Washington* 
da toplanarak B.M. beyannamesini kabul ettiler. 
Hahamlar vasıtasıyla 1944 yılında dört büyük ül 
ke temsilcileri (A.B.D., İngiltere, Çin ve Sovyet 
ler Birliği) yine Washlngtop'da özel bir yahudi 
malikânesi olan Dumbarton Oaks’ta aynı masa
ya oturtuldular. Burada harbten sonra dünya ça
pında hakimiyet tesis edebilecek bir teşkilâtı 
kurma karan aldılar. İşte dünyada yahudiliğin 
«TEK DEVLET» hülyasını gerçekleştirecek ka
rar Dumbarton Oaks’ta alınmış bulunuyordu.

1945 te üç büyükler yeni kararlar icin Yal
ta Konferansına çağmldılar. İngiltere, A.B.D. ve 
Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletler anayasasını 
hazırladılar. Bu toplantıda Çin’in, komünistleşti 
rilmesine karar verildiği için -Dumbarton Oaks’a 
çağınldığı halde * Yalta’ya çağırılmadı. Bilindiği 
gibi Çin ile birlikte Suriye’nin de aynı bataklığa 
atılması, Türkiye’nin komünistleştirilmesinden 
önce hıristiyanlaştırılması da, bu -toplantıda alı
nan kararlar arasındaydı.

Yalta Konferansında alman diğer önemli bir

— Sağda görülen 39 katlı gök delen 11. M. binasıdır. Soldaki resim, binaların ya
pımı için 85 milyona arazi satın alıp, hediye eden Rocfkfeller ailesine mensup Davit 
Rockfeller’in Romanya başbakanı Çavuçesko ile görüşmesini ifade ediyor.

karar da, B.M.’e üye olabilmek için en geç 1 
Mart 1945 yılma kadar Mihver devletleri olan 
Almanya ve Japonya’ya karşı harb açmak gere
kiyordu: Bu şartı yerine getirenler, 25 Nisan- 
26 Haziran 1945 teki San-Francisco toplantısı
na katılabileceklerdi. Bunun üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti durup dururken, kendi
sine-binlerce mil uzaklıktaki Japonya ve Alman 
ya’ya harb ilân etti. 23 Şubat 1945 tarihinde alı
nan bu karardan bir gün sonra da Türkiye, B.M. 
bildirisini imzalayarak kurucu üye oldu. Bu ha
rika karar (!) İnönü devrinde alınmış ve ilk iki
li Anlaşmalar’ı imzalayan Dışişleri Bakanı Haşan 
Saka, bu karara da tereddüt etmeden imza koy
muştu. Kısaca Birleşmiş Milletlerin kuruluşu 
böyledir.

B.M. TEŞKİLÂTININ ORGANLARI
B.M. Anayasasında herhangi bir değişikliğin 

yapılabilmesi için, Genel Kunıl’un üçte iki ço
ğunluğu gerekir. Ancak Güvenlik Konseyi’nln 
devamlı üyesi olan beş devletin (A.B.D., İngil
tere, Çin ve Sovyetler Birliği) bu üçte iki ço
ğunluk arasında bulunması şarttır. Bu madde
nin ne mânâya geldiğini izaha lüzum yoktur.

Anayasanın 43. maddesine göre B.M.e üye 
bütün milletler, gerektiği zaman Güvenlik Kon- 
seyi’nin emrine silahlı kuvvetler vermek zorun
dadır. İşte bu maddeye dayanılarak B.M. in ilk 
silâhlı kuvvet sevkettiği yer Kore’dir. Ne acıdır 
ki binlerce güzide evladımız memleketinden çok 
uzaklarda bu maddenin kurbanı oldular.

Birleşmiş Milletle,r Teşkilâtının başlıca 6 te
şekkülü vardır.

1— Genel Kurul, 2— Güvenlik Konseyi, 3— 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 4— Vesayet Kon
seyi, 5— Milletlerarası Adalet Divanı.

Genel Kurul yılda bir defa toplanır. Bu bö
lüm milletlere işbirliği hususunda tavsiyelerde 
bulunur {!) Güvenlik Konseyi 11 üyeden müte
şekkildir. Bu üyeliklerin 5’i Amerika, İngiltere, 
Fransa, Sovyetler Birliği ve Çin’i temsil eder. 
Ve üyelikler devamlıdır. Konseye getirilen mese
lelerin çözümlenmesi için 7 üyenin lehte oy kul
lanması gerekir. Ancak önemli konularda beş de-

vamlı üyenin bu oya katılmaları şarttır. Devam
lı üyelerden birinin aleyhte oy kullanması me
selenin reddine sebep olur ve görüşülmez. Hatır 
lanacağı üzere Kıbns’ta katliamlar vuku bulur
ken sırf bu madde yüzünden mesele Güvenlik 
Konseyinde aylarca görüşülememişti. ,

Birleşmiş Milletlerin diğer yan teşekkülleri 
eğitim, iktjsat ve sağlık konulan ile ilgilenir. 
Bu teşkilâtlar istediği komisyonu kurmaya se- 
lâhiyetlidir. Ve üye devlltlerin bu tür faaliyetle
re gereken yakınlığı göstermeleri gerekir. Bu 
teşkilâtlar:

1— UNESCO: Teşkilâtın ismi Birleşmiş Mil 
letler Eğitim, Bilim ve Kültür organıdır. Hatır
lanacağı gibi solcu bir yazar olan Kemal Bilba- 
şar’m «Cemo» isimli romanı bu teşkilât tarafın
dan bastınlmakta idi.

2— FUND: Milletlerarası Para Fonu. Teş
kilât dünya milletlerinden alman aidatlan Yahu
di kasasına teslim etmektedir.

3— WHO: Dünya Sağlık Teşkilâtı. Bilhassa 
az gelişmiş ülkelerdeki küçük çocuklarla ilgile
nir. Sağlık paravanası altında açtığı sanatoryum 
ve hastahanelerde judeo-greek kültürü aşılanır.

4— BANK: Milletlerarası Kalkınma ve Ge
lişme Bankası. Çok geniş bir banka teşkilâtıdır. 
Hemen hemen bütün dünya ülkelerinde şubele
ri vardır. Şube müdürleri iktisat ilmini çok iyi 
bilen yahudilerden müteşekkildir. Borsa ve po
liçe muameleleri akıllara durgunluk verecek sah 
tekârlıklarla yapılır.

5— ICAO: Milletlerarası Sivil Havacılık Teş 
kilâtı. Görüldüğü gibi B.M. bütün dallara el at
mıştır. Bütün bu organlar sadece «TEK DÜN
YA» hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla harıl 
hani çalışır.

Birleşmiş Milletlerin 5 resmî dili vardır. 
Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça. 
Toplantıya katılan delegeler dinleme cihazlan 
vasıtasıyla konuşmalan aynı anda diledikleri dil 
de takip etme imkânına sahiptirler.

B.M. İN ZAHİRİ VE HAKİKİ AMAÇLARI :
111 maddelik B.M. anayasasına göre teşkilâf 

Milletlerarası banş ve güvenliğin devamını sak
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lamak, banşı tehdit eden sebepleri ortadan kal
dırmaya çalışmak, insan haklarının korunması
na yardımcı olacaktır.

İlk bakışta göze ve kulağa hoş gibi gelen 
madde ile, 1948 de New-York adliyelerinin birin 
de çalışan yahudi Henry Kley’in «Zions Rule 
The World» (Dünyayı Sionizm idare etmektedir) 
İsimli eserinden bir paşajı karşılaştıralım: ^

«The United Nations is Zionzm. İt İs the 
super government mentioned many Times in the 
Protocoles of the learned elders of Zions. pro
mulgated between 1897-1905» (Tiirkçesi: Birleş
miş Milletler de bir Yahudi Teşkilâtıdır. Bu teş
kilât 1897-1905 yıllan arasında hazırlanmış bulu
nan «Slon önderlerinin protokollerfonde bahse
dilen hükümettir.»

Tahmin ederiz kİ, bu vesika B.M. in nasıl 
bir teşkilât olduğunu anlatmaya kâfi ve artar 
bir delildir. Aslında yakın tarihimizde cereyan 
eden Vietnam ve Orta-Doğu savaşlan da B M. 
lerin bir yahudi teşkilâtı olduğunu gözler önüne 
sermiştir.

Gerek cemiyet-i akvam ve gerekse B.M. in 
yahudiler tarafından kurulmuş teşkilâtlar oldu
ğunu, yukanda adı geçen «protokollerden de 
bulmak mümkündür Protokollerin III. Faslında:

«Milletlerarası bir kuvvet olarak bugün ta
arruzdan masun bulunuyoruz. Nitekim bir dev-

-  Uzun yıllardan İreri Birleşmiş Mil« 
Jetlerin Genel Sekreterliğini yapan U-Thant. 
U-Thant marbsist olııp «Budizmle marksizm 
aynı şeydir.» demektedir.

let dahilinde taarruza uğrarsak, diğerlerinde mü
dafaa edilmekteyiz.» tarzındaki ibare gerek cemi
yet-i akvam'm ve gerekse B.M. in yahudiliğin ka
buğu olduğunu anlatmaktadır ö te  yandan «6 
Gün» savaşlarında Araplara taarruz eden, yasak 
lanmış napalm bombalannı küçücük yavrucakla
ra atan İsrail. B.M. ce takbih bile edilemedi. Bı
rakın cezalandırılmasını...

B.M. 1er teşkilâtında çalışan 4 bin memur
dan 3.800’ü yahudidir Mükemmel bir şekilde Tel 
Aviv - Newyork hattı kurulmuş, Arapların Kon
seye getirecekleri meseleler bir gün öncesinden 
İsrail makamlannca bilinmesi temin edilmiştir. 
Harplerden bıkkın bir şekilde çıkan milletler, 
banş istiyorlardı. Yahudilik bu isteği değerlen
dirilmesini bilmiş ve barışçı amaçlarla teşk ilât 
lar ortaya atmıştı. Protokollerde bu husus söyle: 

«Bütün devletler bu kanşıklıklann tzdırabı- 
m çekmektedir. Bunlar huzur ve sükun istemek
tedir. Hele banş için her şey! feda etmeye ha
zır bulunmaktadırlar. Fakat bu devletler vüksek 
hürmetimizi açıkça ve kemali hürmetle tanıma 
dıklan müddetçe banşa ' kavuşamayacaklardır.» 
(9. Fasıl 5. paragraf).

Nitekim bu kesin ifade ChurchilPe: «Ben
den daha ne istiyorlar. Benim yerlere kapanıp 
bir köpek gibi havlamamı mı istiyorlar?» dedir
tecektir. İngiliz başbakanı Kebek konferansında 
Morgentav’m ayağına kapandıktan sonra Büyük 
Britanya’yı kurtarabildi.

B.M. yalnız siyasî bir teşkilât değildir. Ay
nı zamanda kültürel ve İktisadî mevzulara da el 
atmıştır. Yahudi protokollerinde böyle bir teş- 
kilâtın kurulmasının şart olduğu anlatılmakta 
ve şöyle devam edilmektedir:

«İkinci halde de entrikalanmız, hükümetler 
arasına gereceğimiz ağlan nolitika yolu. İktisadî 
mukaveleler ve malî taahhütler delaletiyle girift 
bir hale getirecektir.» (7. Fasıl 3. paragraf). 
B.M. DE GARİP HADİSELER :

Kuruluşunun üzerinden 25 yıl geçtiği halde, 
B.M. sadece üç tane Genel Sekreter görmüştür. 
Bunlardan Norveçli Tryşve Lie 1952 de istifa 
etmiş, yerine tsveçli hukukçu Dag Hammersk- 
jöld seçilmiştir. Dag Hammprskjöld karakter îti 
bariyle sert bir mizaca sahip bulunduğundan, 
Kongo meselesini silâhla halletme yolunu seç
miştir. Ancak mesele halledilmek üzere iken, bu 
genel sekreter bir uçak kazasında ölmüştür Son 
ralan homoseksüel olduğu için intihar ettiği şa- 
yialan dolaşmışsa da, B M de çalışan bir yetkili 
«İnanılacak ffihl değil! Sanki bay Da i  Hammersk 
Jöld öldürüleceğini biiivoHu» dernişMr Bu ifşa
at kendi başına bildiği gibi hareket eden Genel 
Sekreterin- yahudi otoritelerinin direktifine ku
lak* asmadığı İçin öldürüldüm! kanaatini kuvvet
lendirmektedir. Şimdiki başkan U-Thant ise es
kiden beri yahudilerle sıkı-fıkı olan bir diplo
mattır.

Aslen Birmanyalı olan U-Thant daha garip, 
şeyler söylemektedir:

«Açıkça itiraf etmeliyim ki, Marxizmle Bu
dizm aynı şeydir.» Görülüyor ki, U-Thanfta ya
hudi fikriyatının tutsağı olmuş birisidir. İsveç’ 
de UPPALA Üniversitesinde verdiği demeç çok 
ilgi çekicidir. U-Thant diyor ki:

«Şahıslar ve milletler, otoritelerin tayin et
tiği kanunlara boyun eğmek ve itaat efmHk mec 
buriyetindedirler. Yaşamanın ücreti budur. Ak
si takdirde ortadan kalkarlar.» Bu tehdit, proto
kollerdeki tehdidin kelime kelime aynısıdır.

B.M. in armasının rengi soluk mavi ve be
yazdır. Ne tuhaftır kİ, İsrail bayrağının da renk 
leri, aynı renklerdir. Diğer taraftan bu armayı 
çizen şahıs Sovyetler Birliğinin de armasını çiz
miş bulunmaktadır.

B.M. terdeki Amerika delegelerinden Jakop

Blaustein, Alman tazminatının İsrail'e ödenme
sini sağlayan müdür İzidor Lubin de yahudidir- 
ler. Keza Rusya’nın Newyork’taki büyükelçisi 
Jakop Malik de yahudidir. Bunlar tesadüf olma
sa gerek?
GÜVENLİK KONSEYİ’NE GELEN 
MESELELER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne ge
tirilen önemli meseleler arasında Kore, Filistin, 
Küba, Kıbns, Kongo, İran, Keşmir, Süveyş, Or 
tadoğu ve Vietnam mevzulan bulunmaktadır. 
Dikkat edilirse bu meseleler arasında (Filistin* 
de bir Yahudi devletinin kurulması karan ha
riç) doğru bir bağlantı kurulamamış ve çözüme 
bağlanamamıştır Bizi yakından ilgilendirmesi se 
bebiyle Kıbns ve Ortadoğu buhranlannm B.M. 
deki durumuna bir göz atalım.

— B.M. ve KIBRIS: Güvenlik Konseyine ge 
tirilen Kıbns mevzuu şüphesiz Türkiye’yi yakın
dan ilgilendiren bir meseleydi. Adadaki Rumla- 
n n  tiksintiye varan cinavetleri bir türlü durdu? 
rulamıyordu. Kıbrıs politikamız iflas etmişti. 
Halbuki elimizde müdahale hakkı vardı. Türk ço 
cukları banyolarda katledilir çocuk parklan ma- 
kinalı tüfek ateşine tutulurken, müdahale hakkı
mızın gerekliliği -İnönü devrinin aptal politika
sına rağmen- taraftar buluyordu. Bir müdahale 
şarttı. Bunu sezen Rum hükümeti 22 Aralık 1963 
te Güvenlik Konseyine müracaat ederek, adaya 
silâhlı bir Türk müdahalesinin önlenmesini iste
di. O zamana kadar kılı kıpırdamayan Konsey, 
Türkiye’nin meşru müdahale hakkını ortadan 
kaldıracak küstahlıkta kararlar aldı. Neden son
ra  Ada’da bir barış gücünün bulundurulmasına 
karar verildi. Barış gücü gelmişti ama, Rum ta- 
arruzlan hiç bir zaman durmadı ve durmayacak
tı.

B.M. Kıbrıs meselesini geçici bir çözüme 
bile bağlayamadı. Zira problemin halli müslü- 
man ve rum cemaatleri arasındaki harbi durdu
racak ve Türkiye’ye Ortadoğu ile ilgilenme fır
satı verecekti. Oysa ki İsrail, Arap dünyasını hal 
laç pamuğu gibi dağıtırken, Ortadoğuda hissedi
lir bir hakimiyeti bulunan Türkiye'nin dikkat 
nazarlan bu meseleden uzaklaştırılarak Kıbrıs 
meselesine teksif edilmeliydi. Bu plân başarıyla 
uygulanmıştır. Yıllardan beridir Kıbrıs üzerine 
yapılan sayısızca diplomatik temas, toplantı ve 
bürokrasi, meselenin hâlâ kanayan bir yara ol
duğunu göstermektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE FİLİSTİN :
Siyonist Teşkilâtının dürtüklemesiyle, İngi- 

lizler tarafından Filistin meselesinin gülüşülme
si için 2 Nisan 1947 tarihinde Genel Kurul özel 
bir toplantıya çağırıldı. B.M. Genel Kurulunun 
ilk özel toplantısı bu toplantıdır. Normal olarak 
Arapların elindeki Filistin’de biri Yahudi, diğeri 
Arap olan iki devletin kurulması karar altına 
alındı. Jerusalem’in ise (Kudüs) milletler ar&sı 
bir rejime tabi tutulması tavsiye edildi.

15 Mayıs 1948 de resmen Filistin toprakla
rında İsrail adıyla bir yahudi devleti kuruldu. 
Mısır kralı Faruk, Irak kralı Naibi Abdüllah ve 
Ürdün kralı Abdullah hatalarını çok geç anladı
lar ve ertesi gün İsrail'e karşı giriştikleri taar
ruz netice vermedi. Zira Araplan asla temsil 
edemeyen bu zavallılar, zafere erişecekleri sıra
da Siyonist Teşkilâtınca satın alındılar. 4 gün 
sonra da İsveç Kızıl Haç’ınm reisi Kont Berna- 
dotte, Arap-İsrail ihtilâfına arabulucu olarak ta 
yin edildi. Artık iş işten geçmişti. Zira B.M. 
meseleye el atmıştı.

Nitekim arabulucu 17 Eylül 1948 yılında Ku 
düs’ün İsrail kesiminde vurularah öldürüldü. O- 
nun yerine yahudi sempatizanı Ralph Bunche

{Devamı 14. Sahifedz)



«Ramazan ayıdır ki Kur’an onda (ki Kadir Gecesinde levh-i 
Mahfuz’dan sema-i dünya’ya) indirilmiştir. (O Kur’an ki) insanlara 

(manz-ı) hidayettir, doğru yolun ve Hak ile batılı ayırd eden hüküm 
lerin nice açık delilleridir, öyleyse içinizden kim o aya erişirse, onu 
(orucunu) tutsun, kim de hasta olur, yahut bir sefer üzerinde bulun 
ursa o halde başka günlerde, oruç tutmadığı günler sayısınca (oru
cunu kaza etsin). Allah size kolaylık diler, size güçlük istemez. (Bu 

kolaylığı istemesi;) o sayıyı (kaza borcunuzu) ikmal etmeniz, Allah’ı - 
sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da - büyük tanımanız için 
dir. Olur ki şükredersiniz.» (I)

R A M A Z A N ,
„ v e

RAMAZAN NEDİR?
Mücahid (R ..A) der ki; «Ramazan Al

lah’ın isimlerinden bir isimdir. Bu itibar
la Sehrü Ramazan, (Şehrüllah yani Allah’ 
m ayı demek olur.»

Beyhakî’nin zâif dediği bir Hadis-i Şe 
rifte şöyle rivayet edilmiştir: «Siz ramazan 
geldi, ramazan gitti demeyin. Ramazan ayı 
geldi, ramazan ayı gitti deyiniz. Zlıa rama
zan Allah'ın (C,C.) isimlerinden bir isim
dir.» (2)

Fukahadan ve mezheb imamlarımız
dan İmam Muhammed (R.h); «Yalnızca ra
mazan seldi, ramazan gitti eibi konuşma
lar, tenzîhen mekruhtur.» der. Fakat ilti
bas ve kötü vehimlerin olmad’^ı verlerde 
yalnızca ramazan denebilir. Nitekim bazı 
hadico1pHe bnvle denilmiştir.

Netice: Ramazan. Allah (C.C.Vin isim
lerin in . bir isim olunca. (Sehrii Ramsan) 
da Allah’ın avı olmuş oh.tr. ki, bu da Allah 
in (Cf' .) sonsuz faziletini ve üstünlüğünü 
g ö s te rir

Bir kısım âlimlerimiz ise. mev’ıza ki- 
tablarında bu hususu sövle tebarüz ettirir 
ler: «Nasıl ki Yakub CA.S 'i m 12 evladı irin 
de en sevgilisi Yusuf (A.S.) id’vse Allah’ın 
(C.C) da 12 avı inince en havırlı ve faziletli 
ayı, ramazan avı’dır.»

Sarf imamlarından imam Halil der ki; 
«Ramazan. (Rsnnza) dan alınmıştır. Mana
sı ise. var mevsimini« sonunda püz mevsi
minin başlarında yağıp yeryüzünü tozdan 
temizleyen yağmurdur.» Bu itibarla bu yağ 
murun yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi, 
ramazan ayı da iman sahihlerinin bedenle
rini günahlardan yıkayıp kalblerini tazele
diği için bu isim verilmiştir.

Bu hususta Nadr Bin Şeyban (R.A.) 
tarikivle rivavet edilen hadiste Resulullah 
(S. AVI şövle buyurmuştur: «Allah Tealâ 
sizin üzerinize ramazan orucunu farz kıldı. 
Ben de sizin için ramazan’da Teravih na
mazını siinnet kıldım. Bir kimse inanarak 
ve eiivetıerek orucu tutar ve sünneti kılar 
sa. annesinden doğmuş olduğu günkü gibi 
günahlardan temizlenir» (3)

Ekseriyetin görüşüne göre ise: Rama
zan, ramaz’dan me’huzdur. Manası ise; 
«Güneşin şiddetli hararetinden taşların 
kızması ve kızgın yerde valm ayak yürü
mekle ayakların yanması» demektir. Ra
mazan avmda da açlık ve susuzluk harare
tinden dolavı ızdırab çekilir. Orucun hara
retiyle günahlar yanar, izale edilir. Bu iti 
barla oruç ayına RAMAZAN ismi veril
miştir. (4)

Mücahid’in görüşüne göre Ramazan, 
Allah’ın isimlerinden bir isim olunca; Al
lah’ın (C.C.) rahmeti ile bütün günahların 
yanacağı manası da hasıl olur.

Netice: Ramazan lügatte; yıkamak, 
temizlemek, yakmak manalarına geldiği gi
bi, tslâm ıstılahında da günahları izale et
mek ve yakmak, kalbleri temizlemek ma
nalarına gelir. Peygamber Efendimiz bir 
Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmuştur:

— «Ramazan evveli rahmet, ortası 
mağfiret, ahiri cehennemden kurtulmaktır
(5)

RAMAZANIN FAZİLETLERİ
Beyhaki, İmamı Ahmed ve Bezzar’m

rivayet ettiği bir Hadis’te Resulullah S.A.V, 
şöyle buyurmuştur: «Ramazan ayında üm
metime S şey ihsan edildi ki, bunlar ben
den evvel hiçbir Nebî’ye verilmedi:

1 — Ramazan ayının evvelki gecesi 
Allah (C.C.) rahmetle nazaı eder, rahmet
le nazar ettiği kimseyi ise, Allah ebcdiy- 
yen azab etmez.

2 — Ramazan ayma saygılı olan mü* 
minlerin ağızlarının açlık kokusu Allah 
(C.C.) indinde misk kokusundan daha te
mizdir.

3 — Her gece ve gündüz, melekler 
mü’minlerin günahlarının bağışlanmasını 
isterler.

4  _  Allah (C.C.) Cennetine emreder 
ve der ki: Kullarım için hazutan . ve ziy- 
netlen. Kullarım dünya yorgunluklarından 
kurtulup benim evime ve nimetlerime ula
şarak istirahat etsinler.

5 — Ramazan’tn son gecesi olunca 
Allah (C.C) mü’min kullarının hepsine mağ 
firet eder.

Bu arada bir kişi kalkarak; Ey Allah’ 
m Resulü, bu gece Kadir gecesi midir? Ra 
sulullah (S.A.V) «Hayır, sen bilmezmisin? 
İşçiler islerini yapıp bitirince kendilerine 
ücretleri verilir» buvurdu. (6)

Ebû Hürevre (R.A.) rivayetine göre, 
Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

— «Ramazan ayının birine! gecesi o- 
lunca. şeytanlar zincirlenir. Cehennem ka
pılan kapanır, hiçbirisi açılmaz. Cennet 
kanılan açılır, hiçbirisi kapanmaz. Bir 
miinadî sövle seslenir: — Ey hayır taleb e- 
denî çabuk ol. Ey şer taleb eden! bırak. 
Allah (C.C) sayısız kimseyi cehennemden 
azâd eder. Ramazan’m her gecesi böyle- 
dir.» (7)

Hadiste’ki «Şeytanların zincirlenmesi, 
cehennem kapulanmn kapanıp, cennet ka- 
pulannm açılması» hususunda bazı görüş
ler vardır:

1 — «Şeytanların bağlanması» hakiki 
manası üzerine hamledildiği gibi mecaz ma 
nasında da olur. Bu halde manâ: Şeytanlar 
istedikleri gibi mü’minlerin ibadetlerine 
mani olamazlar Halbuki şeytanlar onlann 
oruç tutmalarını ve diğer hayırlarını iste
mezler. İsteklerinde muvaffak olamayışlan 
(bağlanmak) anlamında mecaz olarak ifade 
edilmiştir.

«Cennet kapulanmn açılması» ise, 
ramazan ayında ölen mü’mlnler için haki
ki manalanndadır. Cünki onlara kabir su
ali bile yoktur, Cennet onlar için hâzırla- 
yor.

Mecazi manada ise; Ramazan ayında 
yapılan ameller, mü’mini cennete ulaştım. 
Bir de bu ayda sonsuz olan rahmet-i ilâhi- 
ye’den kinayedir.

«Cehennem kapulanmn kapanması» 
ise, hakikat olduğu gibi, günahlanndari an 
nan mü’mlnler, Allah’ın (C.C) bu avda mağ 
firetine mazhar olunca, cehennemden kur
tulmuş olurlar. (8)

2 — Sah Veüvyullah Dehtevl der ki: 
Hadisteki bu fazilet müslüman cemaat İçin 
dir. Kâfiler ise. daha rok sanıklık idnde 
olnrlar. Zira Allah’ın (C.O muMer^m kıl
dı &ı sevierî mütemadiven »hlSl ederier. Fa
kat müslümanlar onıclanm tııbm. namaz- 
lannı kılınca, mü’minlerin kâmilleri nur

deryalanna dalınca, bunlann dualan her 
tarafı ihata edince, zıyalan başkalanna da 
in’ıkâs eder. Bereketleri bütün cemaatleri 
şümûlu içine alınca, her mü’min kendi is
tidadına göre kurtancı olan şeylere yakla
şır, helâk edici şeylerden İse uzaklaşır. Du 
ram bu olunca da cennet kapulan açılır, 
cehennem kapulan kapanır.» sözü ifadesi
ni bulmuş olur. (9)

KUR’AN RAMAZAN AYINDA 
NAZİL OLMUŞTUR 
Bu hususta Allah (C.C) şöyle buyurur: 

«Ramazan avıdır ki, Kur’an onda nazil ol
muştur.» (10)

En sahih rivavetlere göre; Kuı’an-ı 
Kerim ramazan avının Kadir gecesi deni
len bir mübarek gecede tüm olarak dünya 
semasına İndirildi. Oradan da nevdemev, 
parça parça 23 senede vervüziine indiril
miştir. İnsanlara hidavet olan, dünvayı zul 
metten avdmh&a kavuşturan Kur’an-ı K? 
rim’in inişine tıaslancnr olan ramazan avı 
bu i+i’vjri!* A a pntr hüviilc önem taşır.

Böyle şanı büyük olan bir ayda, seva
bı çok olan oruç ibadetinin farz olması da 
aynca ehemmiyet arzeder. Fahrüddin Ra- 
zî (R uA) bu hususu şöyle ifade eder;

—..«Allah (C.C.) bu aya rububiyyet â- 
yetlerinin (Râb’lık alâmetleri) en büyüğü 
olan Kur’an’m inzaliyle hususiyet bahşet
ti. Bunun gibi ubûdiyyetin (kulluğun) alâ
metlerinin en büyüklerinden olan orucu 
da bu aya tahsis etti. Su muhakkak ki, ila 
hî nurlar daima ve ebediyyen tecellî eder. 
Bu nurlan gizlemek ve perdelemek müm
kün değildir. Fakat beşeri meşguliyetler ve 
alâkalar bu nurlann beşeriyetin ruhlann- 
da zuhur etmesine man! olur. Oruç ise. be 
şerî alâkalan izâle eden en kuvvetli sebep 
olup, ilahi nurların tecellisine insanı ulaş 
tınr. Böylece oruçla Kur’an’m nlizûlü ara 
sında büyük bir münasebet bulunduğu sa
bit olur.

(1) — Bakara Suresi Ayet: 185

(2) — Tefsir-i Kebir Cild: 2 Sh. 180
Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri C. 1 Sh: 643

(3) — Hadisi, Nesal ve İmam Ahmed Bin 
Hambel rivayet etmiştir. Tâc’ül-üsûl fi Eha 
dîs’ir - Rasul C: 2 Sh: 46

(4 ) _  Tefsir-i Kebir C/2 Sh: 180

(5)— Cami’us Sağır C: 1 Sh: 93 İbnü Ebud
dünya ve İbnü Asakir, Ebû Hiireyre’den 
ıivayet etmişlerdir.

(6) — Tâc’ül - Üsûl haşiyesi C: 2 Sh: 46

(7) — Tâc’ül - Üsûl Fi Ehadîs’ir-Rasûl C:
2 Sh: 4748

(8) — Tâc’ül - Üsûl Haşiyesi C: 2 Sh: 47
(9) — Huccetullah’ü-Bâliğa C: 2 Sh: 522

(10) — Bakara Suresi Ayet: 185

(11) — Tefsir-i Kebir li-Fahriddin’ir - Razî 
C: 2 Sh: 181
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İstismarını Onliyeiim
— 3 —

Ç) AHLAKİ SUKUT :
Bugün Garb âlemi inhitat halinde bir mede

niyettir İnhitat halindeki bir cemiyete mahsus 
bütün hâdiseleri akıllara durgunluk verecek mü 
medeniyetinin bünyesinde belirmiştir.

Rabbülâlenıîn kâinatı ve içinde vuku bulan 
bütün mâdiselerj akıllara durgunluk verecek mü 
kemmellikte. akıl üstü bir takım kanunlara bağ
lamıştır Fizik, kimya, hayat bilgisi hayvanat âle 
mi, nebatat âlemi, encüm âlemi, v.s. gibi nâmü- 
tenahi sahada mevcudiyetleri açıkça meşhud 
olan her hâdisenin tâbi olduğu kanunlardan in 
san cemiyetlerinin âri olacağını düşünmek safde
runluk veya beyinsizliktir. Cemiyetlerin hayati
yetleri, devamlılıkları için tâbi oldukları kanun
ları ise toplumlar tarihinin doğru bir usûllyatla 
müteyakkız tetkiki sayesinde tesbit mümkündür. 
Bu mütevatir usûliyatm kaynağı da sağ fikriy- 
yattır Sag fikrivvatm, tetkikat ve tetebbüatı 
anında yararlandığı mihenk ve kıstaslar şaşmaz 
ölçülerdir Sağ fikriyyat daha tesisinde tesbit 
edilmiş ilmin mehazlarıyla, umumî bünyesine uy 
gun olarak, mevzua müteallik hususî işaretleri 
de nazarı dikkate alarak söz konusu mesele hak 
kındaki eşyanın tâbi olduğu mevcud kanunlar, ah 
kâm ve kaideleri keşfeder.

Sağ fikriyyat, bu şekilde cemiyet kanunları
nı da tesbit etmiş ve kokuşmuş, bozuk maddi 
yatçı usûliyatı tâ temellerinden çökertip mahve
derek şaşmaz, mükemmel ölcülprîni iz’an sahip
lerinin gözleri önüne sermistir Biz bu düsturları 
garb cemivetlerine tatbik ettiğimiz zaman şu so
nuçlara ulaşıyoruz:

1) Garp’te ahlâk alabildiğine tereddi etmiş
tir. Havâ ve edeb cemiyette ölçü olmaktan çıkmış 
tır. Kadınlar 1 İffetlerini, erkekler cesaretlerin! 
kaybetmişlerdir.

2) Aile tâ temellerinden sarsılmış, mukad
des havasını yitirmiş, ebeveyn-evlâd, zevç-zevce 
münasebetleri gayet gayri tabiî bir mahiyet kes 
betmistir.

3) Tonlumdaki silsilei meratib tarümar ol
muş, büyük-kücük, ebeveyn-evlâd, âmir-memur, 
işveren-işci, kaid-nefer, v.s. arasındaki düzenli, 
hürmete tâbi ilişkiler bozulmuştur.

4) Cemiyet hemen bütün fertleriyle madde- 
perest kesilmiş, bütün gayesi maddileşmiş, yüce 
mefkurelerin yerine sefil emeller kaim olmuş
tur. Her şey iktisat temeline istinad ettirilmek* 
tedir.

5) Nefsanî her şey mübah olmuş, nefsin ar 
zularmı tatmin İçin en bayağı yollara bile müra
caat etmekten çekinilmez olmuştur.

6) tnsan kalbinde, fıtratan, madde ötesi bir 
nanç için ayrılan yer, şarkıcı, artist, yâr, mad
de sevrisi, moda, v.b. gibi sahte ilâhlarla doldu
rulmuştur.

7) İnsanlar bizzat elleriyle yaptıkları maki 
neleri putlaştırıp onlara tapar olmuşlardır; ken
dileri hakkındaki ahkâmı makinelerden çıkar

maktadırlar.
8) İnsanın insanı istismarı son haddine va 

sil olmuştur. İnsaniyetçi görüşler tatbikatta ter 
kedilmiş yerlerine hayvanımsı münasebet tesis 
edilmiştir.

9) Rüşvet, vasıtalı hırsızlıklar artmış, bun 
lar tabiî ve meşru addedilir olmuştur,

10) İnsanlar riyakâr, yalancı ve menfaatpe 
rest olmuşlardır.

11) İnsanoğlu sahte nazariyelerle kendini 
hayvan hisseder olmuş, insanlık haysiyetini ter 
ketmiş, kendi irade ve arzusu ile hayvanlaşmayı 
talebe kadar varmıştır.

12) Mukaddesat ayaklar altına alınmış, İlâhî 
dinle kıran kırana bir mücadeleye, Allah’a küfre 
başlanmıştır.

13) Eğlenceler, lüzumsuz aşın meşguliyet
ler artmıştır.

14) Garplılar beşerî ilimleri ihmal etmişler, 
yanlış temeller üzerine bina etmişler, bu husus 
ta henüz Orta çağ müslümanlarının seviyesine 
bile ulaşamamışlar, bütün düşüncelerini fenniya 
ta çevirmişlerdir.

15) İnsanoğlu kendi ulûhiyetini ilân etmiş
tir.

16) Cemiyetler bizzat bunalımlarını hisse
der ve feryatlar ayyuka yükselir olmuştur.

Bu maddeler daha da uzatılabilir. Bunu şim 
dilik gereksiz görüyoruz.
BATININ AHLÂKÎ YAPISI

İşte bütün bu rezaletlerin tahakkuku cemi
yeti inhitata ve yok oluşa götürür. Bu tarihen, 
ilmen sabittir. Hz Nuh (A.S.) kavminin, Hz, 
Lût (A.S.) kavminin, kadim Mısırlılann, Yunan 
Iılann, Romalıların v.s. inhitat ve yok oluşlan- 
nm incelenmesi bu hususta tesbit edilmiş ka- 
nunlan işba ta kâfili ir. Mevcud kanunlar her ce
miyet ve her devir için mer’idir.

Şunu da ilâve edelim ki yukarıda sıraladığı
mız her maddenin doğruluğunu vesikalanyla ra
hatlıkla isbat edebiliriz. Bunu da şimdilik yazı
mıza almayı elzem görmeyerek bir kaç misal ver 
mekle yetineceğiz:

•  «İstatistiklerin tesbit ettiğine göre erkek
lerin %35’i karılarını aldatıyorlar. Buna istatis
tiklerle tesbit edilemeyenler de eklenirse zevç
lerin %50’sinin zevcelerini aldattığı söylenebi
lir.»

(La Sexualite. Marabout, 1964, Paris)
•  Kadın bir meta haline gelmiştir. En ba

sit reklâmlarda bile cinsî cazibesinden istifade 
voluna gidilmektedir Bu hususta garbte neşre
dilen mecmualan karıştırmak kâfi fikri verebi
lir.

•  «Fransa’da zührevî hastalıklar son on se 
nede %5 nlsbetînde arttı» (tıb ilminin o muaz 
zam imkânlanna rağmen).
France-tnter (Fransız Devlet Radyosu) 17.3.1970

•  «Fransa’da virmî yaşındaki kızların ^801 
bakire değiller.» France-tnter. 3.4.1970.

•  «Fransa’da her yirmi dakikada bir çocuk 
sakat doğuyor. (Buna göre nisbet %3’dür. Bu 
nun sebebi de İçki ve sefahattir.)

France-tnter. 5.6,1970
•  Garb âleminde bazı «euthanasie» (bir in

sanı, nazilerin yaptığı gibi, iyileşmez sakatlığı 
sebHbivle öldürme) vak’aîan mahkemelerce af
fedildi. Gazeteler...

•  A.B.D. de cinayet ve hırsızlık artıyor 
Gazeteler...

•  «Fransa’da 500.000 cocuk aldırma vak’ası 
oluyor.» France-tnter. 7.7.1970.

•  «A.B.D.’de kadınlar umumî tatil günlerin
de parasız çocuk aldırmanın mümkün olmasını 
istediler.» Gazeteler.

•  «İngiliz çıplaklar, tamamen çıplak olarak 
hıristivan âvlnî yaptılar.» France-tnter. 10.7.1970

•  «Fransa’da 1969 senesinde 70.000 çıplak 
kamp kurdu.» L'Express. No. 992. 13-19 Temim» 
1970.

•  «Kumar, talih oyunları, spor meşguliyeti 
(seyircilik) hastalık hâlinde cemivetl sarmıstır. 
Dünya kupası final maçının televizvonlarda eös- 
terilmemesi ihtimali belirince İtalya’da halkın 
ihtilâl vanmasından korlmlmustur.» Gazeteler.

MÎTÎî AFATAKAR FRANSIZ
GENnrJfttVE BAKÎN (!)
•  «Fransız gençliğinin yapısı:
— Doğum hapına taraftar: %44
— Bir erkeğin evlenmeden evvel cinsî mü

nasebette bulunması tabiîdir diyenler %82.
— Bir kadının evlenmeden evvel cinsî mü 

nasebette bulunması tabiîdir diyenler % 60.
— «Hipi» 1er! hoş görenler % 79.
— Tanrı’ya inanmayanlar % 24.
— Homoseksüelliği müsamahayla karşıla

yanlar %43.»
Paris-Match. No. 108?.

Gazete ve radyolar bunu Fransız gençliği 
muhafazakâr şeklinde yorumlamışlardır.

Misalleri çoğaltmayı bu hususta araştırma 
yapan içtimaiyatçılara bırakıyoruz. Bütün bu 
misallerden sonra, sonuç olarak diyeceğiz kL 
garb âlemi istikbâli karanlık bir dünyadır. Garba 
benzemeyi temenni etmek ölümü dilemektir. A- 
sîl mîllet evlâtlan, kitleler halinde, can çekişen 
bir cemiyete gönderilip onların da inhitatına se
bep olunamaz! Garp, bir halk deyimiyle, «dışı 
kalavlı/içi vay vaylı» bir dünyadır. Garp, aslan 
şekilli şişirilmiş balondur. Garp âlemi önünde 
aşağılık duygusuna kanılarak onu taklide yelten 
mek veya ondan korkmak lüzumsuzdur. Zirâ: 

«Garb’m âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 
Benim, îman dolu göğsüm gibi, serhaddim var»

Yâni, nihaî zafer mü’minlerindir Millî kıy
metlerimize sahip çıktığımız sağ fikriyyata ma
lik olduğumuz ölçüde zafere yakınız. Galibiyet 
maddenin değil mânanındır.

NOT: Üç sayıdır takip ettiğiniz bu kıymet
li yazı Yeniden Millî Mücadele*nin Fransa mu
habiri tarafından kaleme alınmıştır. Bundan böy 
le Fransa ile ilgili haber, yorum, inceleme ve ter 
cümelerîmlz Fransa’dan gönderilmiş olacaktır.
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k o m ü n i s t  i h t i l a l
Böylece, daha sonra komünistlerin me 

todu haline gelecek olan katillik ananesinin 
temelleri atılmış oluyordu. Komünist mili
tanların aralarından bazılarının faili bulun 
mayan ölümleri ve bu cinayetlerin mflli- 
yetçilere yamanmaya çalışılması hazin ve 
düşündürücüdür. Bu ifadeler umulur ki, fal 
li meçhul kalmış(î) Ruhi kılıç kıranın ve 
mesela Yavuz Aıguna yamanmaya çalışı
lan cinayetin gerçek faillerinin kimler ol
duğunu, araştırma vazifesi olan polis şefle
rine gerekli uyarma vazifesini yerine ge
tirsin.

KOMÜNİST İHTİLALLERİNE) S
TEDHİŞ VE SABOTAJ
Tarih itibariyle en yenilerinden başla

yarak 1917 Rus ihtilâline kadar, komünistle 
rin tedhişi, siyasi mücadelelerinde nasıl 
kullandıklarını görelim.

«17 Nisan sabahı, rahiplerin, kütle ha
linde tevkifi basadı. Küba’nın altı piskopo
sundan 4’ü hapsolundu. Camaguey Piskopo 
sundan yüzüğü ve göğsü üzerine taktığı 
haç alındı. Pinar del Rio’nun piskopos mua
vininin üstü aranmış ve güya bulunan müs 
tehcen kitap ve resimler fon olmak üzere 
fotağrafı çekilmişti.

8 Eylül Küba’nın Azizesi Hayırsever 
Ana Yortusu idi. Fidel Castro, geleneksel 
yürüyüşü yasak etti. Fakat Bosa Masvidal’ 
in ısrarı üzerine İçişleri Bakanı 10 Eylül 
Pazar günü havramın Havana’daki Hayır 
sever Anac Kilisesinde kutlanmasına izin 
verdi.

Halk, Kiliseyi ve yakın bir kaç sokağı 
doldurmuştu diyor Peder Villarda. dışarıda
ki halk sinirlendi ve geleneksel alayın ya
pılmasını istedi. Milisler, vaziyete hakim 
olamadığından İçişleri Bakam Binbaşı Ra- 
miro Voldes komutasında ihtiyatlar olduğu 
halde kiliseye geldi. İçişleri Bakam orak- 
çekiçle süslenmiş bir Rus şapkası giyiyor
du.»

Milisler halka girişti, cop sallıyorlar 
ve makinalı tüfekle ateş ediyorlardı. Bir- 
çoklan yaralandı ve tanınmış bir Katolik 
ve Genelik Katolik TeskMatı üvesi olan genç 
Arnoldo Socorro öldürüldü. Ertesi gün, Fi 
del Castro. genç Socorro’yu rahipler tara
fından vurulmuş ihtilalin bir kahramanı 
olarak ilan etti.

Mukabele-i bilmisil derhal başladı. Da 
ha bir çok klişe ve manastırlar hücuma uğ
radı ve rahibeler tevkif olundu. 17 Evlül- 
den. Bosa Masvidal de dahil olmak üzere 
135 rahip Covadoğna adlı gemive bindirile
rek İspanya’ya gönderildi. 19 Evlülde Cast 
ro, televizyonda dini nümavişlere katiyen 
izin verilmeyeceğini ilan etti.» (4)

En yakın tarihte cereyan etmiş bir 
komplo işte bundan ibarettir. Kullanılan tek 
nik daima ayrıdır, öldür kahraman ilan et. 
Ve anti komünistleri cinavetle itham et 
Bu teknik elbette kast’o buluşu değildir. 
Komünist ihtilâl metodunun komplo ve pro 
paganda tekniğidir.

ÇİN’DE TEDHİŞ METODLARI.
«Çin komünistlerinin Ağustos 1927 

yedinci toplantısında bulunan A. Neuberg 
adiyle bilinen HeHins Neummann bütün 
ayaklanmalara sebebivet veren şahıstı. Neu 
berg’in «Silahlı Ayaklanmalar» adlı eseri, 
Çin komünistleri için 1928 ve müteakib yıl 
larda şehirlerde ve köylerde isyanlar çıkar
ma volunda yardımcı eleman oldu. Hind 
hükümeti tarafından elde edilen gizli ko
münist vesikalar muhtelif yerlerdeki faali
yet komiteleri neşredilen beyannameler ve 
emirlerin hepsini Neuberg’in kitabından 
alındığını gösteriyordu.

t e k n i ğ i
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Daha sonra da silahlı isyanları hazırla 
mak için parti üyelerine askerî eğitim için 
«Kızıl Öncü Kolu» nu kurdular.
Sovyet Rusyadaki fakir çiftçileri misal ala
rak Çin komünistleri de «Çiftçiler Komite
s in i kurdular. Mahalli askeri birliklerden 
silahlı alarak bunları çiftçi ordusuna verdi
ler. Bu şekide onlar bir nevi «Çiftçiler Bir
liği Diktatörlüğümü kurmuş oldular. (5)

CİNAYETLER VE TEDHİŞ.
Neuberg’in silahlı isyanlar tekniğini 

öğrendikten Cin komünistleri Cin tarihinde
ki gezginci silahlı haydutların kullandıkları 
şiddet metodunu da tatbike başladılar.

Çin komünistlerinin ordularının eğiti
mi için el kitabı olarak kullandıkları «Kı
zıl Çin ordusunun büyümesinin kısa bir ta 
rihcesi» kitabına göre bu komünist gezgin
ci silahlı hayudtlar Hunan Kiangsu sınırla
rında 1927 de ortaya çıkmışlardı. Orada e- 
sas itibariyle Wang Tso, Wang-Wen-tsai 
adında iki haydud lider vardı. Mao Tse- 
tung’un kızıl ordusu oraya gittiği zaman 
bunlarla birleşti.

Bundan sonra Çin komünistlerinin 
yaptığı isyanlar kızıl ordunun vazifeleri Sİ 
dürme, kundakçılık, zorbalık, para topla
ma, halk arasında fecad çıkarma • olarak 
vasıflandırıldı. Onların siyasi pro*ramı, 
«arazi sahihlerini öldürmek, topraklarını 
dağıtmak, halkı silahlandırmak ve bir Sov
yet rejimi kurmaktı. «Li li-san siyaseti ge
liştiği zaman komünistler sadece köyleri şe 
hirlerin idare edeceği prensibine inanıyor 
ve köylerde tahrik etikleri silahlı isyanların 
büvük şehirlerin idare edeceği prensibine 
inanıvor ve kövlerde tahrik ettikleri silahlı 
isyanların büyük şehirlerin alınmasında 
hedef tutuluyordu. Bu zamandaki ayak ta
kımının zulüm usulü Sovyet Rusya’nın kul
landığı şekildi. Li li-san siyasetinin tasfiye
sini müteakib 1930 Evlülflnde «köv'erle 
şehirleri kuşatmak» fikri Cin komünistleri 
arasında ver almaca başladı. Bövlece «gez- 
gî*ı<»i sttatılı haydutlar» ın «vur ve kac» tak 
tiği komünistlerin başlıca zulüm usulü idi.

CİNAYETLFR
Cin kövleıi klanlardan müteşekkil ola 

rak kendi kendilerini idare ediyorlardı. Ay 
m klan’m üveieri kan bakımısdan akraba
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ve diğer klanların üyeleri de evlenmeler 
yoluyla birbirine akraba idier. Nesiller bo
yunca arkadaşlık duygulan ve karşılıklı 
yardım neticeleri mülk sahihleri üe kiracı
ları arasında kuvetli bağlar yaratılmıştı. 
Çin komünistleri Çin'in bu banşsever köy
lerinde sınıf mücadelesi yaratmaya ve is- 
yanlan teşvike başladıktan zaman gayeleri
ni yerine getirecek propaganda ve fesadla- 
nn yersiz olduğunu gördüler. Nihayet gez
ginci silahlı huydutlar hırsızlık, öldürme gi
bi kötü hareketlerle köylüleri ve bazı tahsil 
görmüş kimseleri ortadan kaldırma tak
tiğini kullanmağa başladılar. Mülk sahihle
rini, zengin çiftçileri öldürmek için haydut- 
lan ve hırsızlan seçtiler. Böylece halk ara
sında korku yarattılar ve mülk sahihleriyle 
kiracılan arasında bir nefret uyandırmağa 
sebebiyet verdiler. Bunlann evlerini yak 
mak için fakir balkı teşvik ettiler. Böylece 
zengin ile fakir tabakanın arasını açtılar. 
Hatta fakirlerin evlerini gizlice yaktılar. 
Ve onlan evsiz bırakarak serseri kitle ara
sına kattılar.»

İŞKENCELER
«Komünist askerleri bir köye girdiği 

zaman halkı birbirine geçirmek maksadıyla 
orasını ya yakıyor, yahut insanlannı öldü
rüyordu. Giderken tahsil görmüş insanları 
beraberinde sürüklüyor, geride ihtiyar, sa
kat kadmlan, cocukîan bırakıyordu. Böyle 
ce onlar komünist mücadelesine karşı gele- 
miyerek az çok onlarla birleşmiş oluyor
du.

Kontrol altındaki mıntıkalarda komü
nistlerin ele geçirdikleri halk basit ve mo
dern işkence usulleri ile talim ettiriliyor ve 
böylece en vüksek ahlaksızlık, korku ve şid 
det yaratmaya çalışıyordu. Kurbanlanna 
tatbik etikleri işkence, onları öldürmeden 
büyük acı vererek bedenini ve akli muva
zenesini bozmak gayesini güderek yapılı
yordu. Bu kurbanların verdikleri raporla
ra göre bu işkenceler yetmiş iki çeşit idi.
(6)
(3) Yeni Gazete. 10. Ağustos. 1970.
(4) Küba Nasıl Komünist oldu? Monakan ve

Kennet O. Gİlmose. s: 34.
(6) Sovyet Rusya Çin de s. 68-69. Çan Kay

Sek.
(6) Sovyet Rusya Cinde s. 68-69. Can Kay

Sek. (Devamı Gelecek Sayıda)
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— işte Komünist canilerin kendilerini bir tatmin anı. Eşkiya komünistler Rusya’da 
kendilerine karşı gelenleri darağacına asarlarken. Komünizm kendini ancak böyle ka 
bul ettirebiliyor.
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Sıyonistler 
Belgrat’da 
T opîandı

Geçen ayın ortalarında Beynelmilel Yahudi
liğin temsilcileri, bir komünist ülke olan Yugos
lavya’nın Belgrad şehrinde toplandılar. Yugos
lavya Yahudi Cemaatları Federasyonu Balkanı
nın yaş gününü kutlamak bahanesiyle toplanan 
Yahudilerin, mazlum milletler aleyhine aldığı 
Kararlar meçhuldür.

Toplantıya, dünyadaki bütün komünist ülke 
¿erdeki yahudi temsilciler gelmişlerdir. Komüniz
min yaşanır olduğu memleketlerde, bütün insan
lar esaret ve zulüm altında inim inim inlerken, 
vahudilerin serbestçe yaşamaları dikkati çekmek 
fedir Komünizm, din ve milliyet mefhumlarını 
tamamen reddederken, Yahudilere her türlü iba 
det serbest bırakılmaktadır Havralar ve ha
hamlar her istedikleri faaliyeti serbestçe yürüt
mektedirler. Rusya’da, Çin’de, Yugoslavya’da, 
Bulgaristan’da milyonlarca müslüman, sadece Al
lah’a inandığı için katledilmiştir. Camileri kapa
tılmış, Kur’an ve Hadis kitapları ayaklar altın
la  ezilmiştir. Buna karşılık yahudiliğe geniş im
kânlar tanınmaktadır. Dinî toplantılarını yapar
lar, ibadetlerine kimse karışmaz ve havraları ar- 
ima kadar açıktır. Havralarda hahamlar tarafın
dan, slyonizmin dünya hakimiyetini nasıl kuraca
ğı anlatılır.

Bunlar bir tarafa, bütün dünyadaki yahudi 
temsilcileri istedikleri zaman komünist ülkeler- 
ie  toolanabilmektedirler.

Beynelmilel yahudiliğin yayın organı J. Ch* 
‘onicle adlı mecmuanın verdiği bir haberde, Yu

goslavya’daki yahudi cemaati başkanının davet
lisi olarak Belgrad’da toplanan yahudiler, dinî 
ayinlerini de yapmışlardır.

Chronichle’nin verdiği haber aynen şoyledir:
«Yugoslavya’nın Yahudi Cemaatleri Federas

yonu Başkanı Dr. Lavoslar Kadelbdrg’un 60. yas 
dününde Sovyetîer Birlisini 70 yaşındaki Mosko
valI haham Leib Levn’in başkanlığındaki bir 
vahudl deleerasvonu temsil etmiştir.

Daha birçok memleketin delegeleri de bu 
vaş gününde Belsrrad’ta bulunmuştur. İngiltere, 
transa, tsvicre, İsrail, A.B.D.. Kanada, Luxem- 
burg, Macaristan, Romanya, Çekoslovakya dele
geleri gelmişlerdir. Gelen Ingiliz delegeleri ara
sında Dilnva Yahudi Kongresi Avrupa Direktö
rü Dr. S. J. Rcth ve M.P, meclis başkam Alder- 
man M. Fidler de bulunuyordu.

Sovyetîer grubunda ise Moskova Ana Sina
gogu başkanı Mikail Semycnovich Mihailov, Le
ningrad sinagogundan D.M. Stiskin, Odesa’dan 
haham I.B. Schwartzblat, Odesa sinagog başkam
A.M. Kogan ve Kiev’den M.I. Gutman bulunuyor
du.

Yugoslavya hükümeti, Dr. Kadelburg ve ya
bancı misafirler için resmî bir ziyafet verdi. Yu
goslavya Yahudi Cemaatleri Federasyonu ise 
misafirlere özel bir ziyafette bulundu. Daha son 
**a Belgrad Yahudi Cemaati misafirlere ayrıca 
¡kramda bulundu.

Sovyet delegeleri kutlama başlamadan bir
kaç gün evvel geldi ve Strskin, cuma akşamı Yu
goslavya başkentinin Sinagogunda bütün Sovyet 
«ruhunun katıldığı bir dinî tören yaptı.»

J. CHRONtCLE 18.9.1970 Sahife 16
Her geçen gün zuhur eden hadiseler su ger

çeği ispatlıyor; komünizm, Beynelmilel Yahudi 
liğln kontrolündedir. Yahudi olmayan milletle
rin ezilmesi için kurulmuş bir sistemdir. Fakat 
bu durumun ne zamana kadar devam edeceği 
şüphelidir. Komünizmin iğrenç baskısı altında in 
leyen insanların bu şekilde devam eden gayri in
sani davranışlara tepkisi gittikçe artmaktadır. 
Bütün gizlemelere rağmen komünist ülkelerdeki 
yahudi aleyhtarlığı önlenememiştir.

Y azarlar
Birliği

Kotroiiuıde

Memleketimizde adım, sanı
nı duymadığımız binlerce der
nek vardır. Bunlardan bazıları 
amme yararına faaliyet gös * 
terdiğini ileri sürerler. Bazıla
rı da uluslar arası bir mahiyet 
arzederler. Fakat ne yaparlar, 
ne gibi faaliyetlerin içinde bu
lunurlar, bunu pek az kimse 
tanır.

Bu tip demeklerden birisi de 
P.E.N. Klüp adı altında top - 
lanmış olan, Dünya Yazarlar 
Birliği’dir. Türkiye’de faaliyet- 
İeri çok eskidir. Yirmi yıldır 
bir şeyler yapmaya çalışırlar. 
Ama bunu kimse anlamaz.

İşte bu dernek yetkilileri 
geçtiğimiz ayin onunda İstan
bul’un lüks otellerinden Dil • 
son’da yemekli bir toplantı 
tertiplediler. Toplantıda önem 
U bir mevzu da görüşüldü.

Bu noktaya geçmeden önce 
derneğin neyle meşgul olduğu
nu iyice açıklamakta fayda var 
PJ2.N. Clüpler bütün dünya’da 
yahudi, komünist, mason ve
ya bunlara meyyal edebiyatçı
ların toplandıkları üstü örtülü 
teşkilâtlardır. Bu klüp vasıta
sıyla beynelmilel yahudilik ede
biyatçı ve gazetecileri kendi 
kontrolü altında tutar.

Şu anda Dünya P.E.N. Klüp
leri genel sekreteri olan Da« 
vil Canrer bir yahudidir.

Ve bu teşkilât, beynelmilel 
yahudiliğin kültür teşkilâtla * 
rından biri olan UNESKO ile 
beraber çalışır.

Peki bunların arzusu nedir?

Aşağıya bir parçasını ala - 
cağımız şiir, bu gayeyi açıkça 
izah eder:
Neden ozanlar ayrı bir ülkedir, 
Yöneticiler ay n  bir ülke,

Neden yeryüzü 160 devlet, 
Neden bütün toplumlar, bütün 
ozanlar her çağda bir.

Bu şiirde yeryüzünün 160 
devlet olduğu yani siyasî re
jimlerin insanlığı parçaladığı, 
fakat buna rağmen insanlıkla 
beraber ozanların (!) bir ol
duğu kanaati ortaya konuyor. 
Bu şiiri yazan şair Fazıl Hüs
nü Dağlarca’dır. Şimdi Fazıl 
Hüsnü’nün mason - sosyalist 
görüşü ile yeryüzünde hangi 
toplumun, - açık ifadesiyle 
hangi milletin düşüncesi ay
nıdır. Doğru odur ki, bütün 
toplumlar« kendilerine veril - 
mek istenen gayri İnsanî her 
telkine ha» kaldırmışlardır.

Bu ve buna benzer şairin 
bilmeden ağızlarında gevele - 
dikleri hedef, siyonizmin Ba- 
bil öncesi; ailesiz, mülkiyet - 
giz, inançsız devrine dönüş iş
tiyakıdır. Öyleyse hangi top - 
lum bunu istiyor? Elbette ko
münist ülkeler de dahil hiç 
biri.

Dünya’da, P.E.N. Klüplerin. 
Ünesko’nun milletleri götür
meye çalıştıkları hedef bu.

Ayrıca bu demeğin ne za - 
man kurulduğu ve ne için ku
rulduğu da önem li

Meselâ PJLN. Klüp Türki

ye başkanı, Varlık mecmuası 
sahibi Yaşar Nabi Nayır ba
kın ne diyor:

«Gerçekten P.E.N.’in Birin* 
ci Dünya Savaşının hemen er* 
tesinde uluslararası kültür ha
yatında savaş yüzünden açıl • 
mış olan yaraları sarmak mak
sadıyla kurulduğunu hatırla • 
mak gerekiyordu.

Geçen kongreden bu yana 
ölen P.E.N. üyelerinden Bert- 
rand Russell, E. M. Forster» 
Macar Peter Veres, İsrailli Ag- 
non’la İsveçli Nelly Sach’ia  
anılarını saygı ile anan Car* 
ver...» (1)

İşte böyle.
Yahudi yazarı, İsrailli Ag • 

non, bunak yahudi filozofa 
Bertrand Russel bu demeğin 
en şerefli üyeleri.

Şimdi gelelim Pilson otelin
deki toplantıya. Kimler katıl
mamış, kimler?

Edebiyat Fakültesinin yahu- 
di profesörlerinden, felsefeci 
H. Vehbi Eralp, toplantıya baş
kanlık etmiştir.

Solcu profesörlerden Cavit 
Orhan Tütengil, yahudi gaze
teci Ahmet Emin Yalman, Dil 
Kurumu Başkam Prof. Macil 
Gökberk, Şairlerden Selâhattin 
Batu, ve Hilmi Yavuz toplantı
nın bilinen simalarıdır. Bu 
arada Ahmet Emin Yalman’m 
Vatan gazetesinde çalışan As
ra Erhat da orada imiş.

Düşünmek lâzım gerçekten, 
edebiyat uğruna mı yoksa ne 
uğruna faaliyetler yürtülüyor?

(1) Varlık, Yaşar Nabi Na»» 
yır, Sevl’de 37. PJS.N. Kon* • 
resi. Eylül 1970.

Gömülü Çoban'a cevap
Sileceğiz akan yağı 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Terkeder miyiz gardaşı 
Ağlama sen nazlı garda§ 
Yurdumun öz evlâdısın 
Tarihe geçti hür adın 
Tarihsiz Moskof ağlasın 
Ağlama sen nazlı garda?
Batıl hakka kul olacak 
Mazlumun yüzü gülecek 
Adalet yerin bulacak 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Öz yurdumda bir tek cephı 
Vardır adı Milli Cephe 
Korkuyor artık her kahpe 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Düşün (rüyan) bir gerçek olacak 
Gönlüne sürür dolacak 
Baharında gün doğaca)
Ağlama sen nazlı garda*

Esarete son gelecek 
Zalim bil ki devrilecek 
öksüz, vatana erecek 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Yine o gür dağlarına 
Eski hürlük çağlarına 
Kavuşacaksın vatana 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Ben gardaşın Yaşar iken 
El, ayağım tutar iken 
Hele düşman korkar iken 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Gardaş milletim uyandı 
Düşmanlar birbir arandı 
Kılınçlar kana boyandı 
Ağlama sen nazlı gardaş 
Sıyrılacak kılınç pastan 
Kıbns, Kudüs ve Türkistan 
Kurtulacak elbet yastan 
Ağlama sen nazlı gardaş
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(Baştarafı 9. Sahifa^e) 
getirildi. 4 ay sonra da Mısır Israirie genel bir 
mütarekeye oturtuldu.

Denilebilir ki, B.M. de çözüme bağlanmış 
tek mesele Filistin meselesidir ve muharref Tev 
ratın sarih direktifine uyularak Filistin’de bir 
Yahudi devleti kurulmasına karar verilmiştir B 
M. in çözdüğü ilk ve son problem budur.

26 Haziran 1967 de çıkan gazeteler, «6 Gün» 
savaşlarıyla milletlerarası hukuku allak bullak 
eden İsrail’in B.M. ce takbih edilemediğini yazı
yordu. Kudüs’ün Ürdün’den alınmasından som**,
2 Mayıs 1968 tarihinde Kudüs’te bir askerî tö
ren düzenleneceği açıklandı. Ağır silâhlar, tank 
lar ve son model jet uçaklarının katılacağı geçit 
töreninin durdurulabilmesi için uzun süren tar
tışmalardan sonra Güvenlik Konseyinde karar 
alındı. Ancak kararın alınmasından sonra konu 
şan İsrail Büyükelçisi Joseoh Tekoah «Musevi hal 
kı 2000 yıldan beri bugünu beklemektedir Hiç 
bir şeyin bu törenleri kösteklemesine müsaade 
edilmeyecektir.» sözleriyle B.M.’e üye olan bü- 
tün ülkeleri tehdit etti. Askerî tören yapıldı 
Ertesi gün toplanan Konsey, büyükelçinin tehdit 
lerine «töreni üzüntüyle karşıladığını» bildirmek 
ten başka bir şey yapamadı.

Halbuki aynı tarihlerde Kahire'ye gitmiş
bir Türk gazeteciler heyetine Mısır Dışişleri Ba
kanı Mahmud Rıyad, Arap Görüşlerini belirten 
zavallıca bir demeç verdi. Riyad diyordu ki:

«Bugün tam bir çıkmazla karşı karşıya 'bu
lunuyoruz. Ümidimiz B.M. in ve büyiik devlet» 
terin bu bölgede hakkaniyete dayanan bir ban 
şın gerçekleşmesi için daha fazla ffavret göster 
meleridir.»

B.M.’e intikâl eden her mesele yalıudi meu- 
faatlerine ters düşecek şekilde hal edilemeyece
ğinden:

a— Küba buhranı sırasında Amerika ve Rus* 
ya’nm siyonist politikasının güdücüleri, Türkiye 
nin silahsızlandırılmasını ön gördüler. Ve neti* 
cede Türkiye'nin elinde bulunan atom başlıklı 
Jüoiter-23 füzeleri model eskiliği bahanesiyle sö 
külüp götürüldü

b— Kore’de bisebeb yere bir tugay subayı 
mız ve erimizi maalesef kaybettik.

c— Kongo’da anlaşmazlık halledileceği sıra
da ('yalıudi menfaatlerine aykırı olarak) Genel 
Sekreter Dag Hammerskjöld öldürüldü Netice 
alınamadı

d— Son olarak Vietnam’da harbin önlenme
si sağlanamadı. Zira harbin bitimi halinde dün
ya silâh borsasında tröst kuran Yahudiliğin, ha
kimiyeti zaafa uğrayacaktı.

Yahudilik bütün dünyayı çemberine alacak 
tek bir merkezî devlet istemektedir. B.M. in ar
masıyla bu istek arasında çok yakın benzerlik 
vardır. Bu yüzden otoriteler B.M. leri «süper 
devlet» olarak vasıflandırmaktadırlar. $ünhesiz 
BM 1er de cemlyet-i akvam gibi «TEK DEVİ,FT» 
hülyasını gerçekleştirebilmek amacıyla yahudiier 
tarafından kuntlan ve finanse edilen bir teşki
lâttır. Yoksa ta 1965 yılında 10 milyar 800 mil

yon borcu bulunan B.M. lerin yaşamasına imkân 
yoktu.

NOT:
1—  22 iYğustos 1922 tarihli Newyork Times 

gazetesinde: Çekoslovakya’nın Karlsbald şehrin 
de toplanan Siyonist Kongresinde konuşan Yahıı 
di delegesi Naum Solokof’un Cemiyet-i Akvam’ 
in bir yahudi teşkilâtı olduğuna» dair sözleri bu 
hunnaktadır.

2— Şikago Üniversitesinin rektörü üstad ı 
azam, Yahudi Robert Hutchins’in:

«Dünya milletleri istikballerini bir dünya 
hükümetinin emrine teslim etmelidir. Artık müs 
takil milletler çağı kapanmıştır. Bütün ordular, 
donanmalar, hava kuvvetleri ve atom bombaları 
dünya hükümetinin elinde bulundurulmalıdır.. 
Muhaceret ve vatandaşlık kanunlan kaldırılmalı, 
bir dünya adalet divanı ve dünva bankası kurul
malıdır, Dünya Devleti kurmalıdır...» tarzındaki 
sözleriyle. B.M. 1er karşılaştırılırsa, sanki Robert 
Hutchins'in sözlerinin yerine getirilmiş birer di
rektif olduğu görülür. Bugiin B M.'e üye olan 50» 
den fazla devlfet, silâhlı kuvvetlerini Konsey’in 
emrine vermişlerdir. Yine Lahey’de milletlerara 
sı bir Adalet Divaıiı kurulmuş, dünya bankası 
açılmıştır.

3— Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Ku 
rulu, sömürge idaresi altında bulunan halkların 
verdikleri özgürlük mücadelesinde, her türlü ça
reye başvurma hakkını meşru sayan bir karan 
kabul etmiş bulunuyor. İşin garip tarafı yıllar 
dan beri Türkistan’da sömürgeciliği dahi geri 
de bırakan bir emperyalizm teessüs ettiren Sov 
yetler Birliği de bu kararı onaylamıştır. Neden 
acaba? Çünkü bu karar uygulanmayacaktır da 
ondan.

TÎP Kongresi
(Baştarafı 6. sayfada)

maktadır. Aydınlık Sosyalistteki bir yazısında: 
«Aren gibi tipler CİA ajanları ile Amerikan ti
pi kalkınmayı tavsiye eden yazılar yayınlamak
tadır... Sonradan T İP ’in yönetimine geçenler de 
Amerikan yetiştirmesi 12 sendikacı...» dır, de
mek suretiyle Aren’i CİA ajanlığı, Kemal Türk- 
ler gibi sendikacıları da Amerikan yetiştirmesi 
olmakla itham etmektedir.

Bu şekilde devam eden karşılıklı maske dü 
sürme saldmlaıı neticede TİP. kongresinde 
iyice açığa çıkmış oldu. İster yeni parti kurul 
sun. ister kurulmasın önümüzdeki günler komü
nistlerin birbirini yiyeceği günler olacaktır

1) Emek, Ekim 1970 shf, 5
2) Emek, Ekim 1970 shf, 8
3) Aydınlık Sosyalist Dergi, Kasım 1970. 

shf, 5
4) P. D. Aydınlık, Ekim 1970, shf. 462.
5) P. D. Aydınlık, Ekim 1970 shf, 429-430,
6) Aydınlık Sosyalist, Kasım 1970, shf, 2.

Rüşvetim
(Baş tat afi 4. Salufedc; 

da ittifak hayaldir. Zira Rusya bir 
nin en kestirme yolu, Anadolu’nun 
işgalinden ibarettir. Ayrıca Rusya’
nın yüzmilyonlarca Müslüman - Türk* 
ü en adî usullerle yok etmeye ça- 
lıştığı unutulmazsa, bir Türk - Rus 
dostluğunun hayal olduğu kadar 
ihanet olduğu da anlaşılır.

Rusya’nın Türkiye’yi istilâ ar 
zuları karşısında, Türk hâriciyesi 
tedbirli olmak mecburiyetindedir. 
Yapılacak her hareket, tarihî mes’u- 
liyetler getirebilir Türkiye, Rusva 
ile münasebetini düzenlerken, Tür
kiye’de Rusya’nın beşinci kol vazife
si gören komünist teşkilâtları da 
görmelidir Tlirkive’yi Rusya’nın pey
ki yamnak için uğrasan bu teşkilât
ların faaliyetleri de Rusya ile müna
sebetlerimizde. üzerinde durmamız 
ve düşünmemiz gereken bîr mesele
dir.

Türk hâriciyesi, gelişen hâdiseleri 
akıllıca düşünmeli ve karara varma
lıdır. Gönül ister ki son hâdiseler, 
Türk Rus münasebetlerinde bir 
dönüm noktası olsun Mes’ullerden 
isteğimiz sudur: Türk subayının esa
retini fazla uzatmayın, tki yahudi 
için, bir millet evlâdının esir olma
sı, kabullenilemez. Villet. zaten Tür* 
kive’dekilerden dertli. Bir de bun
larla başımız derde girmesin. Bir 
iltica prensibini uygulayacağız dive, 
devlet haysiyetimi?! hain mosicofıın 
dilivle rencide edemeyiz. üstelik, 
iltica meselesinde nive bu Vâdar 
gavretli oluvoruz. bilinmez Bv mil
let, Borattan köprüsünde. ana vata
na sıkman 1.550 tane ba^nvanık mil
let evlâdının rus askerlerinin haince 
arzularına terkedildigi şeflik devir
lerini unutmamıştır Hâlâ Boraltan 
Könrüsünde moskof kurşunlarıyla 
şehid edilen millet evlâdlarınır» «bi
zi Ruslar yerine siz öldürün» diye 
yalvaran iniltileri unutulmamıştır.

tki yahudiye karsı g a y re tl i l i 
ğimiz tutmasın Katarınız, tarihî ola 
çaktır

YENİDEN MİLLİ MÜ 
CADELE BÜTÜN O- 
K U Y U C U L A R 1
n i n  v e  b ü t ü n
MÜ’MtNLERİN RA 
MAZANINI TEBRtK 
EDER VE NtCE RA 
MAZANLARA KA il 
VÜSMALARINI CE
NABI ALLAHTAN 
DtLER.

T .R .T ,
(Baştarafı 5. ScûCıfede)

kopmuş, adeta azınlık radyosu haline gelmiştir.. Bütün yayınlannda 
ahlâksızlığın, fuhşun, alkolün ve esrarın telkini yapılmaktadır Yahudi, 
hıristiyan ve komünist felsefesi, «arkası yarın» ve «mikrofonda tiyatro» 
gibi yayınlarla devamlı işlenmektedir. Bu ihanetlerin baş sorumlusu 
ise, pek çok devlet müessesesl gibi TRT’yi de millet düşmanlarının 
hizmetine koyan mason saltanatıdır.

TRT’deki kavgayı hangi grup kazanırsa kazansın ihanette bir azal
ma olmıyacak, fakat muhakkak artacaktır. Adnan Öztrak’m üçlü gruba 
karşı çıkması yanlış anlaşılmasın. Kendisinden yabancı devletlerin bile 
memnun olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Bunun sebebi ne ola? BCC*- 
den takdir alanlan, millet takdir etmez.

Öztrak millî bir Trt istediği için mücadele etmiyor. Şu anda mev
cut ihanetten daha fazla bir ihanetin içine girmeyi, gerek kendi salta
natı, gerekse masonluğun saltanatı için tehlikeli görüyor. Sunulucak 
zehiri kimsenin farkına varmadan ağır ağır akıtmak istiyor Zira Özt 
rak da her ihanet sahibi gibi milletin tepkisinden korkmaktadır.

Komünistler koyu bir Halk Partili olan Adnan Öztrak’ı TRT mü 
dürlüğünden her çareye başvurarak uzaklaştırmaya çalışıyorlar Ama

onun yerine kim gelecek?
Önemli olan da bu zaten!
Komünistlerin ve dönmelerin kafasında kurdukları plân şu:, mü 

dürlüğe Siyasal Bilgilerin solcu prof, larından Muammer Aksoy vey& 
Mümtaz Soysal’ı hazırlamaya çalışıyorlar Uğur Alacakaptan ise bu iş 
lerde gerçekten dönek ve kaypakça yürüyor. Zira TRT yönetim kuru 
luna da hükümetin desteğiyle girmiş, sonra ise kıpkızıl rengini ortaya 
sermekten çekinmemiştir

Şimdi ise tekrar renksizleşip, Adnan Öztrak’tan boşalma ihtimali 
olan koltuğa hazırlık içindedir

Deve kuşluğuna hiç lüzum yok. Çüikü Mustafa Kuseyrî’nin Öldürül
mesinde fakültelerin tatil olmasını sağlayan, üç günlük yas törenleri 
tertipleyen ve anayasal (!) yürüyüşlerde baş çekenleri ne millet ne de 
onun evlâtları unutmaz. Kuseyrî’nin katilinin komünistler olduğu hal
de, dine, millete küfr İçin her fırsatı değerlendiren sayın Hukuk Deka
nı Alacakaptan, eğer şeref denen şeyin zerresine sahipse geçen yıl sa ri 
ettiği sorumsuzca lâflani tekzib etmelidir.

Kendisine hatırlatalım ki; dekan değil, TRT müdürü de olsa hiç 
kimse milletin murakabesinden uzak değildir
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Esir müslüman memleketlerinde kuv
vet dengesini hatırlayalım: Siyasi, mali ve 
askeri iktidar komünist partisindedir. Ko
münist partisi slav veya Çin emperyalizmi* 
ni aksettirmektedir. Komünist partisindeki 
Türkler birer vesile Ue uzaklaştınlmakta* 
dır. Türkistan Türkleri, senelerden beri mil
li kurtuluş mücadelesine devam etmekte
dirler. Bu mücadele harici desteğe kavuştu 
ğu gün muvaffakiyete doğru bir adım daha 
atmış olacaktır. Ancak Anglo-Amerikan 
maskeli sion emperyalizmi, hürriyet müca
delesini desteklerken, kendi adamlarım ve 
ya hükümetini Türkistan’da görmek ister. 
Bunu önleyecek tedbirler de şimdiden he
saplanmalıdır. Türkistan hürriyet mücade
lesinin liderliğine gerçekten milli olan un
surların geçmesini temin etmek zaruridir. 
Aksi halde Anglo-Amerikan güdümlü infi
ratçı bir politika işlenmesi ihtimali ortaya 
çıkar.

HÜR MÜSLÜMAN MİLLETLER
ENDONEZYA ;
Irkı tecanüsü olan, nüfusu fazla bir 

ülkedir. İslamiyet ve milliyetçi cereyanları 
kuvvetlidir. Amerika Ue ittifakı vardır. 
Kuvfefetli bir komünist partisi de bulunmak
tadır.

Bütün İslam alemine karşı tatbik edi
lecek müsbet politikanın Endonezya’da 
tatbiki gerekir.

Endonezya, milli-islami hareketini ger
çek hedeflerine yöneltmek.

PAKİSTAN :
Endonezya hakkındaki ifadeler, Pakis

tan için de variddir. Politikamız ayni hattı 
izlemelidir.

İslami ve milli hareketlerin gerçek em 
peryalizm aleyhine yönelmesi zaruridir.

AFGANİSTAN :
Aynı politika devam etmelidir.
Subay, teknisyen, öğretmen gönder

meli. Ticari, kültürel münasebetleri hızlan
dırmalıdır. Bu bütün İslam alemi için za
ruridir.

İRAN :
İran için de aynı durum variddir. A l

çak İran’ın tecrid edilmesi gerekir. Batıni 
nüfuzunu durdurmak. İttifaka alarak tec
rid etmek zaruridir. İran Türklerine milli 
kültür, dil yönünden hükmetmeli ve varlık
larını devama hazırlamalıdır.

Bu mes’ele Alevilik probleminin çözü
mündeki umumi politikamıza bağlı bulun
maktadır.

ARAB MEMLEKETLERİ :
Kuvvet dengesi; Bu memleketler mu

vazenesiz bir surette parçalanmıştır. Kuv
vetli bir Türk aleyhtarı cereyan vardır. Bu 
cereyan Sion politikası ve maskeleri olan İn 
giltere, Amerikan ve Rus politikaları tara
fından gerçekleştirilmiştir. Nasır, Baascı- 
lar bu düşmanlığı şiddetle körüklemekte
dirler. Bu düşmanlığın nasıl oyun olduğu
nu devamlı bir surette ifşa etmeliyiz. Bil
hassa bütün imkanlardan istifade ederek 
Türk-Arab-İslam kardeşliğinin manasını ve 
Türk düşmanlığının içyüzünü anlatmalıyız. 
Arab memleketlerinde Türkiye lehinde bir 

. havanın esmesi mutlak surette lüzumludur.
Uzun zaman Osmanlı İmparatorluğu

nun hakimivetindebulunmalan yersiz, men
fi milli tahriklere müsaid zemin hazırla
maktadır. Müslüman arablann bu hususi
yetlerini unutmayarak, samimiyetimize 
inandırmaliyız.

Suriye, Mısır ve Irak’ta Moskova nü
fuzu, Suudi Arabistan ve Ürdün’de Ame-’

1 1

rikan • İngiliz hakim nüfuzunu unutma
malıyız.

Politikamızın hedefi, müslüman arab- 
lar hakkında aynı olmalıdır. Milli ve islami 
hareketleri müsbet hedefe sevk milletimi
zin bekası için şarttır.

İSLÂMİ HAREKET
Arab alemindeki hareketlerin, Hizbüt- 

tahrir müstesna hepsi sion aleyhtarıdır. An 
cak sion aleyhtarlığının araplar elinde al
dığı şekil, mahalli • İsrail devleti ile ilgili 
hale inhisar eder kalmıştır. Sarahatten 
mahrumdur. Bu akımın müsbet hale dökül
mesi icab etmektedir.

Milli Hareketler :
Baasçılar, ırkçılar ve milliyetçüerden 

ibarettir. Hükümetler de, anti-sionist, An- 
ti-Türkist ve sosyalist damgalıdır. Müsbet 
bir istikamete şevki zordur. Fakat zaruri
dir. Bu akımlar müsbet hale getirilmezler
se, tecrid edilmeli ve emperyalistlerin sa
fına sokulmamalıdır.

Komünist Hareketleri :
Sosyalist, komünist ve baas partileri 

tarafından temsil edilir. Ezilmeleri zaruri
dir. Anti-komünizm neşriyatı halkın uyan- 
dırılmasında zaruridir.

AFRİKADA İSLAM. HAREKETLERİ:
Libya, Tunus, Cezayir, Sudan:
Tesiıleri mahduti hareketler vardır. 

Cezayir sosyalisttir. Tunus mason hakimi- 
yetindedir.

Bu ülkelerde Türk taraftarlığı ve sem
patisi vardır. Bilhassa Libya, Sudan, daha 
sonra Tunus ve Cezayir.

İslâm! hareketler: Umumiyetle cansız 
bir haldedir. Sudan’da ve Libya’da Müslü
man Kardeşler mevzii faaliyette bulunmak
tadır.

Milliyetçi hareketleri: Zayıftır.
Sudan ve Libya hükümetlri Türk ta

raftarıdır. (1)
Komünizm: Cezayir’de üslenmiştir. 

Mezkun ülkeleri ele geçirmek gayretinde
dir.

Bu iliklerdeki müslüman halkla i Igi- 
lenmelidir. Bu bölgeler halkını müsbet bir 
dayanak olarak mütalaa etmelidir. Anti-ko- 
münist ve islami hareketleri şuurlandırmak 
Türkiye lehinde atmosferi hızlandırmak, is 
lam milletleri arasındaki müsbet kardeşlik 
duygularını uyandırmak gerekmektedir.

ORTA AFRİKA VE GÜNEY AFRİKA 
DEVLETLERİ:

Bu devletler genç Devletlerdir. Batı-em 
peryalizminden kurtulmuşlardır. Tecrübele
ri yoktur.

Komünist ve sionist (İsrail) kuvvetleri 
istismar etmek istemektedirler.

Bu devletlere her türlü yardımı yap, 
mak, İslam vemilliyetçilik hakkında uyar
malarda bulunmak zaruridir. Kültürel, siya
sî ve iktisadi münasebetleri sıklaştırmak 
zaruridir. Bu ülkeler hayati ve stratejik 
bölgelerdir. Ne kadar gayret gösterilse az
dır. İstikbalde hatırı sayılır güçlerdir. İs
tikbalde müspet milliyetçiliğimizin daya
nak noktalarından olacaktır.

Bugün dünyada iki askeri, sınaî ve 
siyasî kuvvet merkezi teşekkül etmiştir. A- 
merika, Rusya ve Çin. Bu iki güç askeri, ha 
reketlere girebilmekte ve d’rekt, indirekt 
mücadele halinde bulunmakta dırlar.

daki bütün dünya bu iki görünen kuvvetin 
nimız bölgesi naiine geunış buiunuyor. 
Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa ou 
iki kuvvetin çarpışma aianı halindedir. 
Kuvvetlerin çarpışması Fransa’da ve lngü* 
tere’de tesirinin şimdilik azaltılmış görünü 
yor.

Bilhassa islâm memleketlerinde varlı
ğını umumiyetle milletlerine değil yabancı 
kuvvetlere borçıu hükümetler bulunmakta
dır. Bu hükümetler ya açıkça satılık, ya- 
hutta tabu haldedir. Nasır Burgiba vs. mi
sal olarak gösterilebilir. Yahutta gafildir
ler.

Bu milletlerin gerçekten hür olması an 
cak, bu iki kuvvet merkezine mukavemet 
edecek çapta bir üçüncü merkezle müm
kündür. '

Bu iki kuvvet merkezini Beynelmilel 
Yahudilik '.büyük ölçüde istismar etmekte
dir'.. V ’ • ■

Netice itibariyle, iki kuvvet merkezi
nin haricindeki milletler üzerinde tam bir 
emperyalizm teşekkül etmiştir. Bu gerçek 
emperyalizmdir. Böylece bir milletin bir 
sistemi kendi emperyalizmi için kullandı
ğım görüriiz.

Görünen Anglo-Amerikan, slav ve Cin 
emperyalizmidir. Saklanan gizli emperya
lizm ise, sion emperyalizmidir. Gizli ve açık 
emperyalizm beynelmilel vasıflıdır. Bu düş
man kuvvetlerin bir karakteridir.

BEYNELMİLEL HRİSTİYANLIK
Hz. İsa’mn tebliğleri, Sen Paul tara

fından bozulduktan sonra hristiyanhk asıl 
vasfını kaybetti. Değişik tefsirler, felsefi 
kanaatlar hristiyan tefekküıüne girdi.

Hristiyanlık siyasî Ük teşkilatlandım 
Roma’da yaptı. Gayesi bütün dünyayı hris 
tiyanlaştırmak ve Papa’mn otoritesi al
tında bir cihan devleti kurmaktır.

a — Papalık, bütün dünyaya yaydığı 
kiliseleri, okulları, hastahaneleri ve ticari 
her teşebbüsü idare eden geniş ve disiplin 
li biı rahibler teşkilatıdır. Bütün dünyaya 
yayılan azalanyla muazzam bir haber alma 
teşkilatıdır. Bu teşkilat kademelere aynlır 
Ve bir konsül kendi aralarında Papa’yı 
seçer

Papalık, diııi, siyasi ve mali bir teşki
lattır. Papalar da Tevrat’ın prensiplerini 
tatbik etmektedirler. Mücadele metodlan 
Tevrat'ın tefsirlerine dayanmaktadır. Pa
palık nüfuzlu olduğu devirlerde milletlerin 
kaderine süah zoru üe hükmetmiştir. Bey
nelmilel sionizmin yaptığı gibi devletleri, 
ve orduları kendi politikasına tabi kılmış
tır. Bu tesiri orta çağlarda en yüksek nok
taya tırmanmıştı. Papalığın beynelmilel Si 
onizmle yaptığı mücadelede, hristiyanlık 
prensipleri Papa’nm siyasi nüfuzunun red
di, cemiyetlerin direkt idaresinde ve siyasi 
rejimlerin İncil esasından uzaklaşması za
ruretleri karşısında Papalık, görünen siya 
si nüfuzunu kaybetti. Ancak büyük dini 
nüfuzu, mali otoritesi, siyasi ve askeri sa
haya büyük ölçüde tesirini temin etmek
tedir.

{.Devamı Gelecek Sv/'âa)
(1) 3 sene evvel durum bu merkezde 

iken Sudan ve Libyada vukubulan iktidar 
değişmeleri Libya ve Sudan, Mısır ve Ce-

Rus - Cin ve Amerika sahasının dışm-zayir paralenine ilmiştir.
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Y EN İD EN  MİLLİ 
•  •Mücadele

ideolojiler kavgasından akisler

Konya’da Mehter Peki» Han§‘
Düşmandan? 
Onu söyleyin

Birliği Kuruldu
Atalarımızı cenk mey* 

danlannda çoşturan, düş- 
man kuvvetlerinin kalbine 
kahredici korku veren, cep 
heden sevinç haberleri ge 
tiren, zaferlerimizi kutla
yan muhteşem mehterin 
Konya’daki boşluğunu his 
seden, milletin imanına, ah 
lâkına, tarihine ve örfüne 
yürekten bağlı KonyalI mil
let evlattan bir mehter ta
kımı kurmaya karar vermiş 
lerdir.

Şu anda gayri milli kültür 
ler hayatımızı sarmıştır. Va 
tanımızda hayasızca at oy 
natmaktadır. Sokakîanmız 
batı müziğinin kulaklan tır 
malayan gürültüsü, ile dolu 
haşmetli milli sanatımız kay 
bolmak üzeredir. Müminleri 
coşturan ilahilerimizi unu
tulmaya terkedilmiştir.

Ordularımızı zafer mey
danlarına yürüten mehteri 
mizin ve ruhlan çoşturan 
mehter marşlarımızın yeni 
din canlandmlması ulvî bir 
vazifedir.

Bilhassa orta Anadolunun 
merkezi durumunda bulu
nan Konya'nın bir mehter 
takımına ihtiyacı açıktır. Bu 
gaye KonyalIlar bir meh
ter birliği kurmuşlardır. 
Mehterin Orta Anadolu
nun en büyük mehteri ol 
masına çalışılmaktadır.

Mehter Birliğinin kurul
duğu haberi Konya da bü 
yük bir sevinç meydana ge 
tirmiştir. Haberden sonra 
Konya’da büyük bir yardım 
kamoanyasma girişilmiş, 
mehter takımının bir an 
evvel kurulması için çalış

malar hızlandırılmıştır. Bil 
hassa Mücadele Birliği men 
şuplannın mehter Birliği’nin 
kurulmasında büyük yardım 
lan olmuş. Mehter Birliği 
başkanı Ali Rıza Yavuz MÜ 
cadele Birliğine basın va 
sıtasıyla teşekkürlerini bil
dirmiştir.

Mehter çalışmalannm kış 
günlerinde de rahatça yapı 
labilmesi için büyük bir bi 
nanın ve salonun yapılma 
sının zaruri olduğunu dü
şünen Konyaklar bir salon 
yapımı için faaliyete geçmiş 
lerdir. Mehter müziği çabş- 
malariyle İstanbul Mehter 
başı Cemal Cümbüş yakmen 
ilgilenmektedir.

Mehter ve mehter müziği 
çalışmalarına Konya halkı 
büyük alâka göstermekte he 
yecanla tagibetmektedir. 
Mehtere girmek için halk 
tanda müracaatlar olmakta 
dır.

Zafer günlerimizi tekrar 
yaşatacak olan mehter takı 
minin en kısa zamanda ta
mamlanarak Konya sokakla 
nnın cenk türküleriyle dol 
ması en büyük temennimiz 
dir.

30 ekim tarihi, Kars’ın düş
man işgalinden kurtuluşunun 
50. yıl dönümüdür. Kars’ın bir 
adım ötesi gene kendi kardeş
lerimizden olan Azerîlerin yur
dudur. Ama araya uydurma 
Ermeni ve Gürcü devletçikleri 
yerleştirildi. Ve böylece te- 
maslanmız kesilmek istenmiş
tir. Milli Mücadele yıllannda 
ordularımız tâ Bakû’ya kadar 
girmiş olmasına rağmen ma
lûm Lozanla birlikte oratan 
düşman işgalinde bıraktık gel
dik.

İşte bu mezalimin 50. yıldö
nümü törenlerle kutlandı. Bu 
haberi TRT de verdi. İnönü de 
bir mesajla kutlandı.

Ama ikisinin dp gizledikleri 
bir husus var:

— Peki, hangi düşmandan 
kurtuldu Kars? İşte onun ce
vabını yıllardan beri kasıtla ve 
inatla milletten gizliyorlar.

Biz söyleyelim o sorunun ce* 
vabını:

— Komünist Huşlardan, Ân* 
ladiniz mı?

Millete düşmanlarını unu t 
turma niyetinde olanların he
sabı millet tarafından verile 
çektir.

Bir Türk subayının esir tu  ̂
tuldu£u şu günde dahi düş - 
manimizi sövlevemeyeceksek 
pes doğrusu TRTve Rusların 
mı yön verdiği, ister istemez 
insanın akima geliveriyor.

a a a a ^s^ a a a a a a / w s a a a a a ^ /

Fen Fakültesinde 
Ermeni Sekreter

Her sene Fen Fakültesinde fakir öğren* 
çilere 150’şer lira yardım yapılması uygun 
görülmüştür. Bu paranın mağdur öğrencilere 
verilmesi gerekirken; bir gecelik içki masra
fı için bu para, tanıdıklara ve solculara veril
miştir.

Paranın dağıtılmasında yetkili Anna Der 
«nardrosyon isimli ermeni tnemure. millete 
düşman tiynetü solcu öğrencilerin müracaat» 
lan m istisnasız kabul ederken: milUyetçi ve 
gerçekten mağdur olanlara çeşitli engeller çı- 
kanr. Ancak birkaç kişi zorla dilekçe verebi
lir.

Fakülte yönetim kurulunun 19.3.1970 ta
rihli kararlyle bir kısım öğrenciye yardım ya* 
pılmasa öngörülür Milliyetçiler üniversiteye 
devam ettirilmezken yardım almasına yardım

edilen seceres! malum solcu grup paralannı 
alır.

Sıkı yönetimden istifade ile fakülteye gi
den milliyetçiler bordrolannı imzaladıktan 
paralannı almak İsterler. Tek suçlan millete 
bağlı olmak olan öğrencilere Anna, parayı ver 
mek istemez. Anna’nın gayesini anlayan mil
liyetçiler dekan Lütfü Birand’a baş vurarak 
haklanın alırlar. Böylece bo fakir öğrencile
rin haklarını gaspetmek isteyen Madam Anna* 
nın gayreti boşa çıkar.

\

Basta mesuller olmak üzere millet olarak 
uyanmazsak, mfiesse seterimize çöreklenerek 
yetkilerini millet aleyhine kollanan İdeolojik 
düşmanlarımız daha nice vurgunlar vuracak 
tır.

Nobel Mükâfatı 
Kimlere Veriliyor?
NOB£L MÜKÂFAATI KİMLERE VERİLİYOR?
Çeşitli münâsebetlerle ve tîrlü  şekillerle kendisini insan* 

lığa tanıtmak ve bu suretle iğrenç zulmünü devam ettirme gay
reti içinde bulunan beynelmilel yahudilik, bu seneki «NOBEL 
Ekonomi Armağanıanı bir yahudi olan Paul Samuelson’a ver« 
iniştir.

69 senelik bir maziye sahip plan Nobel Armağanında derece 
alanlann ideolojik karakteri tahlile tâbi tutulursa yukardaki 
ifadenin teyidini görürüz.

Massachussets Teknolojik Enstitüsünde öğretim görevlisi 
olan ve 1940 dan beri aynı vazifede bulunan PROF. Samuelson 
hakkında: «Samuelson ekonomik teoride İlmi analizin seviyesini 
yükseltmekte, dünya ekonomistleri arasında en büyük hizmeti 

yapmış olan iktisatçıdır.» gibi parlak ifadelerle onu pohpoh
layan Nobel ödülü akademik heyetinin raporu da calibi dikkat
tir. Şunu ifade edelim ki, Samuelson «İlmî analizi» yükselten 

bir bilgin değil, ilmi, muharref Tevrat düşüncesine âlet eden 
bir ilim sabotörüdür.

Katledilen
Millet
Evlâttan
Bir süre önce Fransa’da bu

lunan Türk işçi kardeşlerimiz 
mes’ûllerin ihmâl ve alâkasız
lığı yüzünden pek zor durum
da kalmışlar ve fırsat kollayan 
bir papaz (Garnier)’in kollan- 
na düşmüşlerdi. Ecdadımızın 
kemiklerini sızlatırcasma mil - 
yonlarca Fransız televizyon se
yircisinin de gözleri önünde, 
mahud papazı omuzlan üzeri
ne kaldırmışlar ve millî haysi
yetimiz rencide olmuştu Vak’a 
Dijon şehrinin yakınında bir 
nahivede olmaktaydı.

Şimdi de Nancy (buranın 
mebusu Jean-Jacoues Servan- 
Schreiber adlı meşhur azılı ya* 
hudidir)’de bulunan kardeşle *

Pakistan’ı
Kimler
Temsil
Ediyor?

25 Ekim 1970 günü Pakis 
tan’ın Adalet Bakanı İngiliz 
hristiyanlarmdan olan Alvin 
Robert Cornelius, Adalet Baka
nı Yusuf önderin daveti üze 
rine beş gün sürecek resmî bir 
ziyaret için Türkiye'ye gelmiş
tir.

Ziyaretin şekli ve mahiyeti 
bir yana İlk anda göze çarpan 
şey. halkının yüzde yüzü müs- 
lüman olan Pakistan’da adalet 
mekanizması gibi son derece 
önemli ve hayat! bir müessese- 
ye bir hristlyan tngilizin nez* 
ret etmesidir.

Senelerce bu ülkeler üzerin
de değişik bir taktikle aynı Vu?

rimiz, vazifelilerin alâkasızlığı- 
nın doğurduğu imkânsızlıklar 
içinde başka yer bulamayarak 
müdavimi olduklan ve bir bu
luşma, dertleşme yeri hâline 
getirdikleri köhne kahvehane
den, sahibi tarafından koyul
muşlardır. (*) Böylece zavallı
lar -mevcud iddiaya nazaran* 
«snıer tenleri sebebiyle bu 
kahvehaneden kovulduktan 
sonra toplanıp konuşacak bir 
yer bulamaz olmuşlardır. Üs
telik tercümansizlıkta yarala* 
nna tuz, biber ekmekte. Bu 
işçilerimizin mes’elelerine kim 
sâhib çıkmıştır, biliyor musu
nuz? Şehirde mevcut Irkçılık 
ve yahudi alevhtarlrâiyle Mü
cadele Hareketi (M.R.A.P.) ki 
Yahndîîorin Fransıslar üzerin
de hâkimiyetlerini tesis et • 
mek için kurduklan bir teşki
lâttır.

Evvelâ papaz, sonra Türk 
adlı ve fakat sahtekâr ve is
tismarcı komünist talebeler 
(Paris’teki Türk Talebe Cemi
yetini, mevcut komünist talebe
ler gelecek 50 000 işçiyi istis
mar etmek gayesiyle gecen se
ne ellerine geçirmişlerdir) ve 
şimdi de haham elinde istis * 
mar mevzuu edilen îs<Mİ<nimi- 
zin hazin durumu alâkalılann 
zaman vicdanını sızlatacak da 
harekete geçirecek?

sim körükleyerek soygununu 
devam ettiren İngilizler. şimdi 
de değişik bir taktikll aynı vur* 
gunu yapmaktadırlar İşte Pa
kistan’da adalet bakanlığı ve 
diğer bazı ehemmiyetli nokta- 
lann bizzat İngilizler ve onıa* 
n n  dümen suyunda hareket e» 
den kimseler tarafından işgal 
edilmesi, zulmün hâlâ devam 
ettiğini göstermektedir.

Bu adamlar başta bulundu
ğu müddetçe ne Kuç Bölgesi’* 
nin, ne de Keşmir Meselesi’nin 
müslüman Pakistan halkının 
lehine tecellisi beklenemez. 
Aynı durum, diğer müslüman 
ülkeler için de mevzu bahis • 
tir. İşte Ürdün’ün Hüseyin’i, 
Irak’m Haşan El Bekr’i ve Lib
ya’nın Kaddâfi’si v.s..

önümüzdeki günlerde yapı* 
lacak olan Pakistan seçimle • 
rinde İngiliz kültürü almış 
mason idarecilerin tarafsızlığı
na inanılabilir mi? İngiliz ajan
ları İktidan elbette Pakistan’ın 
gerçek sahiplerine vermek is* 
temeyeceklerdir.


