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Tabiî varlığın
devamı ve neslin idamesi için çevre ile 
münasebetler kurar. Beslenmek için gıda, 
korunmak için koruyucu maddeler, sıhha
tin muhafazası için gerekli her şey temin 
edilmeye gayret edilir. Fertlerle ve cemi
yetlerle münasebetler çoğalır. Doğum, ev
lenme, mübadele v.s. bu mânada tipik mü
nasebet şekilleridir.

Netice olarak deriz ki; insan, varlığı
nın devamı için gerekli münasebetlerle üo- 
ğan problemlere maiikdir ve bu problemle
rin normal bir suretde tatmini gerekir. Ak
si halde buhran doğar.

İnsanın problemleri de, insanm mahi
yetine uygun olarak, tabiî ve ideolojik 
problemlerdir. İdeolojiler de insanın prob
lemlerine çare bulmaya yönelirler. İdeolo
jinin hayat ideolojisi olması için insanı ta
nıması gerekir. İnsanın tanınması ise, kâi
nat ve hayat ana-düğümünün normal çözü
lüşüne bağlıdır. Hülâsa ideoloji, kâinat ve 
hayat düğümünün çözümü konusunda 
HAK’ka dayanmalıdır.

İnşama münasebetlerinde uyacağı öl
çüler, ideolojisin yaşama şekilleridir.

İnsan; kâinat ve hayat hakkmdaki bü
yük sualini çözünce bir ideolojinin tohu
mu ortaya çıkar. Kâinatın evveli, idaresi ye 
sonrası hakkında bulduğu cevah, insanm 
akidesi olur.

Bu cevabın doğruluğa müşahede ile 
kontrol edilemez. Akide yani doktrin, ma
hiyeti itibariyle, müşahede edilemeyendir. 
Yani akide hasselerimizle kavranamayan

ve zaruri bir mahiyet taşımaz. Aklın çalış
ma prensibi ve metoduna göre akidenin 
kıymeti değişir. Hristiyan, Yahudi veya 
Materyalist doktrinlerin, insanlara göre 
kıymetinin değiştiği gibi». Bir akide, ina
nanları bakımından, tek hakikatdir. Bu hâl 
akidenin ihtiyariliği demekdir.

Akide, güneşin parladığı, yağmurun yağ
dığı gibi, gösterilmediğinden ve insan şuu
runa hitab ettiğinden zaruri değil ihtiyari, 
objektif değil subjektifdir.

Komünizmin dayandığı materyalist 
doktrinin, netice itibariyle Allahın (gay- 
bın) maddileştirilmesi demek olduğunu izah 
etmişdik. Bir örnek alarak aldığımız ma
teryalizm de, ne kadar gizlenirse gizlensin, 
müşahede edüemeyen bir vakıaya dayan
maktadır. Bu muhayyel iddia maddenin 
ilâhlaştınlmasıdır. Demek ki, komünizmin 
ideolojisi olan materyalizm de, gaybe teaî- 
îuk eder, sübjektiftir ve ihtiyaridir.

Bu izahı bütün akideler için aynen fcek 
rariamak mümkündür. Zira her doktrin 
-akide- kâinatı ve hayatı izah etmelidir. Kâi 
natı izahda ise, Allahın varlığı ve kudreti, 
hangi suretle tevsif edilmiş olursa olsun, 
reddedilemez. Yani her doktrin mahiyeti 
itibariyle gaybî olan Allah varlığım şu ve
ya bu tarzda tavsife yönelmişdir. Bu durum

da, bütün doktrinlerin gaybî olduğunu gös
terir.

Her doktrin gaybe (görünmeze) tallûk 
edince, insan ile doktrin arasındaki rabıta-

problemlere malikdir ve bu problemlerin 
normal bir suretde tatmini gerekir. Aksi 
halde buhran doğar.

İnsanın problemleri de, insanm mahi
yetine uygun olarak, tabiî ve ideolojikprob- 
lemlerdir. İdeolojiler de insanın problem
lerine çare bulmaya yönelirler. İdeolojinin 
hayat ideolojisi olması için inşam tanıman 
gerekir. İnsanm tanınması ise; kâinat ve 
hayat ana - düğümünün normal çözülüşüne 
bağlıdır. Hülâsa ideoloji, kâinat ve hayat 
düğümünün çözümü konusunda HAK’ka 
dayanmalıdır.

İnsanm münasebetlerinde uyacağı öl
çüler. ideolojinin yaşama şekilleridir.

İnsan; kâinat ve hayat hakkmdaki bü
yük sualini çözünce bir ideolojinin tohuma 
ortaya çıkar. Kâinatın evveli, idaresi ve 
sonrası hakkında bulduğu cevab, insanın 
akidesi olur.

Bu cevabın doğruluğu müşahede île 
kontrol edilemez. Akide yani doktrin, mahi 
yeti itibariyle, müşahede edilemeyendir. 
Yani akide hasselerimizle kavranamayan

Akîde, bu mahiyeti sebebi ile, muilak 
'»İR zarurî bir mahiyet taşımaz. Aklın çalış 
ma prensibi ve metoduna göre akidenin kıy 
meti değişir. Hristiyan, Yahudi veya Mater 
yalist doktrinlerin, insanlara göre kıymeti
nin değiştiği gibi... Bir akîde, inananları 
bakımından, tek hakikatdir. Bu hal akide
nin ihtiyariliği demekdir.

Akîde, güneşin parladığı, yağmurun 
yağdığı gibi, gösterilemediğinden ve insan 
şuuruna hitab ettiğinden zarurî değil ihti
yarî, objektif değil subjektifdir.

Komünizmin dayandığı materyalist 
doktrinin, netice itibariyle Allahın (gaybın) 
maddileştirilmesi demek olduğunu izah et
mişdik. Bir örnek olarak aldığımız mater
yalizm de, ne kadar gizlenirse gizlensin, 
müşahede edilemeyen bir vakıaya dayan
maktadır. Bu muhayyel iddia maddenin 
flâhlaştınlmasıdır. Demek ki, komünizmin 
ideolojisi olan materyalizm -de, gaybe teat- 
hık eder, subjektifdir ve ihtiyarîdir.

Bu izahı bütün akideler için aynen tek 
rariamak mümkündür. Zira her doktrin 
—akîde— kâinatı ve hayatı izah etmelidir. 
Kâinatı izahda ise, Allahın varlığı ve kud
reti, hangi suretle tavsif edilmiş olursa ol
sun, reddedilemez. Yani her doktrin mahi-
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yeti itibariyle gaybî olan Allah varlığını şu 
veya bu tarzda tavsife yönelmişdir Bu du
rum da, bütün doktrinlerin gaybî olduğunu 
gösterir.

Her doktrin gaybe (görünmeze) teal- 
lak edinee, insan ile doktrin arasındaki ra
bıtama inanç rabıtası oldağa kendiliğinden 
ortaya çıkar. İnanç, akîde ile insan arasın
daki parçalanmaz bağlıhkdır. Akide mü5

meye başlaması, akidenin aranmasında 
çok heyecan verici bir örnektir.

İnsan kâinat ve hayatı tetkik edip, in 
tihalanm düşüncesinin mevzuu yapar. Bu 
düşünce, insana kâinat ve hayatın izahı ha 
susunda bir fikir verir. Bu fikir yanlış veya 
doğru olur. Kâinat ve hayat bu fikre gere 
izah edilir. Kâinatı maddenin yarattığı, ida 
re ettiği ve sona ermeyecek bir canlı varlık 
olarak görmek, yani materyalizm, kâinat 
ve hayatın izahında yanlış bir kültüre vü- 
cud vermişdir.

Bu düşünüş, hayatı izahda yaratılıp 
reddeder' ve maddeden canlı varlığa geçişi 
tesadüfle izah eder. Canlı varlıkların mey 
dana gelmesini tekâmül teorisi He yorum 
lar. Darvinizın vüend bulur Hayatı ve kâi
natı izahtaki düştüğü gaflet, insanı izahda 
daha barizleşir. Materyalizm insanla hay
van arasında hiç bir keyfiyet farkı görmez.

Materyalizm doktrin halinden kültür 
vasatına atlar ve kültürü materyalize eder, 
Kâinat ve hayatı izah eden bütün bilgiler 
materyalist doktrin istikametinde tefsir edi 
lirler. Bilginin materyalist istikameti, ideo
lojik yapıyı ve değerlerini materyalize ede£ 
ve insan materyalistleşir. İdeolojik yapısı 
materyalistleşen insanın hareketleri de, 
ideolojik yapısının tezahürleri olurlar. 
Ferideki materyalist inanç, kültür haline 
—kâinat ve hayatın sistemli izahı— ve ha
reketler haline gelir. Hareketler ise de
vamlı tekrarlarla, bir ideolojinin muhafa
za kabukları haline gelir. İtiyadlar, hare
ketler bir ideolojinin yaşama şekilleridir. 
Muhtevaları ise ideolojidir.

Fefdin kâinat ve hayat hakkmdaki ilk 
düşünüşü yani akîde, insan hayatım baştan 
başa tesiri altında tutar. Ancak bir insanm 
tabiî varhğım tesir altında tutan ideoloji, 
farklı ideolojilerle çatışma haline girer. Ta 
biî varlığımız farklı ideolojilerin çatışma 
alanı haline gelir. Tabiî varlığımız ve onun 
haricî âleme açılan pencereleri farklı ideo
lojilerin hitab noktasıdır.

Beş duyumuz, sinir sistemimiz devam
lı suretde farklı ideolojilerin tesirini taşır- 
Bir ideoloji, tabiî varlığımız üzerinde, mut 
laka yakın bir tesir gösterirse, ideoloji yük 

sek bir iman haline gelmiş demekdir.
(İncelememizin devamı gelecek sayıda) .

realitedir. Başka bir ifade ile, inanç müşa
hede edilene değil, gaybe yönelmiştir.

Akide, bu mahiyeti sebebi ile, mutlak realitedir. Başka bir ifâde üe, inanç müşa
hede edilene değil, gaybe yönelmişdir.

nın inanç rabıtası olduğu kendiliğinden or
taya çıkar. İnanç, akide ile insan arasında
ki parçalanmaz bağlılıkdır. Akide mü’min
için en yüksek hakikatdir._______ ______

Netice olarak deriz ki; insan, varlığının 
devamı için gerekli münasebetlerle doğan,

min için en yüksek hakikatdir.
İnsan, kâinat ve hayat hakkında ana 

problemini çözmek için, kâinatı seyreder. 
Kâinatı hasseleri ile kavramaya çalışır. Hz 
İbrahim’in güneşi, ayı, yıldızları, seyredip, 
her birinin batışım gördükten sonra düşür
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MİRASI

KORUNACAKTIR
İdrak ettiğimiz bu hafta ile, son asırların 

en mühim hadisesi olan Çanakkale muharebele
rinin üzerinden ellibeş sene geçmiş bulunmak» 
tadır. 18 Mart 1915 de müslüman Türk’ün ve bü
tün İslam âleminin bileğine ebedi kölelik zinci
rini vurmak üzere gelen Yahudi uşağı haçlı sü
rüleri, amansız bir mukavemetle karşılaştı. Ana
dolu’nun kati olarak müslümanlaştınlması ve 
Türkleştirilmesinden sonra, Avrupa’nın birtek 
düşüncesi ve hedefi olmuştu. Türkleri Anadolu’ 
dan atmak ve yok etmek. İşte bu yok etme hül
yası, şark meselesi adiyle anılmıştır. Asırlar bo
yu, İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Rum, Bulgar 
devletlerini bu hülya idare etmiş ve haçlı ordu* 
lanmn bir tek ideali olmuştur. Mukaddes Ku 
düs’ü ellerinde tutan Türkleri imha, Anadolu’yu 
hristiyanlaştırma ve İstanbul’u ele geçirme...

Dedelerimizin tabiriyle ehl-i küfrün gayesi, 
bizi yok etmekten ibaretti. Bu maksatla asırlar
dan beri iğrenç saldırılarına devam ettiler. İşte 
Çanakkale muharebeleri, asırlardan beri devam 
eden hak ile batılın amansız çarpışmasının bun
dan ellibeş sene Önce büründüğü kanlı kavgadır. 
Ve Çanakkale’ye yığılan İngiliz, Fransız Hindu’ 
yu, Yamyamı aynı his idare ediyordu. İçten ve 
dıştan vurulan darbelerle, eli ayağı bağlanmış 
müslüman Türk’ü ölüm çukuruna gömmek... 
Loyd Core, Lord Gürzon, Çörçil, Rus çan II. Ni- 
kola, Fransız başvekili Klemanco ve müttefiki
miz (!) Alman imparatoru Kayzer Wilhelm aynı 
mel’un düşüncenin tiksindirici havası içinde idi
ler. Avrupa, Yahudiliğin ve hristiyanlığm do
ğurduğu taassupla, iliklerine kadar müslüman 
düşmanı ve Türk düşmanı idi. Çanakkale; Niğ- 
bolu meydan muharebesi gibi, Varna savaşı gibi 
haçlı sürülerine karşı müslüman Türk’ün verdi* 
ği iman savaşıdır. Dünyaya karşı diktiği şekamet 
sancağıdır. Bütün tarihe armağan ettiği fedakâr* 
lık abidesidir

Çanakkale’de yüz binlerce mehmedi hayat 
lannıır bahannda kara topraklara girmeğe zor
layan, binlerce mü’min anayı hıçkınklanyle ve 
ağlayan yavrulanyle başbaşa bırakan, yurdu ha
rabeye, beldeleri mezarlığa çeviren millet, dfn 
ve devlet düşmanlan bugün de kudurganca sal
dırılarına devam etmektedir.

Abdülhamid Han’ın, masonluğun sevk ve 
idare ettiği ihtilâl çeteleri tarafından düşürülü
şünden sonra, devlet tamamiyle düşman ajanları
nın kontrolüne girmişti. Çingene Talat Paşa (!), 
Yahudi maliyeci Dönme Cavit, Gabriyel Nora- 
dunkyan, Metre Salem, Emenuol Kasaso, devleti 
soydular, soğana çevirdiler. Ve düşmana teslim 
ettiler. Devletin gören gözü, duyan kulağı istih
barat teşkilâtını lâğvettiler. Seneler boyu devlet 
daha doğrusu millet, etrafında dönen tehlikeler
den habersiz yaşadı. Bu arada ordu, maarif, eko
nomi başta olmak üzere, bütün varlığımız Alman 
ajanlarının kontrolüne geçti. Kazım Karabekir 
Paşa, bu elim teslimiyet haline sık sık temas et
miştir. Kazım Karabekir’den öğreniyoruz ki, bu 
teslimiyet politikası sayesinde ordunun müsta
kil istihbarat kollan bile lâğvedilmiş, ordu düş- 
manın hazırlıklannı ve niyetlerini ancak Alman- 
lann müsaadesi nisbetinde öğrenebilmişti. Or
duyu gençleştireceğiz diyerek; Enver Paşa’dan 
yaş, bilgi ve ehliyet itibariyle üstün ne kadar 
subay varsa harcanmış ve ordu Alman Erkan-ı 
harbiyesinin emir ve kumandasına terk ve tev*

di edilmişti. Türk ordusunun kumandanlan Al- 
man Erkan-ı harbiyesinin emir eri durumuna dü< 
şürülmüştü.

1897 Basel kongresi kararlanndan mülhem 
olarak, Prusya’nın parçalanması, Rus imparator
luğunun zayıflatılması ve Osmanlı imparatorlu 
ğunun parçalanması için çalışmalar süratlenmiş« 
ti. Bir suikast bahane edilerek patlatılan Cihan 
Harbine, Mason localannın çalışması „ sayesinde 
Osmanlı imparatorluğu da kanşmış oluyordu. 
General Şaşon bunu hatıralannda nakletmekte
dir.

Böylece imparatorluğumuz harp planları Al- 
manlar tarafından çizilmiş olarak ve kumanda 
kademesi Berlin’e bağlı bulunarak Cihan harbi
nin sahasına, avlanmaya hazır bir av olarak sürü 
lüyordu. Sürenler devleti gasp eden Mason itti
hatçılar ve devleti peşkeş çektikleri Alınanlardı. 
Neticede mukadder akibet geldi, çattı. Masonlu
ğun tarümar edip, Limon Von Sanders’lere, 
Golç’lere, Folkenhaym’lere teslim ettiği ordu, 
mağlubiyet üzerine mağlubiyete uğradı. Sanka- 
mış’ta bir fişek patlatmadan donarak şehid olan 
onbinler, gülünç bir planla kanal bölgesinde te
lef olan Mehmedler, Galiçya’da eriyen Mehmed- 
cikler bilgisiz, merhametsiz, robot kumandanlar 
elinde mahvolup gittiler

İşte bu mağlubiyetler ve hiyanetler ortasın 
da yükselen iman abidesi, Çanakkale’dir. Çanak
kale cehennem ateşi gibi ateş püsküren topla* 
ra, yıldmm yağdıran mitralyözlere karşı; ima
nın, fedakârlığın ve kahramanlığın savaşıdır. Ro
bot kumanda kadrolanna rağmen, milletin sava
şıdır. Ve bu karakteri İle harp tarihinin ender 
savaşlanndandır. Çanakkale savaşı yüzbinlerce 
mukaddes ölü bahasına satın alınmış, ve bu se
bepten kumandanlık değeri son derece zayıf, ve 
fakat moral değeri hudutsuz bir millî direniştir.

Bu savaşta Mehmed, pek çok okumuş gafili 
alâkadar bile etmeyen Allah, din, devlet, vatan 
ve millet için dövüştü. Ve bütün ideallerimizin 
sembolü kelime-i şehadeti getirerek can verdi. 
Dinim hakim, vatanım payidar ve devletim ebe 
dî olsun diye, hayatını seve seve verdi.

Ne yazık ki varlığımızı kemiren beynelmilel 
Yahudiliğin uşaklan bu idealleri çamurlara bu
lamağa çalışıyorlar. Mason diktasının peydahla 
dığı bir avuç satılık hain, şimdi Çanakkale’yi bile 
istismara yelteniyor. Üniversitelerde adı profe 
söre çıkmış bir avuç hainin millete rağmen hi
maye ettiği bu kudurgan köpekler, şimdi de bu 
miUetin, ama sadece bu milletin zaferini, Mos 
kof istilasına, basamak yapmak isteğindedir.

Ey Çanakkale şehidleriyle birlikte, ruhlan 
cennete ulaşmış aziz şehitlerimiz! Uğrunda şehit 
olduğunuz ideallerinizi, bütün bir millet olarak 
kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Mu 
kaddes emanetlerinizi cammızdan aziz bilerek 
muhafaza edeceğiz. Mübarek dinimiz ebediyyen 
yaşayacak, devletimiz payidar olacak, milletimi? 
muhteşem tarihine lâyık olacaktır.

Halkımızın sessiz uğultusunda, çarpan yü 
reklerinde ve Allah’a yükselen duasında, bu ye
min vardır.

Çanakkale şehitleri!
Yemin ediyoruz İdealleriniz inanla, aşkla ve 

kanla korunacaktır!
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE
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Siyasi liberalizmin tatbik edildiği memleketlerde devletin motrii altın olacaktır. PROTOKOLLER Fasıl -1-

Beynelmilel mason ¡kfidarı 
yıkılmaya mahkûmdur

Komünistlerin «Bağımsızlık Haftası» 
diye ilâıı ettikleri şu günler, tahrik ve sa
botajlarla dikkatleri çekiyor. Memleket ve 
milletimiz üzerine korkunç bir hızla gelen 
Beynelmilel Komünizm’e karşı tedbir al
ması gereken iktidar ise, hâlâ günlük poli
tika çekişmeleri ile vakit kaybetmektedir.

Bütçe oylaması esnasında AP bünye
sinde ortaya çıkan buhran zihinleri bir hay 
li meşgul etmişti. Bir AP—CHP koalisyo
nuna gidilmesi durumu mevcuttu. Süley
man Demirel gayet iyi biliyordu ki, böy-e 
bir ihanet koalisyonu, millet ve teşkilât in
dinde nefretle karşılanacaktı. Lâkin AP de 
kıpırdanmaya başlayan sağ hareketin ve 
bu hareketin temsilcileri gibi görünen şa
hısların mutlak tasfiyesi gerekliydi. Demı- 
rel bu tasfiyeyi yaparken nasıl bir rota çi
zecekti? öyle bir yol takip etmeliydi ki, 
millete kendisini mazlum ve haklı göstere
bilsin. Bu amaçla hareket eden Demirel, 
evvelâ 41 leri çözmeyi denedi. Parça parça 
verilen ihraç ve cezalar 41 lerden 3 kişiyi 
AP’riin mason kadrosuna ithal ettirmişti. 
Fakat sadece beyaz oy, yeterli değildi. Zira 
güven oyu alınmazsa seçimlere gidilecekti.
O takdirde de rey kullanma nisbeti hayli 
düşük olacağından. Demirel’in tekrar ikti
dara gelmesi şüpheli görülüyordu.

MASON LOCALARI FAALİYETTE
Demirel’in iktidarda kalabilmesi için 

Mason Locaları kesif bir faaliyete girişti. 
İlkin açılarak, AP nin mason kadrosuna 
maddî menfaat mukabili transfer edilebile
cek elemanlar arandı. Ve bulundu Öyle ki 
Yusuf Azizoğlu, kendisinin bizzat seçtirip 
Parlâmentoya getirdiği adamların dahi pa
raya doğru koşup gittiğini görünce, son de
rece üzüldü ve hastalandı. YTP başkanlı
ğından hastalığını bahane ederek çekilmek 
zorunda kaldı.

AP—BP KOALİSYONU KİMLERİN 
------ESERİ?

Beynelmilel Masonluk Demirel’in ikti
darda kalabilmesi için başka çarelere de 
başvuruyordu. Bu münasebetle uğradığı 
yerlerden birisi Birlik Partisinin kapısı ol
du. Yakalayabildiği 5 milletvekilini çekiş
tirip getirdi ve beyaz oy kullandırdı. Orta

ya AP—CHP koalisyonundan daha berbat 
bir koalisyon çıkıyordu. AP—BP koalisyo
nu...

Bilindiği gibi, Birlik Partisi Parlâmen 
toda 8 sandalyeye sahipti. Biri ölünce 7 ki
şi kaldılar. 7 kişinin 5’i birden nasıl beyaz 
oy kullanmıştı? Hem Birlik Partisi seçim
lerde TİP’in reylerini almış ve Parlâmento 
ya dördüncü parti olarak girmişti. Şu hal
de yeni AP kabinesinin güvenliği, bir nok 
tada TİP’in oylarıyle de destekleniyordu.

41’LERİN POLİTİKASI:
Mecmuamızın ilk sayılarından itibaren 

söylediğimiz koalisyon, maalesef gerçekleşi 
yor ve millî mücadelemizi zor günlerin bek 
lediği kendiliğinden ortaya çıkıyordu.

Başından beri metod ve programsız ha
reket eden 41 1er, grubu, şimdi de 3 kişi
nin ihaneti İle yüz yüze idi. Bir kere bu 
grup AP Genel İdare Kurulundan hiç yeri 
yokken istifa ederek, kendisini teşkilâttan 
tecrit etmişti. İkincisi bütçeye kırmızı oy 
kullandıktan sonra politikasının ne olaca
ğım bilmiyordu. Bütün bu hatalar haksız 
olduğu halde, Süleyman Demirel’in dessas 
bir strateji ile hareket etmesine vesile ol
du. Ve tasfiye edildiler. Öyle anlaşılıyor ki 
41’lerin akibeti bir kösede unutulmak ola
caktır.

Yeni AP kabinesi isim olarak değişme 
miştir. Fakat mason localarının isteği ile, 
kabinenin takip edeceği hareket hattı ke
sin şeklini almış, önünde herhangi bir en
gel kalmamıştır.

Para, türlü vaad ve tehdidlerle satın 
alman reylerle güvenliği sağlanmış bir ma
son iktidarı bundan sonra ne yapacaktır? 
Elbetteki sağ hareketi mümkün mertebe 
köstekleyecek, sol hareketlere de gözünü 
yumacak, kulağını kapatacaktır.

Son Yıldız hâdiseleri sebebiyle sağcı 
avına çıkan bir Mason Kabinesinin bundan 
sonra hareketlerinin de hep aynı sınır dahi 
linde kalması normal karşılanmalıdır.

BP CEPHESİNDE DURUM
KARIŞIYOR...
Bu arada BP de durum karışmıştır. 

Karşılıklı suçlamalar devam etmektedir, 
öyle ki ‘sabık başkan Hüseyin Balan, şim

diki başkan Mustafa Timisi için;
«Timisi Bayındırlık Bakanlığını bekli 

yordu. Eğer bu kendine verilseydi, beyaz 
oy kullanacaktı.» demiştir. Bu ifade göste
riyor ki; Demirel bir bakanlık koltuğu vaa
diyle fiilen AP—BP koalisyonunu teşkil 
etme çabasında bulunmuştur.

Ancak 5 beyaz oyun ufak bir bedelle 
satın alınabilmesi, Bayındırlık Bakanlığı 
koltuğunun Mustafa Timisiye tahsisini ön
lemiştir. Hüseyin Balan’m ifadesine göre, 
güven oylamasından bir gün evvel Timisi, 
Sivas İl Başkanı Ali Rıza Navruz’a «yarın 
Bayındırlık bakanı olacağını» söylemiştir. 
Görülüyor ki, Süleyman Demirel’in takip 
ettiği strateji içinde solcu olduğu açıkça bi
linen Timisiye bir bakanlık verilmesi olayı 
da yer almıştır.

Ortada garip bir durum vardır. Her 
sıkıştığı anda «Milletin yüksek vicdanına» 
sığman Demirel. güven oyu alabilmek için 
solcu Mustafa Timisi’ye bakanlık bile vaad 
edebilmektedir. Hüseyin Balan’m yeni baş 
kan için «Timisi aşırı sol’un borazanı hali* 
ne geldi» demesi bile iddiamızın doğruluğu 
nu göstermektedir.

DEMİREL MASUMİYETİNİ İZAH
EDEMEZ.
Demirel’i iktidara getiren husus, sırf 

İnönü’nün karşısında bulunmuş olmasıdır. 
Tek parti devrinin cefasını unutmayan mil
letimiz İnönüyü iktidara getirmevecekti. 
Şu halde reyini verebileceği tek parti AP 
idi. Ve Demirel’i ezici bir çoğunlukla ikti
dara getirmişti. Elbetteki önümüzdeki se
çimler milletimiz, samimiyeti üzerine oyna 
nan, mason localarının tezgâhladığı oyunla
rı sandık başına gittiğinde hatırlayacaktır. 
Kendi ideolojisine vürekten bağlı ve müca
deleyi sadece bir Parlâmento mücadelesi 
olarak görmeyen kendi evlâtlarını iktidara 
getirecektir. Demirel bu vakıayı şimdilik 
unutmuşa benziyor. Fakat milletimiz, verdi
ği reyler hiçe sayılarak teşkil olunan AP - 
BP koalisyonunu unutmayacaktır. Tarihi 
karakteridir bu...

Güven oylaması mevzuu bittiğine göre, 
kabine son olaylş^a hiç olmazsa bir göz 

(Devamı 14 üncü sahifede)
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SİLAHLANAN CANİLER KARŞISINDA

Af iffeti kimler koruyacak

Silâhlı canı T organ Ülbeyimn üzerinde bulunan

SAHTE BAĞIMSIZLIK
SLOGANLARI, KIZIL HAFTA
Son günlerde yurdumuzda meydana 

gelen hadiseler, millet varlığının devam 
edip etmeyeceği hususunda bizi düşünme
ye ve karara sevketmelidir. Uzun zaman
dan beri, komünist militanların, millet üze 
rinde meydana getirdikleri terör, artık son 
haddine ulaşmıştır. Bu millete zulmedebil
mek ve Türkiyeyi bir Türkistan haline ge
tirebilmek için, Kayseri ve İzmir eamiler- 
ni bombalayanlar, adlive taşlayanlar, okul 
basanlar. Taksim hadiselerini tertib  eden
ler, Yıldız ve Işık Mühendislik Okullarında 
kurban imâl edenler, şimdi yeni tertiplerin 
peşindedirler. Bu namus, din, devlet ve 
millet düşmanlan, milletin namus, din, 
devlet ve vatanı için oluk oluk kan döktü
ğü Çanakkale harbini istismar ederek, mil
lete karşı sabotajlara girişmişlerdir. Daha 
Kadeş rezaletinin akisleri kulaklardan si
linmemişken; bugün-milletin zaferini istis
mara yeltenenlerin ne kadar büyük bir İha 
net içinde bulundukları meydandadır. Ka
deş Vapurunda bozulan bekâretler, Komü
nistlerin namussuzluk belgesi olarak tari
he geçecektir. Ama komünist utanmaz, on
da İnsanî olan hiç bir vasfı bulamazsınız. 
Dün ağız dolusu küfrettiğine, bugün secde 
edebilir, dün gericilik olarak vasıflandırdı 
ğı bir şeyi bugün hiç sıkılmadan istismar 
edebilir. îşte Millî Kurtuluş hareketleri, 
komünistlerin, her zaman yeni hadiseler çı-
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Talebe Hareketlerinin kışkırtıcısı cinayetlerin 
tertip$isi Targan Ülbeyi üzerinde suç âleti ta
bancası ve mermileriyle yakalanıp tevkif edil
miştir. Sigaralı katilin yanındakiler sus ortakla
rı ajanlardır.

karabilmek için kullanageldikleri vasıta
lardır. Şimdi de Çanakkale Harbini istis
mar ederek, yeni tahripler yapmaktadırlar.

BİR İSTİSNA
Bugün komünist olmuş bütün ülkeler

de kullanılan bağımsızlık sloganları, Tür- 
kiyede* de her fırsatta kullanılmaktadır. 16 
— 21 Mart arasını «Bağımsızlık haftası» 
olarak ilân eden komünistler, çeşitli üni
versitelerde ve müesseselerde sabotajlara 
girişmişlerdir. Ama Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulu her zaman olduğu gibi bu defa da 
onların kalbine bir ümitsizlik yığını olarak 
çöreklendi. Çapa’da. millî inkılabın teşek
kül etmeye başlaması, Çapalı millet evlâd- 
lanmn. millet mücadelesini şuurla, imanla 
yürütmesi bütün millet düşmanlarını oldu 
ğu gibi komünistleri de çıldırtıyordu. Ça
payı bir türlü ele geçiremedikleri gibi, baş 
ka fakültelerin de yavaş yavaş Çapa hali
ne gelme endişesi onları müthiş rahatsız 
ediyordu. Son bir deneme daha yapmak 
için harekete geçtiler.

Yanlarında tabanca, bıçak, dinamit, 
molotof kokteyli, bulunan yüz yüzelli ka
dar cani grubu, okula hücum ettiler. Çeşit
li fakültelerden toplanan bu grup, milliyet 
çilerin aralıksız ikazlarına rağmen, faaliye
te geçmeyen, komünistlere karşı uzun za
mandır disiplin kurulunu çalıştırmayan, 
komünistlere taviz üstüne taviz veren, Yük
sek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyetinin 
faaliyetlerine mani olan, Müdür Ayhan Do
ğanın odasına girdiler. Müdürün polise te
lefon etmesini temin için orada bulunan 
bir milliyetçi, pencereden dışarı atlarken 
komünistler arkasından iki kurşun sıkar
lar; ama kurşunlar hedefine ulaşmaz. Bu 
arada müdürün üzerine yürüyerek taban
ca, sopa, bıçak ile müdürü hırpalarlar, mü 
dür başından yaralanır, kolu ve kemikleri 
kırılır. Diğer komünistler okulun salonla
rına dağılırlar, dinamit atarlar, molotof 
kokteyli patlatırlar, camlan kırarlar. Fa
kat aşağıda iğrenç saldırıya mukabele et
mek için toplanan milliyetçilerin mukabe
lesinden korkarak hemen kaçarlar.

Capa’da gereken dersi alan komünist
ler diğer okullardaki tahrip faaliyetini hız
landırırlar. Rektör döverler, okul bomba
larlar, polisle çatışırlar, dekan istifa etti
rirler, bina yakarlar velhasıl millet malı 
hunharca nasıl tahrib edilecekse, millet e»7- 
lâdlarına nasıl zulmedilecekse hepsi yapı
lır..

Bu hadiselerin milletin istikbali ve Mil 
lî Mücadelemiz bakımından iyi değerlendi
rilmesi icap etmektedir. Önce, bu ihanet 
şebekelerinin sabotajlarına kimlerin fırsat 
hazırladığını belirtmek gerekir. 

KOMÜNİST HAREKETLERE KİMLER 
FIRSAT HAZIRLIYOR?
1 — ÜNİVERSİTELERDE KÜLTÜR 

EMPERYALİZMİ 
îman, ve ideolojisine her şeyiyle bağ-

Haklannda disiplin cezalarına rağmen seneler* 
dir komünistleri himaye eden ÇAPA Y.Ö. Okulu 
Müdürü cezasını bu şekilde ödemiştir.

lı milletimiz, ter dökerek, göz yaşı döke
rek, okul yaptırır, ister ki imanı, kendi ev- 
lâdlarına okutulsun, millet ideolojisi tahsil 
edilsin. İster ki millet evlâdlan, milletin 
iman, ahlâk ve kültür savaşında bütün ya
bancı ideolojilere karşı cephe olsun, saf ol 
sun. İster ki insana insanca yaşamayı bütün 
tarih boyunca öğretmiş bir ideolojiyi kıta
lar ötesine ileten şanlı ecdadın mirasına ve 
imamna bağlı millet evlâdı yetişsin. Ama 
milletin ideolojisine sırt çevirmiş gayri 
millî sistem bunu istemez. Jüdeo-Grek men 
şe’li gayri milli sistem, milletin evlâdını» 
sapık ideolojilerin tutsağı yapmak, milleti 
beynelmilel millet düşmanlanma zulmü al
tına itmek, inletmek ister. Kurduğu mües
seseler millete değil, gayr-i millî ideolojile 
rin gerçek sahipleri beynelmilel Sionizm 
ve beynelmilel Hristiyanlığa çalışır, hizmet 
eder. Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku’ 
nu tahsil ettirenler, iktisat adı altoda Ko
münizmin öğretilmesine fırsat hazırlayan
lar; bu arada bir satırla olsun milletin îdeo 
lojisinden bahsetmeyenler, elbette bugün
künden başka neticeyi bekleyemezlerdi.

Derslerinde gayri millî kültürlerin ho- 
perlörlüğünü yapan profesör, dekan ve rek 
törlerin bugün, besledikleri karga gözlerini 
oymaya başlayınca attıklan çığlıklara kim 
kulak asar. Fakültelerde milliyetçilere her 
türlü zulmü reva görürken, komünistere 
imtihan sorularım verecek kadar müsama
ha eden ünvan sahibi bütün insanlar, bu
günkü anarşi hareketlerinin gerçek mesul
leri değil midirler?

2 — EMPERYALİZMİN BAS SILAM 
BASIN KOMÜNİSTLERİ 
ALKIŞLAMAKTADIR.

Emperyalizmin temel köleleştirme vası
tası bugün basın olmuştur. Bütün dünyada 
basın, emperyalizmin mücadele âleti ola
rak bütün milletlerin zihinleri üzerinde 
tam bir diktatörlük kurma gayretindedir. 
Türkiye’de milletin her meselesini azamî 
gayretle dejenere eden, milletin her uya
nış hareketine «irtica» sloganıyle saldıran 
basın, silâhlı canilerden bahsederken her 
türlü ihaneti gizlemeye çalışmaktadır. Mil
letten «kuyruk» diye bahsederken, mille
tin hayatına kasteden Moskova talimatlı 
hainlerden «bir grup üniversiteli genç», e- 

(Devamı 14 üncü sahifede)
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E U N İZ M
KIBKISTA YENİ OYUNLAR PEŞİNDE

Kıbrıs’ta Makarios’a yapılan başarısız 
suikast teşebbüsünden sonra, Yorgacis öl
dürüldü. Bir zamanlar Makarios; en mute
met adamı olan Yorgaeis’e en mühim ma
kamı bahşetmişti. İçişleri Bakanlığı...

Kıbrıs’ta Türkleri imha etmek için en 
şeytanî plânları hazırlayanlar bugüıı bir
birlerini sırtlanlar gibi imha etmektedir
ler. Bu boğuşma bu kadarla kalmayacak
tır. Çünkü Kıbns’ta banyoda katledilen 
3-5 yaşındaki yavruların kanları daha bir
çok hainleri götürecektir.

| Ancak Kıbrıs’ta meydana gelen hadi
seleri iki şahıs veya iki grubun boğuşma
sı halinde görenler gaflet veya ihanet içe- 
risinde olanlardır.

Kıbns meselesini Elenizın’in ve Sio- 
nizmin tezgâhladığı bir mesele olarak ele 
almadıkça Kıbrıs hadiselerinin mânâsı 
kavranamaz. Ve bu bilinmediği müddetçe 
de aziz Türkiyemizin de bir Kıbrıs olma
sından korkulur. Mecmuamızın neşir haya
tına atıldığından bu yana, Kıbrıs hususun
daki ikazlarımıza rağmen mesul makamla
rın havai ötesi kayıtsızlığı milleti düşün
dürmektedir.
KIBRIS’TA GİZLİ TEŞKİLATI 
KİMLER YÖNETİYOR?

Kıbrıs’ta meydana gelen failleri meç
hul hadiseler, kimler tarafından ve niçin 
tezgâhlanıyor? İşte cevap verilmesi gere
ken sual budur.

Unutmayalım ki Kıbrıs’ta menfaatleri 
bulunan Beynelmilel kuvvetler Kıbrısı te
davisi imkânsız bir yara halinde bırakmak 
istemektedirler. Beynelmilel Sionizm ken
disine karşı yürütülecek her türlü politi
kayı ezmeğe çalışır. Halen Kıbrıs’ta yürü
tülmekte olan Anglo - Amerikan politikası 
Beynelmilel Yahudi politikasının kontrolü 
altındadır. Bu politikanın yani Beynelmi
lel Yahudi politikasının her yerde kullan- 

! dığı taktik aynıdır. Kendi kanlı saltanatı
nı devam ettirebilmek için milletleri en iğ
renç metodlarla imha etmekten çekinmez. 
Milletleri içten yıkma, bölme ve birbirine 
düşürme taktiklerini en sinsi ve plânlı bir 
şekilde yürütür.

Makarios’a yapılan suikastın failleri 
henüz tesbit edilmeden; suikast zanlısı ola
rak üzerinde durulan Yorgacis, esrarengiz 
bir şekilde öldürüldü. Cinayetin tarzı sui- 
kastin Kıbrıs buhranını devam ettirmek i- 
çin yukarıda zikredilen Beynelmilel Yahu
diliğin gizli ajanları tarafından tertip edil-

• diğini akla getirmektedir. Elenizm hayali 
ile sarhoş olan Yunan palikaryaları ve pa
paz, aslında Beynelmilel Yahudiliğin hiz
metindeki mutaassıp Ortodoks ruhu siya
setinin temsilcilerinden başka bir şey de
ğildir. Tarih boyunca Beynelmilel Yahudi
liğin hain ortağı Hıristiyanlık, milletimizi 
en sinsi şekilde imhaya çalışmıştır. Bunun 
için kendi aralannda bile kurbanlar ver
mekten çekinmemişlerdir.

; Yunanistan tarih boyunca bizim buh
ranlı ve zayıf anlarımızı yakalamış, ve her 
defasında topraklarımızdan bir parçayı al
mış götürmüştür. Bundan 150 sene evvel 
Eflâk isyanının tutuşturduğu yangın, Mo
ra, Tesaİya, Trakya, on iki adalar ve niha
yet Kıbrıs’ı da tutuşturmuş bulunmaktadır. 
Bu adım adım Megalo - İdea’nın gerçekleş
mesidir. Dün Yunanlılar, İngiltere, Rusya 
ve Fransa’nın alenî yardım ve desteğiyle 
Osmanlı İmparatorluğuna isyan etmişlerdi. 
Bugün de aynı hain millet düşmanı devlet
ler tarafından himaye görmekte ve milleti
mize karşı silahlandırılmaktadırlar.

Unutmayalım ki, bir Kıbrıs katliamı,

bir Batı Trakya faciası ve benzerleri ideo
lojiler arasındaki savaşın kanlı mahsulleri
dir. Mora’da Türk askerlerini kalleşçe ar
kadan vuranlar, Balkanlarda en vahşiyane 
işkenceleri hazırlayan palikaryalar, Batı 
Anadolu’da geçtiği her yeri kana bulayan 
Yunan sürüleri, Kıbrıs’ta banyoda katliam
lar tertipleyen papazlar aynı ideal için gay
ret göstermişlerdir.

Yunanistan adım adım gayesine iler
lerken bunun karşısında Türk hükümetinin 
hiçbir hedef belirtici politikaya sahip ol
mayışı gerçekten üzülecek bir haldir. 150 
seneye yakın bir zamandan beri idarecile
rimizin liyakatsizliği, şahsiyetsizliği, kor
kaklığı ve millet düşmanı ideolojilere bile
rek veya bilmeyerek alet oluşu yüzünden 
iç ve dış politikamız bir uydu olmaktan 
ileri gidememiştir. Bugün millet hayatını 
tehlikeye sokan bir avuç komünistle başa 
çıkamayan bir iktidardan elbette Kıbrıs 
meselesinin hallini beklemek gülünçtür. 
Bugün Kıbrıs’taki kardeşlerimizin istikbal 
ve istiklâllerini temin etmenin zamanıdır. 
Buna rağmen Türk hâriciyesinin acizliği ve 
korkaklığı, şahsiyetli ve millî bir politika
dan yoksun oluşu, Kıbrıs’taki kardeşleri
mizin kurtuluşuna mani teşkil eden halle
rin basında gelmektedir.'
TÜRKİYE’NİN KIBRIS’A YARDIM 
ETMESİNE KİMLER MANİ OLUYOR?

Şurası kesin bir gerçektir ki, Türkiye 
iç ve dış politikası gayr-i millî kuvvetlerin 
tesirinden kurtulamamaktadır. Bunu mil
let, son kabine buhranından sonra bir de
fa daha anlamış oldu. Türkiye’de beynel
milel masonluğun menfaatlerinin kaybol
maması için bütün dünya masonluğu melu- 
nane faaliyetlerini icra ettiler.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’yi bazı 
davetsiz misafirler ziyaret etmişlerdi. Bu 
millet düşmanı ziyaretçilerden birisi de Ja- 
kop Javits idi. Hainin gelişi Türkiye iç poli 
likasında derin buhranlar yarattı. Bu Yahu 
di ajanının tavsiyesini hatırlarsınız. Yuna
nistan milletimize karşı alenen, alçakça si-'' 
(aklanırken bu hain bize, Yunaıristanla 
dostluktan bahsediyordu. Daha evvelki Kıb
rıs buhranı sırasında hazırladığı bir rapor
da Türkiye’yi haksız Yunanistanı haklı 
göstermişti. Bu seferki gelişinde de Kıb
rıs hakkında «artık Kıbrıs meselesi sizin 
için bir problem olmaktan çıkmıştır» diye 
beyanat vermişti.

O zaman gayr-i millî basın tarafından 
bu haber bir köşeye sıkıştınlıvermişti. Ve 
hiç üzerinde durulmamıştı. Bu gün Türk 
Hükümetinin Kıbrıs hususundaki ihmalkâr 
davranışları yukarıdaki sözün mânâsını da 
ha iyi açıklamaktadır. Bu millet düşmanla 
nnın Türkiye’ye ne gaye ile geldiklerini ve 
bunların kuyruklarının kimler olduğunu 
bu millet artık iyice anlamıştır.

MİLLETİN GÜCÜ
Millet hayatı iç politikada olduğu gıin 

dış politikada da bir çıkmazın içerisinde
dir. Milleti yönetmekle görevli mesuller 
hiç bir endişe duymamaktadırlar, sırf ken 
di sandalyesini korumakla meşgûl olanlar 
milleti aldatmakta devam etmektedirler.

Kıbrısta Rum palikaryaları ile papaz 
arasındaki dalaşma kendilerini rahatlaş
mış göstermektedir. Acaba Kıbnstaki buh
ranın Türklere karşı bir tecavüz hareketi 
olabileceğini düşünmüyorlarmı? Katil Gri- 
vas’m «bana fırsat vermiyorlar, elime bir 

fırsat verseler ne yapacağımı bilirim...» 
vs. gibi tehdit eden konuşmaları neyi ifade 
etmektedir? Bu sözler karşısında hâlâ te
mennide mi bulunulacaktır. Artık bütün 
millet şunu bilmelidir ki, Türkiye’nin kade 
ri ve milletin hayatı tehlikeler içindedir. 
Türkiye’de üç buçuk kominist saldırgan 
eşkiya ile başa çıkamayan bir iktidardan 
beynelmilel kuvvetlere karşı ne beklenebi
lir? Milletin iç ve dış meselelerinde hiç bir 
müsbet çözüm yolu görülmemektedir. Ar
tık Türkiye’de yürütülmekte olan politika 
iyice öğrenilmiştir ki, milletin menfaati 
esasına göre sevk ve idare edilmemektedir. 
Şimdilik durum bundan ibarettir.

Ancak Türkiye’de milletin uyanışı, 
teşkilâtlanışı ve kendi meselelerine sahip 
çıkışı bazı millet düşmanlarını gocundur
maktadır. Kıbrıs meselesinin patlamak üze 
re olduğu şu günlerde komünist eşkiyala- 
rın millet hayatı üzerindeki kudurganlık
ları karşısında iktidar bocalamaktadır. Şu 
kat’i bir gerçektir ki, milletin meselesi an
cak millî, şahsiyetli ve millet menfaatine 
dayanan bir politika ile hallonulur. Bunu 
millet şuurla kavramakta, kendisini boş ve 
lüzumsuz lâflarla oyalayanlardan tiksin
mektedir. Milletin çığ gibi büyüyen teşki
lâtlı şuurlu ve imanlı mücadelesi kendi 
dertlerini kendisi halledecektir. Milletin 
gücü karşısında hiç bir milet düşmanı kuv 
vet tutunamayaeaktır.

Kıbnslı Mttsliiman-Türklerin kanlı cesetleri üzerinde düello eden iki hain... Gayeleri efendilerine 
yarabanilmek için Kıbrıs’a sahip çıkmaktan başka bir şey değildir.
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TURKIYEYI BEKUYEN TEHLİKE

Ortadoğuda beliren 
Vietnam harbi

İstikbalde en az Kıbrıs kadar deşilebi- 
lecek bir yaramız olacaktır. Kürtçülük...

12 Mart 1970 tarihi, Irak’m Barzani’ 
ye muhtariyet verdiğinin ilam günüydü. 
Bu muhtariyetin mânâ ve ehemmiyeti, son 
derece mühimdir ve üzerinde hassasiyetle 
durulması gerekmektedir.

Takriben yarım asırdan fazla süren 
Irakta’ki iç harp sona ermiş gibi görün
mektedir. Kürt davasına uzaktan bakıldı
ğında, Barzani’nin haklı isteklerine kavuş
tuğu zannedilir. Halbuki Beynelmilel Ya
hudiliğin. kontrolü altındaki bir Kürdis- 
tan’ın kurulması için, Doğu’daki faaliyet
ler çok eskilere dayanmaktadır. ’
TARİHE BİR BAKIŞ

Bilindiği gibi resmen kurulan ilk Kür- 
distan Cumhuriyeti, «Mahabad Kürdistan 
Cumhuriyetedir ve 1946 da kurulmuştur. 
İlk başkanı Muhammed Gazi’dir. Gazi, 
Rus kültürüyle yetişmiş, Moskova’da eği
tim görmüştür. Moskova Gazi’nin gönlü
nü alabilmek için türlü iltifatlarda bulun
muş, otomobiller hediye etmiştir. ArtıK 
Muhammed Gazi, Rusların itimat edebile
ceği bir komünist olmuştur.

Kontrol altında bir Kürdistan’m kuru
labilmesi için Rus kumandasında başlayan 
faaliyetler, semere verir. Ve Mahabad 
1946 .da resmen kurulur. Gazi, başkanlığa 
oturtulur.

Ne var ki, Muhammed Gazi «Maha
bad Kürdistan Cumhuriyeti» kurulduktan 
bir müddet sonra, kendi başına hareket et
meğe başlar. Moskova’dan verilen direktif
lere pek kulak asmaz. Bu hareketleri ile 
Gazi, Moskova’nın değişmez ve hain politi
kasını unutmuştur. Gerçi Rusya Gazi’yi 
başkanlığa oturtmuştur ama, ihtiyat olarak 
elinde başka kuvvetleri bulundurmayı ih
mal etmemiştir.

Irak’la Kürtler arasında süren iç har
bin neticesi yenilen Barzani ve adamları, 
Azerbeycan’a sığınmışlardı. Rusya bu fır
sattan azamî derecede faydalanmak ama- 
cıyle, Barzani’yi «Diller Akademisine 
alır. Bir müddet sonra da Kızıl Ordu’da ge
rilla eğitimine taBi tutar. Ta ki Barzani 
Rus üniforması ile iftihar edebilecek bir 
general oluncaya kadar...

Muhammed Gazi’nin kendi bildiği gi
bi hareket etmesi, Doğu’da pusuda bekle
mekte olan Beynelmilel Yahudiliği hemen 
harekete geçirir. Muhammed Gazi’nin aki- 
beti belli olmuştur artık.
İNGİLİZ VE RUS POLİTİKASININ 
İTTİFAKI

Yahudiliğin emrindeki sinsi İngiliz po
litikası, karakteri icabı zuhur etmekte ge
cikmez. Moskova’ya teklifler getirir. Pet
rol arama karşılığı, Muhammed Gazi’nin 
asılmasını ister. Teklife Rusya son derece 
şasınr. Öyle ki teklifin Beynelmilel Yahu
dilik tarafından yanıldığını anlayıncaya 
kadar hayli zorluk çeker. Nihayet Muham
med Gazi, dostu Rusya’nın müsaadesi ile 
İngilizler tarafından asılır. Türkistan’da 
Galiyef, Macaristan’da Beneş’in akibeti, 
Muhammed Gazi’nin başına da gelmiştir. 
Ve Gazi komünist dostluğunu hayatiyle 
öder.

Tam bu sırada Azerbeycan sınırında.

Rusya’da 11 yıl kalmış olan Malla Mustafa 
ve adamları Irak’a doğru yola çıkarılırlar. 
Moskova taktik vermiştir. Barzani Muham
med Gazi’nin yerini alacaktır. Kürt olması 
sebebiyle de bu hareket Kürtler arasında 
herhangi bir şüpheye yol açmayacak, nor
mal karşılanacaktır. Rusya Kürt harekâtı
nın başına kendisine sadık birini geçirmiş
tir ve Irak’taki kardeşler arası silahlı mü
cadele yeniden başlatılmıştır.
BİNBAŞI NOEL DOĞU’DA NE ARIYOR?

Kısaca Moskova ezelî politikasını böy
le çizmiştir ve el’an değiştirmemiştir.

İngiliz politikasına gelince... O da 
19İ2 yıllarında Doğu’ya Noel isimli bir 
binbaşı gönderir. Noel ilk iş olarak Ana
dolu’ya gelir. Akıllıca hareket etmektedir. 
Para ve türlü vaadler ile satm alınabilecek 
veya kandırılacak adamlar aramaktadır. 
Bulmakta zorluk çekmez. Abdülkadir Sait 
ve Bedirhan’lılar ile tanışır. Böylelikle kor
kunç bir süratle yıkilmakta olan Osmanlı 
İmparatorluğunu, İngilizlerle beraber bu 
şahıslar da darbelerler. Bütün bu ihanetler 
zincirine Kürt delegesi Şerif Paşa'nm Mon- 
te-Carlo gece kulüplerindeki hayatı ve Er
menilerle dostluk kurmak istemesi eklenir.

Bu arada mason localarında Osmanlı 
İmparatorluğumun hayatiyeti üzerine oy
nanan oyunları zikretmek zarurîdir. 1900 
yıllan Yahudilerin başkanlık ettiği loca 
toplantılarına Makedonya, Sırp, Rum, Er
meni komitacıları ve Jön Türklerle bera
ber bazı Kürt kabile şeflerinin de, devam 
yıllarıdır. Ne acıdır ki, Yahudiliğin komu
tasında, Hıristiyanlık ve Ermeniliğin hazır
lamış olduğu «Osmanlı İmparatorluğunun 

»yıkılış plânı»na bu milletin evlattan da 
bilmeden imzalannı koymuşlardı.

Doğu’nun zengin petrol ve maden kay
naklarının Beynelmilel Yahudiliğin kasa
sına aktanlması için yapılan teşebbüsler, 
Ermeni - Kürt kardeşliğinin ortaya atılma
sı kadar hayasızlasmıştır. Ermeni’lerin Do
ğu’da şehit ettikleri 600 bin Kürt kardeşi
mizin intikamı bir anda unutturulmuş, 
hattâ Kürdistan’da bir Hoybun partisinin 
kurulması bile sağlanmıştır.

Doğrudan doğruya müstakil bir Erme
nistan kurulamayınca, bir Kürdistan Dev
letinin kurulması vaadiyle ortaya çıkıldı. 
Bu fikir Rus, Amerika, ve İngiliz politika- 
lannın ittifakı neticesinde doğmuştur. Ta
bii ki müstakil bir Kürdistan arzulanma- 
makta idi. Beynelmilel güçlerin bütün iste
ği Türkiye’nin bir an evvel yıkılması idi. 
Bunu da kardeşler arası bir iç harbe dö-~ 
nüştürmek en kârlı ve en kolay çözüm yo
luydu. Nitekim öyle yapıldı. Ve «ırV» ihti
lâfları körüklendi.
İSTİKBALDE TÜRKİYE’Yİ 
BEKLEYEN TEHLİKELER

Barzani’ye muhtariyet verilmesinin 
mânâ ve ehemmiyeti nedir? Bu muhtariyet 
kimler tarafından ve hiçin verildi? Şimdi 
onu görelim.

Osmanlı İmparatorluğumun bünyesin
de iman, kültür, tarih beraberliği yapmış 
olan Kürt kardeşlerimiz Haçlı seferlerine, 
Ermeni katliamlanna, her türlü beynelmi
lel oyunlara sarsılmaz «millet ideolojisi» 
ile karşı koymuştu. Bu bakımdan Osmanlı

imparatorluğu zamanında Doğu’da ırk yü
zünden ihtiîâflann çıktığına tarih kitapla
rında rastlayanı am aktayız. Ne zaman ki 
«ırk» mefhumu ele alınmıştır, o zaman Do
ğu tedirgin olmuştur, üzülmüştür. 1925 yı
lı Şeyh Said isyanı bahane edilerek, Recep 
Peker kabinesi tarafından Doğu’da girişi
len sorumsuz misilleme hareketleri, birçok 
günahsız millet evlâdını srrf beynelmilel 
güçlerin isteği için toprağa vermişti.

Hemen itiraf etmek gerekir ki, Doğu’ 
da bu affedilmez hataların hâlâ acı izleri 
vardır. Allah, tarihimizde girişilmiş böyle- 
sine hatalı hareketlerin tekerrüründen aziz 
milletimizi korusun. Temennimiz bu dur.

Maalesef yukanda zikrettiğimiz hatalı 
hareketlerin neticesi, birçok Doğulu kar
deşimizi, komünistlerle ittifak halinde gö
rüyoruz. Bu ittifakın mânâ ve tehlikeleri
nin şimdiye kadar anlatılmayışı veya anla- 
tılamayışı, meselelerin en üzücü noktala- 
nndan birini teşkil etmektedir.

Şunu unutmamak gerekir kî, Komü
nistler hiç sevmedikleri halde —ihtilâl ya
pıncaya kadar— dindar çevrelerle dahi it
tifak edebilirler. Bu Mao’nun talimatıdır. 
İhtilâl gerçekleştirildikten sonra ise, bu 
anti-komünist gruplann tasfiyesi yapılır. 
Türkistanda Galiyef, Macaristan’da Beneş 
ve partisi bunun acı delilleridir. Herkesten 
önce komünistlerle ittifak halinde olan si
yasi Kürtçülerin bu vakıayı unutmamala- 
n  gerekir.
DOGU MESELESİ NASIL HALLEDİLİR?

Doğu meselesi günlük politikalarla çö
zümlenemez. Bu mesele ne Doğu’ya polis, 
ne de alay göndermekle halledilmez. Her- 
şeyden evvel sağlam bir millet tarifinin sa
rahatle ortaya konması gerekir.

«Millet kan ve dil birliğinin çok öte
sinde, iman, kültür, ahlâk ve tarih bera
berliğidir.»

Millet tarifimiz bu olmalıdır. Aksi hal
de, her türlü çözüm yolu felâket getirecek 
tir.

Doğuda beynelmilel komploların tari
hi eskidir ve son derece iğrençtir. Mecmu
amızın önümüzdeki sayılarında bütün bu 
anlattıklanmızın derinlemesine tahlili ya
pılacaktır. Uzun bir inceleme konusu olan 
«Doğu Meselesi», birçok yabancı yazar, 
devlet adamlan ve gizli diplomasinin itiraf 
ve vesikalarıyla muhterem okuyucularımı
za sunulacaktır. Bu bakımdan biz, daha çok 
Türkiye’yi bu mesele sebebiyle istikbalde 
bekleyen tehlikelere işaret etmek istiyo- 
ruz.

Birkaç kelime daha ilâve edelim. Bu
gün Kürt’lere bir muhtariyetin verilmiş ol
duğu görülmektedir. Lâkin işin bununla 
biteceğini zannedenler yanılırlar. Şaşmaz 
gerçek bizzat Barzani’nin ifadeleriyle sa
bittir. 28 Ağustos 1966 tarihinde İsviçre 
televizyonunda Barzani’nin söylediği söz
ler şunlardır: «Irak’tan sonra ikinci müca
dele cephemiz Türkiye olacaktır. Fakat 
bu mücadele için vakit daha erkendir.»

Yukandaki ifade gösteriyor ki, bey
nelmilel Yahudiliğin emrindeki Rus, Ingi
liz ve Amerikan politikalarının Doğudaki 
tahribattan durmayacaktır. Ta ki Türkiye 

(Devamı 14 üncü sahifede)
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An Burnunda on binlerce ölü verdikten sonra kaçan düşmanın siperlerine kahraman Mehmetçik Ca
rt Alay Sancağını dikiyor.

1915 senesinin 18 Mart’ı... Hristiyan 
Avrupa’nın; medeniyet maskesine bürün
müş zalim, kahbe ve yüzsüz Avrupanın sal 
dırdığı mübarek vatan toprakları... Anado
lu’yu müslüman Türk’e şehitlerin kanlany 
la kazandıran Malazgirt Meydan muharebe 
sinden sonra, atalarımızın bu emanetine, 
yine kanlarıyle ebedilik mührünü basan 
Çanakkale şehitleri... Bir tarafta Yahudi 
ve Hristiyan idealinin kiraladığı satılık as
kerler, öte yanda dini, devleti ve toprağı 
için «feday-ı can» eden kahraman Mehmet
çik...

İşte 1915 senesinin 18 Mart’ı bu maıı- 
zarasıyle, bize, dünya tarihinin ideolojiler 
arasındaki kavgaların mahsulü olduğunu 
göstermektedir. Hristiyan Avrupa Anadolu 
ya neden saldırmıştır?. Hinduların, Yam
yamların Çanakkale Boğazında ne işi var
dır? Zulmün, Anadolu’nun işgaliyle netice 
lenecek olan iğrenç gayesi ne ile izah edile
bilir?. Bu sualler, bize dünya tarihinin ka
pılarını açan anahtarlardır ve tâ asırlar ön 
cesine kadar alıb götürmektedir.

1915 senesinin 18 Mart’ı, Müslüman 
Türk’ü Anadolu’da imha etmek için tutuş
turulan bir alevin, kanlarla söndürüldüğü 
zafer abidelerimizden biridir. O alev ki, kö 
rükleyicisi daima Sol ideolojileri olmuştur. 
Çanakkale’den başlayarak tâ gerilere doğru 
Plevne, Viyana, Mohaç, Kosova, İstanbul 
ve Malazgirt’e kadar uzanan bütün zafer
lerimiz, bu alevlerin dumanları arasından 
yükselmiştir. Dikkat edilirse her kan akıtı 
şımız, aynı düşmana karşı, tek gaye için 
olmuştur. Her devirde ve her zaman karşı
mıza bütün düşmanlar tek vücut olarak çık 
mışlardır. Bunun bir tek izahı vardır. Ana
dolu’yu hristiyanlaştırmak ve Fener Patrik 
hanesinin kanlı mahzenlerinde Elen emper 
yalizminin insafına terketmek. Haçlı Se
ferleri bunun için olmamış mıdır? Pier Ler- 
mit topal eşeğin üzerinde hristiyan ordu
larına bunun için öncülük etmemiş midir? 
Niğbolu, Türklerin imhası için bütün hris- 
tiyanların katıldığı bir meydan muharebe
si değil midir? Bir asırdır Yunan palikar
yası Müslüman Türk’ün başma zulümden 
başka ne getirmiştir? Mora, Girit ve bütün 
Balkanlar hangi niyetle Devletimizden ko
parılıp alınmıştır?

Unutmayalım ki, bugün hâlâ Kıbrıs.ta, 
Batı Trakya’da işlenen cinayetler de Haçlı 
seferlerine kadar uzanan mukaddes kavga
larımız, ideolojiler arasındaki çarpışmanın 
kanlı mahsulünden başka bir şey değildir. 
Ve bu mücadelenin içinde Çanakkale, mil
let düşmanlarının saldırılarını püskürte
rek milletin şerefini kemikleri üzerinde abi 
deleştiren Mehmetçiğin şeref tacıdır.

BİRİNCİ CİHAN HARBİNE
NASIL GİRDİK?
Bilindiği gibi İmparatorluğumuzun Bi

rinci Cihan Harbine sokuluşu tamamen 
plânlı bir oyun neticesinde olmuştur. Bir 
taraftan 1071 yılından beri «Şark Meselesi» 
nin halli için Haçlı Seferleri hazırlayan, di 
ğer taraftan Filistin topraklarında İsrail 
Devletini kurabilmek için Devletin içine 
ajanlar sokan Hristiyanİık ve Yahudilik Os
manlI İmparatorluğunun yıkılması gayesin
de birleşmişdi. Bunun için Balkanlarda baş 
latılan isyanlar umumî felâketin başlangıcı 
oldular. 1900’lerden itibaren «Bir Cihan 
harbinin patlamasını beklemeliyiz» diyerek 
Birinci Cihan Harbinin hazırlıklarını yapan 
Şion Emperyalizmi, Devletimizi hain el
lere teslim etmek istiyordu. Çünkü, patlatı 
lacak olan harbe İmparatorluğumuzu bu a* 
j anlar vasıtasiyle sokmak daha kolay ola
caktı. İşte böylece Hristiyanİık isyan ve 
katliamlarla devletimizi yıpratırken Yahu
dilik te iç ajanları yetiştirmekle meşguldü. 
Neticede harp patlak verdi. Tarihe ihanetiy 
le geçmiş olan İttihat - Terakki şebekesi 
Devletimizi Almanya’nın saflarında harbe 
soktu. Aslında .Almanya, «7 B» projesiy:e 
Berlin’den Bağdat’a inmeyi düşünüyordu. 
O halde neden, Osmanlı İmparatorluğunu 
müttefik kabul etmişti? Bunu Alman gene 
railerinden Ludendorf şöyle izah eder:

«Almanyanın şark cephesi ve bütün 
harb vaziyeti için Boğazlar ve binaenaleyh 
Türkiye, büyük bir ehemmiyeti haizdir.» 
(General Ludendorf: Harb Hatıratı)

Almanya, Ludendorf’un ifşaasıyle 
milletimizi kendi menfaatleri uğruna harbe 
sokarken, diğer düşman milletler neler dü 
şünüyordu acaba? >

Bunu İngiliz başvekillerinden mason 
Loid Corc şöyle ifade eder: «Harb-i Umu
minin yegâne sebebi Türkleri Boğazlardan

atmaktır.» Gladiston ise «Türkler, insanlı
ğın insan olmayan nümuneleridir. Anadolu 
dan çıkarılmalıdır.» diyordu. İşte bu hain
ce niyetlerin tahakkuku için Birinci Cihan 
Harbi patlayınca Boğazlara olanca güçle
riyle yüklendiler.

ÇANAKKALE VE CÖRCİL’İN
İHANETLERİ
Fransızlar, Almanları 6-12 Eylül 1914 

de Marn Irmağı kenarında yenince Alman 
lann «Fransa’yı yıldırım savaşıyle berta
raf ettikten sonra bütün gücüyle Rusya’ya 
yüklenme» plânı suya düşmüştü. Böylece 
Almanya iki cephe arasında savaşmak zo
runda kalmıştı, işte bu güç durum karşısın
da Almanya, Türkiye’yi Kafkasya üzerin
den Rusya’ya karşı şevketti. Almanya, ö- 
mer Seyfeddin’in ifadesiyle «mantığı karar 
mış Enver» e Türkistan’ı hedef olarak gös-

Milletimizi tehdit eden gerçek emperyaliı^hanlı salt 
Resimde bir İngiliz zırhlısının Mehmet(igiıianlı mücs 
görülüyor...
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le Şehitlerinin

termişti. Böylece Almanya Şark cephesin
de harbin ağırlığını Türklere yüklüyor ve 
Rusya’yı da meşgûl etmiş bulunuyordu. Bu 
ise itilâf devletlerini güç duruma sokuyor
du. Nihayet İngiliz Hükümeti Çanakkale 
Boğazından Karadeniz’e geçmeyi düşündü. 
Böylece hem Türkler bertaraf edilmiş ola
cak, hem de Rusya’nın güçleri Kafkasya’ 
dan Almanya üzerine çevrilmiş olacaktı. 
Bunu General C. F. Aspinal Oglander şöy
le itiraf eder:

«1915 Kânunisanisinin ihtidasında 
Rusların iltiması üzerine İngiltere hükü
meti; Kafkasya hududundaki Türklerin, 
Rusların üzerinde icra etmekte oldukları 
tazyiki hafifletmek için bahrî bir nümayiş 
yapmaya karar vermiştir.»

(Çanakkale Muharebeleri: Sh-12) 
İşte bu karardır ki, general Hamilton
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tlristiyan dünyasının bütün gücüyle Çanakkale’ye yüklendiği günlerde Mehmetçik dinini devletini ve 
satanını böylece müdafa ediyordu.

komutasında bütün «akvam-ı beşer»i Ça
nakkale’ye sevketmiştir. Ancak Türk ordu
larının şecaati karşısında Hamilton kifa
yetsizliğini anlamış ve İngiltere Hüküme
tinden yeni kuvvetler istemiştir.

1915 Haziranında iş başına gelen yeni 
İngiltere Hükümeti 7 Haziran’da «Çanakka
le Komitesi» diye bir komite kurmuş ve 
Hamilton’a yapılacak yardımı ve Çanakka- 
lenin stratejik ehemmiyetini müzakereye 
başlamıştır. Bu müzakerelerde bir teklif 
dikkati çekiyordu. Bu teklif Mister Çörçil’ 
in teklifidir. Senelerce Türk Milletinin dos
tu diye takdim edilen bu hain, acaba neler 
teklif ediyordu? Ölüm günü, Türkiye rad
yolarının hususî program hazırladığı Çör
çil teklifleriyle Mehmetçiğin üzerine ateş
ler yağdırıyordu. Binlerce Mehmedin kanı
na giren bu teklif hususunda yine Oglander 
şu malûmatı veri r.

«ÇörçiFin teklifi 1 Haziran tarihli olup 
Gelibolu şibih ceziresinde (yarım adasında) 
ki harekâtın devam ve takviyesi için fevka
lâde gayret gösterilmesi musırrane (ısrarla) 
tavsiye edilmekteydi. Çanakkale kumanda
nı General Hamilton’a harekâtın bir an ev
vel muvaffakiyetle neticelenmesi için lü
zum gördüğü kuvveti askeriye kendisine te 
min edilmelidir. Böylece Çanakkale’de üç 
yahut dört millik ileri hareket kat’i mahi
yeti haiz seykülceyş (stratejik) neticeler te
min edecektir. . . .

Diğer sahne-î harblerin (cephelerin) 
hangisinde üç ay içinde bu kadar fevkalâde 
netayiç (neticeler) elde edilebilir?»

(Çanakkale Muharebeleri, Sh: 32-33)
ÇANAKKALE VE MİLLİ ORDU.
Çanakkale muharebesi, diğer zaferleri 

mize nazaran ayrı bir özellik taşır. Çoğu za 
ferlerimiz, Devletimizin güçlü olduğu de
virlerde kazanıldı. Ama Çanakkale öyle mi 
dir? Bu milletin düşmanlan iki asırdan be
ri hep aynı taktiği kullandılar. Bizi önce 
sersemletip sonra vurdular. Devletimizi 
ajanların eline teslim edip başsız ve çare
siz kalan halkı katletmek ve mülkünü talan 
etmek için istilâ orduları gönderdiler. 
1876—77 Türk Rus Harbi, 1912 Balkan 
iharbi 1914 Birinci Cihan Harbi hep aynı 
şekilde tecelli etti. İşte böyle bir" devrede 
Mehmetçik Çanakkale’de harbe girdi. Mille 
imizin yıkılmayacağım bir kere daha isbat

etti. Hain Alman komutanlarına, basiretsiz 
ve mantıksız İttihat Terakkicilere rağmen, 
kahraman Mehmetçik milletin haysiyetini 
kendi dirayetiyle kurtardı. Korkunç torpi
dolara ve deniz toplarının homurtularına 
karşı iman dolu göğsünü siper etti.

Çanakkale’de Mehmed’in kaderi, maa
lesef hoyrat ellere teslim edilmiştir. Zira 
Mehmetçik, deniz hücumlarına karşı, kara 
taktikleriyle sevk ve idare edilmiştir. Ve 
ne acıdır ki, kendisine oynanan oyunlara 
rağmen sadece dini ve devleti için canını 
veren Mehmed’in zaferine, masa başlarında 
sahib çıkılmamıştır. Mehmetçik cephede 
kazanmış, masabaşlarında diplomasi kay
betmiştir. Ve bu diplomasi bugün de Tür
kiye’yi kızıl bir diktatörlüğe itmek için ih
tilâl provaları yapan hainlere Çanakkale 
şehitlerini istismar imkânını vermektedir.

Sosyalist maskeli komünistler, Çanak
kale şehidi aziz Mehmed’in otağı, Millî Or
dunun karşısında Halk Ordusu çıkaracak 
kadar küstahlaştılar. İstanbul’da «yaşasın 
halk savaşı, yaşasın halk ordusu» diye ba
ğırdılar. Ve buna iktidar göz yumdu.

ZAFER MİLLETİN OLACAKTIR.
Şu an Türkiye Hür ise, bu Ulu Alla

hın bir lutfudur. Bu, Çanakkale’de Meh
med’in dökülen kanının meyvesidir. Bu, 
Sevr’i Mehmed’in süngüsüyle yırtan Millî 
Mücadele’nin armağınıdır.

Fakat, unutmamalıyız ki, mübarek va
tanımız bir Endülüs, bir Batı Trakya ve 
bir Türkistan yapılmak isteniyor.

Çanakkale şehitlerinin kanı üzerinde 
«Kadeş» rezaletini meydana getiren sosya 
list maskeli komünistler, bugün «bağım
sızlık» yaygarasıyla Mehmed’in imanı üze
rinde dinamit patlatıyorlar. Millî değerler
den yoksun, uğrunda dereler gibi kan akıt 
tığımız mübarek dinimize saygısız ajanlar, 
istiklalden bahsedemezler. İstiklalden ve 
demokrasiden ancak; milletin imanı, ahlâ
kı ve devleti için şehit olmuş insanların ço 
cuklan bahsedebilir. Bir avuç komünistin 
hiç bir millî meseleyi kirletmesine fırsat 
verilemez.

Çanakkale şehitlerinin mirası hain
lere boğdurulamaz. Komünist Mao’nun ya 
da yahudi çocuğu Kastro’nun uşaklığını 
yaparak «Bağımsız Türkiye, Demokratik 
Türkiye» gibi sloganlarla Mehmedciğin mi 

(Devamı 14 üncü sahifede)

ı emperyalizmL%ıanlı saltanatı er geç bu akibetten kurtulamıyacaktır. 
Mehmetçiğin imanlı mücadelesi neticesinde Çanakkale sularında batı§ı
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dırj2> (1)
«Eski Yahuda ülkesinden gelme ve içiade 

fırtınalar esen mistik bir soluk böyleee asırla
rın ötesinden aşmışdır ve bastığımız yeri sars
mağa devam etmektedir.

Böyleee bir mayanın bize tesir ettiği nisbet 
te biz, Orpheus’cu ve Apollon’eu olmaktan (2) 
ziyade İbraniyiz.:» (3)

Aynı emperyalist tesir sadece Avrupaya has 
değildir. «Batı düşünüşü, kültürü ve medeniye
ti» paravanası arkasında dünya, gayr-ı İnsanî 
bir ideolojinin emperyalizmi altında inlemekte-

«Emperyalizmi, bir sol ideolojinin miileü^r 
ve insan iar üzerinde hakimiyet kurması» olarak 
vasıfianaınmşdik. Yani gayr-i İnsanî ve gayr-i 
mim bir ideoloji, insanları hakimiyet altına al
mışsa bir emperyalizm tesis etmişdir. İnsanı ve 
milletleri eleştiren bu hakimiyet, emperyalist 
bir kültüre dayanan siyasî, askerî, ekonomik dit 
yapı kurar ki bu, emperyalist bir sistem demez
dir.

Zamanımızda insanı esirieştiren kapitalist 
ve komünist sistemler, emperyalist sistemlere 
bir ömekdir.

Emperyalizmin bünyesinin, istihsal vasıta
ları ile ona sahip alma düzeni arasındaki tezat
tan değil, insan ile insan ihtiyaçlarım tanzim 
eden düzçn arasındaki tezattan doğduğunu gos- 
termişdik.

Emperyalizm, insanın tabiî ve ideolojik ya
pısına uymayan bir inanç, ahlâk, kültür ve ha
yat düzeninin tatbikinden doğar. İnsan yapısı
na aykırı olan düzeni yaşatmak isteyen ideolojik 
kuvvet, bunu ancak zorla, hile ile yapabilir. Bu 
ise sol ideolojinin yaşaması ve devamı için an
cak zulmün yani emperyalizmin şart olduğuna 
gösterir.

«Emperyalizmin bünyesinin sol ideoloji o; 
duğu» gerçeği, emperyalizm ve buhranlar hakkın 
daki tek ve doğru görüşdür. Emperyalizmin, sah  
te ve uydurma emperyalist nazariyesi, yani Le- 
nin’in faraziyesi, sadece emperyalizmin yaşa
masını temin için ortaya atılan bir şaşırtmaca
dır.

Emperyalizm sol ideoloji hakimiyetinin ifa
desidir.

Emperyalizmin dayandığı sol ideolojinin 
kaynağı, emperyalist kültür nedir?

Bugün dünyanın büyük ekseriyeti Avrupa 
medeniyetinin içine girmiş gözükmektedir. Ko
münist ve kapitalist sistemlerin hakim olduğa 
dünya, Avrupa medeniyetinin mahsulüdür. $u 
halde Avrupa medeniyet, yahut kültürünün hu
susiyet ve kaynaklarını kısaca gözden geçirelim:

Avrupa kültürü iki bin yıllık bir tekâmülün 
neticesidir Ve kaynaklarıda Yunan düşüncesi, 
Yahudi Hristiyan ahlâkı ve Roma emperyalist 
hukuk nizamından ibaretdir. Bu kaynaklar içm 
de, Avrupaya en çok tesir eden hangisidir? la - 
hut Avrupa kültürü hangi emperyalizmin ifade
sidir? Onu görelim:

«Yalnız Helen düşüncesi geleneği ile batı, 
bugün olduğu hale gelemezdi. Başka bir aşı da
ha gerekiyordu. İşte Yahudi âleminin, sonradan 
İncirin yaptığı etki burada ortaya çıkmak u-

Avrupa medeniyetine girme ve Avrupa kül 
türünü taklit, zarurî olarak milletleri emper
yalizmin avı haline getirmiş ve bu ülkeler sö- 
mürgeleşmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğundan 
haşlayarak bütün Asya milletleri ve zamanımız
da Afrika milletleri, sömürülmenin ve emperya
lizmin kucağına atılmaktadırlar.

İşte, bir örnek:
«Tarihin en büyük taklitçilik olayına Çin’de 

rastlıyoruz. Batı akılcılığı» en aşırı biçimi Marx
ist felsefenin kılığı altında» bugünkü dünyanın 
en eski ve en yaygın zihniyetini, Çin medeniye
tini gözlerimizin önünde yıkmakla meşguldür. 
Marx*m aracılığı ile Kutsal Kitabın ahlakı Kob- 
füçyüsü alaşağı edecektir.» (4)

En açık deliller ve sarih belgelerle görüldü 
ki; bugün dünyayı «Avrupa Medeniyeti» adı al
tında istila eden; gayr-i insani, gayr-i milli ve 
gayr-i milli ideolojilerin kökü olan kültür Ju- 
daizm’dir. Yani Yahudi kültürüdür.

Tarih boyunca emperyalist ideolojilerin ana
sı dian Yahudi ideolojisi ve kültürünün hedef» 
lerini, mücadele metodunu iyice bilmek, emper» 
yalizmi bilmenin temel şartıdır.

SİYÖNİZMİN HEDEFLERİ 
Yahudi ideolojisinin, yani Sioniznıin’in hedef

leri nelerdir?
Emperyalizmin beyni olan sionizmin hedef

lerini, Yahudi ideolojisinin temeli olan muhar- 
ref Tevrat'tan alman aşağıdaki cümlelerle gö
relim:

«Milletlere baş olmak için hem korudun, 
bilmediğim bir kavm bana kulluk edecek, yaban
cı oğullan bana boyun eğecekler, kulakları işi- 
dince bana itaat edecekler, yabancı oğullan ta
katsiz kalacaklar ve hisarlardan titreyerek çıka* 
caklar.» (5)

«çişte benden sana miras olmak üzere mil
letleri« mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da 
vereceğim, onlan demir çomakla kıracaksın, bir 
çömlekçi kabı gibi onlan parçalayacaksın.» (6) 

«Ey sion kızı kalk da harmanı döğ, çün
kü senin boynuzun^ demir kılacağım, ve se
nin tırnaklarını tunç kılacağım, ve çok kavil
ler ezeceksin, ve onlann kazancım rabbe, ve on* 
lann maılanm bütün dünyanın rabbine tahsis 
edeceğim.» (7)

«Ordulann Rabbi şöyle diyor: O günlerde 
milletlerin her çeşit dillerinden on kişi bir Ya- 
hudlnin eteğine yapışacaklar, ve sizinle gidelim, 
çünkü Allah’ın sizinle beraber olduğunu işittik 
diyerek yapışacaklar.» (8)

«Sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mül
künü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı yer 
skin olacak.» (B) v

Görülüyor ki muharref tevrat, Yahudilere 
bir dünya emperyalizmi tesis etmelerini emre
diyor. Ve bunun yollarım gösteriyor. Bütün 
insanlığın köle tfe yalnız Yahudinin efendi ol
duğu bir hakimiyet hayali, Yahudi düşünüşü
nün temelini teşkil eder Bütün dünya Yahudi
nin mülkü, bütün milletler kölesi olacak, büî'm 
milletler kölesi olacak, bütün dinler yok olacak 
ve Yahuçji şeriatı dünya nizamı olacak...

Bu menhus gaye uğruna yapmadık alçak
lık bırakmayan sion emperyalizmi dünyada bu
gün en güçlü devresini yaşamakta; gizli, beynel
milel ve canavarca bir emperyalizmi tesis et
miş bulunmaktadır.

Bu çok kısa izahattan sonra sionizmin miı-

MiIIetleri iğrenç niyetleri uğruna köleleştiren 
madalyonun gizlenen tarafı aslında siy on emper
yalizmim temsil etmektedir.

cadele metodu hakkmdaki vesikaları inceleye
lim:

SİONİZMİN TAHRİF VASITASI NEDİR?
Komünizmin tarihi göstermelidir ki, komü 

nist teori ve tatbikatı daima beynelmilel Yahu
dilik tarafından hazırlanmış, tatbik edilmiş ve- 
ya istismar edilmişdir. Daha ilk çağlarda ma
teryalizmin dinî bir maske altında görüldüğü 
Tevratm ilk beş kitabından* bu kitapların ma
teryalist izahına bağlı Sadukîlerden, komünistçe 
bir koloni hayatı yaşayan Essenîlerden bütün or 
taçağ boyunca yapılan komünist isyan ve ihti
lâllerine ve Moşe Hess, Ferdinand Lasalle ve 
Marx gibi komünizmi ilmi bir ifade içinde tek 
rarlayan ve zamanımıza kadar gelen Yahudilerin 
hareketine kadar daima komünizmin rehberliği
ni bir Yahudi idareciler zümresinin yaptığını gö
rürüz.

Fransız ihtilalinden başlayarak, Fransız İhtı 
lalinin devamı olan 1830, 1848 Fransız, 1870 Pa
ris Komünü, 1917 Rus, Çin ve Küba komünist 
ihtilallerinin beynelmilel Yahudilik tarafından 
körüklendiği bugün kafî bir gerçek olarak bi 
linmektedir.

Komünizm, insanlığın bir devirler altın bir 
çağ yaşadığı kanaatine dayanır. Bu devirde mül
kiyet, din, ahlâk ve devlet gibi insanın istek ve 
iradelerini smırlıyan hiç bir şey yokmuş. Bu 
devirde insan meşhutmuş. Yani normal insanlar
ca bir hayvanın hayatı diye kabul edilen hayat 
tarzı, mes’ut bir yaşayışmış ve altın bir çağmış. 
Bütün komünist teorilerde görülen ana istek, 
insanlığın ilk günlerinde yaşadığı farzolunan bu 
altın devre dönmekten ibarettir Komünist mü- 
elliflerce kabul olunan mes’ut devir, altın çağ 
aynı zamanda tabiî yaşama hali faraziyesine ve 
komünist cemiyet hayaline tekabül eder.

Mülkiyet fikrinin doğuşu ve ahlâk, din dev
let gerçeklerinin onu takip edişi güya bu altın 
çağa son vermiş ve beşeriyet ızdıraba düşmüş. 
«Beşeriyeti ızdırapdan kurtarmak için insanı çev 
releyen mülkiyet, ahlâk, din ve devlet gibi mad
dî ve manevî hudutlan kaldırmak gereklidir.» 
demektedirler.

Komünistlere ve. bu mevzudaki fikirleri sis
temleştiren Lenin’e göre, bu hudutlan kaldır
mak için devleti yıkmak gerekir. Burjuva devlet 
yıkılınca onun yerine bir proleter diktatörlüğü 
kurulmalı ve bu devlet din, ahlâk ve mülkiyeti 
tamamen ilga etmelidir. Din, ahlâk ve mülkiyet 
bütün dünyada ilga edilince devlet de kendiliğin 
den söner. Bu fikirlerin izahı şudur: Böyleee in
sanı tahdit eden bütün maddî ve manevî kayıt
lar kaybolacakdır ve insanlık altın çağa, yani 
komünizme dönmüş buîunacakdır. Din, âile, ah
lâk ve mülkiyet gibi kayıtlardan âzade, tıpkı 
hayvanlar gibi bir hayat yaşamaya başlayacak- 
dır. Bu safhadan sonra ne olacağı kestirilebilir.

(Devamı var)

Dünya servetini Beynelmilel Yahudi sermayesi
ne peşkeş çeken kapitalizm ve komünizm mil
letlerin uyanışlan karşısında hezimete doğru yol 
almaktadırlar.
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Milletin Miidafası
devam

Fakat bu tasfiyeyi ve tecziyeyi adil 
mahkemeler eliyle, devlet vasıtasıyle müm 
kün görüyoruz. Bunun için halkımıza tel
kin ettiğimiz mücadele yolu şudur: Milletin 
buhranını bilmek, millet düşmanlarını öğ- 

| renmek ve demokratik yollarla teşkilâtlana 
rak, devleti bir zümrenin değil, bütün bir 
milletin iktidarı haline getirerek, devlet e- 
liyle millet ve devlet düşmanlarından, âdil 
mahkemeler vasıtasiyle hesap sormak.

Şu iyice bilinmelidir ki, bu metodu, 
başka bir sebeple değil, hiç bir mahlûktan 
çekindiğimiz için değil, milletin selâmetini, 
mücadelesinin tek kurtuluş imkânını de
mokratik mücadelede bulduğumuz için, 
mücadele metodu kabul etmişizdir. Anarşi 
nin, kördöğüşünün milletlere bir şey kazan 
dırmadığını biliriz.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN SUÇLADIĞI 
PARAGRAFLAR, UYDURULAN 
KELİMELER, ÇIKARILAN CÜMLELER

Bilirkişinin metinde yaptığı tahrifatı, biz 
| zat bildiri metninde parağraf paragraf ince 

Ieyelim.
«Parağraf 10» «Bunlar göstermektedir 

ki, Türkiye’de komünist hareket, propagan
da safhasını geçmiş, devletin temellerini 
yok etme hareketi haline gelmiştir. Sabotaj 
hâdisesinin aydınlattığı gerçek budur.»

«Parağraf II» «Kendisine yapılan bu 
namussuzca ve alçakça tecavüzler karşısın
da milletimiz ne yapmalıydı? Millet, devle
tin kendisini korumaktan aciz olduğu za
manlardaki gibi kendisini koruyacaktı. Hi
mayesiz ve sahipsiz kalan millet, bu hain 
sürüsüne Bursa’da, Konya’da, Taksim’de, 
ve sonra da Kayseri’de şiddetle tepki gös
terdi. İşte bu tepkiler, millet düşmanlarına 
karşı milletin amansız intikam yumruğu
nun sıkılışıdır.» (Bilirkişi raporunda bu ke 
lime, şahlanışı şeklinde girmiştir.) ve bu 
tepkiler, hainler sürüsüne karşı milletin 
adil mahkemelerinin ibretli ve adil kararı
nın tohumudur.

«Paragraf 12» «Konya ve Teksim hadi 
seleri gibi Kayseri hadiseleri de, milletimi
zin komünist tahrikçilere karşı haklı ve 
meşru bir cevabıdır. Kayseri olayları DO
LAN BİR BARAJIN PATLAMASI KA
DAR TABİİDİR. (Bu cümle alınmamış, at 
lanmıştır.)

«Parağraf 13» «Milletin dinine, devle 
tine küfredilir, millî ordumuza hakaret edi
lerek yerine «Halk Ordusu» istenir ve mu
kaddes yerlerde sabotajlara girişilerek ca
milere bombalar atılır ve mes’uller susar
sa: halk elbette tepki gösterir. Ve kendi şe
ref, haysiyet ve namusunu korumasını bi
lir.» (Bu parağraf ta olduğu gibi atlanmış.)

«Parağraf 14» «Hadiselerin oluş tar
zı ve seyri ne olursa olsun Kayseri olayları; 
millî şuurun millet düşmanlarına karşı hak 
lı bir protestosudur. Millete hakaret eden
ler, bu hmavetlerinde devam ederlerse, 
reaksiyon daha da şiddetli ve korkunç ola
caktır. Zira cemiyet bünyesinin kanuniyeti 
budur.

Not: Altı çizili cümleler, bilirkişi tara 
fmdan inceleme dışı bırakılmıştır veya de
ğiştirilmiştir.

ediyor
Görüldüğü gibi bilirkişi metinde mânâ 

değişikliklerine yol açan tahrifatı kolaylık
la yapabilmiştir. Bu değişiklikler şunlardır:

1 — Bilirkişi II. paragrafın sondan 
bir evvelki cümlesinin son kelimesini şah
lanış olarak değiştirmiştir. Böylece sözleri
mizi C.K. m. 312’nin anladığı mânâda suç 
öğme cürmüne uydurma hazırlığına giriş
miş olmaktadır.

2 — Bilirkişi bundan başka 12. parağ 
rafın son izah cümlesini, 14. paragraftaki 
«Zira cemiyet bünyesinin kanuniveti bu
dur.» cümlesini 12 ilâ 14. paragraflar ara
sındaki bütün paragrafların izahını şamil 
13. paragrafı kasden almamıştır.

10, 11, 12. paragraflar aynen alındığı 
halde 12. paragrafın son cümlesi neden alın 
mamıştır? Bunu ancak kötü bir kasıt izah 
edebilir. Zira, hem son cümleye paragraf
tan ayırmanın müsbet bir izahı yoktur, hem 
de mezkûr cümleyi paragraftan çıkarmak 
paragrafın ifadesini bilirkişice tahrike, öv
meye yaklaştırabilecektir. Gerçekten son 
cümle Kayseri hadiselerini cemiyetin tabi 
olduğu sosyal kanunların bir zarureti ola
rak göstermektedir. Bir ilmî izahın vulga- 
rizasyonundan ibarettir.

10, 11, 12. Paragraflardan sonra 14. 
paragrafa atlayışta da aynı niyeti görmek 
mümkündür. Kayseri hadiseleri esnasında 
doğan suçları tasvip ettiğimiz iddia edildiği 
halde, neden Kayseri hadiselerim izah eden 
bir parağraf atlanmaktadır?.

Zira, bu paragrafta Kayseri hadiseleri, 
son derece çirkin tahriklere muhatab olan, 
mesullerin pasifliği karşısında gittikçe şir
retleşen tahriklerin ağırlığı altında bulu
nan ve bütün makûl protesto imkânlarını 
kaybeden bir halkın reaksiyonu olarak izah 
edilmektedir. Bu izahta cereyan eden vaki 
alar. Sosyoloji ve psikoloji ilminin kanunla 
rina uygundur.

14. parağrafdaki cümlelerde ise tahrik 
ler devam ederse, reaksiyonların daha da 
şiddetleneceği ifade edilmekte ve takat bi
lirkişi bu ifademize övme, tahrik ve propa 
ganda hüviyeti vermek kasdıyle «Zira cemi 
yet bünyesinin kanuniyeti budur.» cümlesi 
ni kesip atmaktadır. Zira, çünkü gibi izah 
kelimeleri ile başlayan cümleler, bir evvel 
ki cümlelerin izahım getirirler. Bu sebep
ten metin harici bırakılmaları yanlıştır, ve 
aynı zamanda kasıtlıdır.

Bilirkişinin inceleme konusu olan me
tinde yaptığı tahrif ve değişmeler ve çıkar 
dığı cümleler, Kayseri hâdiselerinin sosyolo 
ji ve psikoloji ilimlerinin metodlarına uy
gun, aktüel hadiseyi mutabık, halkın anla
yacağı şekle getirilmiş ilmî izahlardan iba
rettir. Ve bu cümlelerdir ki, bildiriyi suçu 
övme, halkı suç işlemeye tahrik gibi, sebep 
lerden kat’î ve açık olarak tenzih etmekte
dir. Ve ancak bu cümleler çıkarıldıktan 
sonradır ki, bildirinin mezkûr bölümü, 312 
ve 155. maddelerin cübbesini giymeye ha
zır hale getirilebilmektedir Yani ilmi esas 
lara. müsteriid bir kanaat, adî ve basit bir 
tahrik olarak damgalanmak için, tahrifler
den medet ümulmuştur.

Şimdiye kadar verdiğimiz izahat, bilir 
kişinin metni 312 ve 155. maddeler zaviye

sinde incelenmesine zemin teşkil eden giri 
şin çürütülmesinden, kasıtlı ve yanlış oldu
ğunun gösterilmesinden ibarettir. Bu çürük 
ve çürük olduğu kadar da hatalı izah, bilir 
kişi mütaleasının bütün varlığını kaplamış, 
vardığı hükümleri de mesnedsiz, hatalı ve 
gayri ilmî hale getirmiştir.

Bildirimizin mânâsını tehlikeli bir su
rette değiştiren yanlış tanıtma, kasıtlı özet 
leme, tahrik ve çıkarmalann mânâyı ne 
surette bozduğuna gereken dikkatin göste
rileceğini ümid ederiz.

Bilirkişinin tahrif, yanlış takdim ve 
kasıtlı izahları bildiriyi 312 ve 155 madde
lerin hududuna kolaylıkla sokabilir. Bu son 
derece zararlı bir davranıştır. Bu hususta 
312. maddeye tekabül eden Eski İtalya C.K. 
nun 247. maddesinin şerhinde, Majne der
ki: «...Bunlar gayet tehlikelidir. Bahis etti 
ği cürümlerin ana sırrını tayin müşkül ol
duğu gibi efkâra müteallik fiillere, umumî 
asayişi ihlâl eden fiillerin isim ve rengini 
vermekde kabil olacağı cihetle hükümetin 
elinde siyasî bir tazyik âleti olabilmelerine 
mahiyetleri çok müsaittir.»

Ne yazık ki, hadisemizde meşhur mad
deler TÖS’üfı ve onun paralelindeki Savcı 
yardımcısının siyasî tazyik âleti olarak, a- 
leyhimize işletmeye uğraştıkları silâhları
dır.

Hâkimler heyetinin böyle bir tazyike 
rıza gösteremeyeceğini umuyoruz.
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ESİR TÜRK İLLERİNDEN 
VE İSLA/NA ALEMİNDEN

HİNDİSTANDA m

Sistemli Müslüman Katliamı
Demek oluyor kî kurulan Hindistan Cumhu

riyeti gayri resmî bir İngitiı Cumhuriyetidir. İn
giltere’nin bu ülkeleri terketmesi düşünülemez. 
Çünkü Ingiltere senenin 33 gününü kendi ülke* 
sinin kaynaklarıyle karşılaşmakta, geriye kalan 
33 gününü de Müslüman Orta-Dağu ve Uzak • 
Doğu ülkelerinden karşılamaktadır.

HİNDİSTANDA EN ÇOK BAŞVURULAN 
PARÇALAMA TAKTİĞİ 
İngilizler, Hindularla Müslümanları dövüştür 

mek istediklerinde en çok şu taktiğe baş vurur
lar:

İngiliz ajanları ya Müslüman kıyafetine girip 
Hindular’ın mukaddes ineğine hakaret ederler, 
sürükler, yahut Hindu kıyafetinde Müslümanların 
Kur’anı Kerimine, Peygamberine hakaret eder
ler. Kavgayı başlatmanın muhtelif yolları vardır. 
Fakat en çok başvurulanlar* bunlardır. Bundan 
sonraki anlatacağımız vakıalarda, ibretle bu iha
netleri tesbit edeceğiz.

Sene 1948 Hindu ve Müslümanlarla şeklen 
kurdurulan cumhuriyetin verdiği heyecan devam 
etmektedir. Kavga durmamıştır. Sık sık Hindu - 
Müslüman çatışmalarına rastlanmaktadır. Fakat 
İngilizler büyük kavgalar çıkaramadıklarından 
ykınmaktadırl«r. Nihayet yukarıda zikrettiğimiz 
plânlardan birine başvurulur. Müslüman kıyafeti 
ne girmiş, yeşil bereli, beyaz cübbeli 4 kişi AH
MET ABAT’ta Müslümanlarla Hindular’m bera
ber oturduğu bir mahallede hinduların mukaddes 
ineğinin boynuzundan, kuyruğundan, kulağından 
tutarak sürüklemeye başlarlar. Müslümanların, 
mukaddes ineklerine hakaret ettiğini zanneden 
Hindular bu hakarete tahammül edemeyerek Müs 
lüman kıyafetindeki bu dört kişiyi öldürürler. 
Derhal Müslümanlar’a, Hitıdular’m Müslüman’ı 
öldürdüğü haberini İngilizler yaymağa başladılar. 
Kardeşlerinin öldürülmesine son derece hiddet
lenen Müslümanlar Hindular’dan intikam almaya 
başladılar. Olayları tahrif ederek bütün şehre du
yuran İngilizler yayın organlarının propaganda 
gücünden istifade ederek kanlı sokak kavgaları 
nın patlamasını temin etdiler. Ve şehir günlerce 
Hindu - Müslüman çarpışmalarına sahne olur.

Yüzlerce Müslüman öldürülür. Binlercesi ya 
ralanır ve evsiz kalır.

Görülüyor ki, yukarıda yapılan katliam, Tev 
rat’m İşaya kitabındaki «Herkes kardeşi ile, heı 
kes komsusu ile, şehir şehirle, memleket memle
ketle muharebe edecektir» talimatının yerine ge
tirilmesinden başka bir şey değildir.

Yukardaki hadiseyi anlatan Time dergisinin 
bildirdiğine göre «hadiseye sebep olan 4 kişi İn
giliz Entelligent servisine mensup İngiliz albayı
dır.»

Bugün Türkiye’de gruplar arasında faaliyet 
gösteren ve milletimizi parçalayarak, kardeşi kar
deşe düşman eden hainlerin de aynı hainler ol
duğunu söyleme zamanı gelmiştir. Doğulu kardeş 
lerimizi «Hoş görülüyorsunuz» gerekçesiyle Siya
sî Kürtçülüğün içine iterek, Rusya’ya, ajanlık 
yaptırmak isteyenler yine bu hainlerdir. Millî 
Cephenin parçalanması içir* aynı hainler ortada 
dolaşmakta, Millet evlâtlarının, Millet düşman
larına karşı aynı saflarda mücadele etmesine ma
ni olmak için oyunlar hazırlamakta, ihanet tez- 
gâhlamaktadırlar.

Yukarda isminden bahsettiğimiz İngiliz tarih 
çisi Arnold Toynbe’nin başlattığı kavga ise şöyle 
cereyan etmiştir.

Hint topraklarında İnek tapmaklarına karşı medeniyetin sembolü olan TAÇ MAHAL hâlâ dimdik 
ayakta.

Toynbee Hindistan’da neşredilen bir İngiliz 
gazetesinde Mahatma Gandi ile Peygamber Efen
dimizi mukayese etmiş ve bu mukayesesinde pey
gamberimize ağıza alınmayacak hakaretlerde bu 
lunmuştur. Müslümanlar bu haberi okudukların
da son derece üzülmüşler ve bu yazının neşredil- 
diği gazeteyi protesto etmek için toplanarak, 
aleyhte gösterilere başlamışlardır Tam bu sırada 
fırsat kollayan İngilizler, azgın Hindular kışkırt
mışlar ve Müslümanlar’m toplandığı yere gön
dererek kavgayı başlatmışlardır. Elleri silâhlı ca
niler Müslümanlar’a hücum etmişley ve binlerce 
Müslümanı hunharca katİPtmişlerdir. Emperya
list İngiliz Basını hadiseyi tahrik ederek anlat
mış ve hadisenin faili olarak Müslümanları gös
termiştir. İngilizler’in oyuncağı Hindistan Hükü
meti bu olaylarda daha da öncekiler gibi seyir 
ci kalmıştır.

1954 — 1959 
MÜSLÜMAN KATLİAMINDAN KORKUNÇ 

SAHNELER.
MÜSLİM NEWS mecmuası 7 Kasım 1969 

sayılı nüshasında 1947 de Hindistan’a şekli hür
riyet verildiğinden bu yana Müslüman Hindu kav 
galarınm hiç durmadığını ve Müslümanlarını her 
gün katledildiği haberini vermiştir.

Şunu hemen kaydedelim ki; senelerden oeri 
katledilen yalnızca Hin> Müslümanları değildir. 
Tarihin şerefi, insanlığın kurtuluş ümidi olan bu 
şerefli ideolojinin münteşirleri bugün her taraf
ta esirdir. Kanayan yar? bir değil ki! Bugün ko
münist Rus ve Çin zuimü altında ezilen 100 mil
yonluk esir Türkistan var. Sibirya’ya sürülüp hâ
lâ memleketlerine dönemeyen, tüketilen Kırımlı 
kardeşlerimiz var. Kafkasya’da soğuktan donan, 
komünist polisin coplan altmda inleyen Azerbay
can var. Hergün alçakça zulümler gören, eriti 
len Batı TıraKtalı kardeşlerimiz var. Beynelmilel 
Yahudiliğin asırlık kin ve intikamının meydana 
getirdiği düşmanlığın en vahşisine muhatab olan 
Sina’da sıcaktan kavrularak imha edilen kardeş

lerimiz var. Banyolarda doğranan Masum Kıbrıs- 
lı kardeşlerimiz var. Sahte sloganlarla Sosyaliz
min kucağına atılan ve imha edilen esir Müslü
man ülkeleri var. Halkı Müslüman olduğu halde, 
bir Hristiyan tarafından yönetilen Çad ve Nijer
ya Müslümanları var. Her yerde Kur’an-ı Kerim
ler, Hadis kitaplan yakılıyor, mukaddes mabet
ler tarumar ediliyor..

Bu olayların sonuncusu yine Hindistanda vu- 
kubuldu. Time, 3.10.1969 sayılı nüshasında bu ha
diseyi şöyle naklediyor:

«Bir Hindu polis, ansızın bir Müslüman kitap 
çının kitaplarını koyduğu sergiye hücum ederek, 
Kurtn-ı Kerimin bir nüshasını yere atınca ha
diseler patlak verdi.» Görülüyor ki Müslümanlar 
kendilerini hâdiselerin içinde buluyorlar. Bu 
hadise yine İngilizler tarafından tertip edildi. 
Ahmed-Abad’da daha sonraki haftalarda da Baro 
da ve yakın şehirlerde 10 bin Müslüman ve Hint* 
li ölmüş 3500 kişi hapishanelere gönderilmiş, 
3000 den fazla insan evsiz kalmıştır. Bütün bu 
hunharca işlenen cinayetlerin neticesinde Hindu- 
larm ağızlarında mırıldandıkları düsturlardan bi
risi şudur: «Muhteliflerde (yani farklılıkta) bir- 
leşelim.»

Dikkat edilecek olursa bu sözlerle, komünist 
lerin «Barış içinde bir arada yaşamak» taktikle
ri arasında fark yoktur. Bilindiği gibi Çekoslo
vakya halkı Rus tankları altında ezilirken, Çek 
gençliği kendisini yakarken; komünist şefler, 
«Barış içinde beraber yaşayalım.» demekte idiler.

Son senelerdeki Hindistan katliamlarından 
birisi de şöyle vukubulmuştur:

Geçen Ağustos ayında Kudüs’te Mescid-i Ak- 
sa’nm Yahudiler tarafından yakılması, bütün diin 
ya Müslümanlığını kedere boğmuştu. Bütün dün
ya Müslümanları bu menhus olayı protesto etti
ler. Bu Müslümanların en tabiî hakkıdır. Yahu
diler, Müslümanlar’a olan asırlık kin ve inti
kamlarının öcünü almak için Kudüs’ü işgâl eder 
etmez, Mescid’ı Aksa*yı çayır cayır yaktılar. Bu 
hareket tabiî ki, dünya Müslümanları tarafından 
protesto edilecek ve bu şenî hareketi yapanlar 
lânetlenecekti.
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İSLAM AKAİDİ
Telif Eden: İmam Ömer Nesefı £2 Şerh Eden: Aİİame S. Taftazemi

GÜNAHLAR VE ALLAH’IN AFVI
Allahü Tealâ kendisine şirk koşanı af

fetmez.
Bugün türlü maskeler altında insanlar 

Allah’a şirk koşmaya teşvik ediliyor. Ma
teryalistler maddeyi, Rasyonalistler aklı, 
Natüralistler (20) tabiatı, Sehvetperestler 
(21) seksi ve nefislerini, sapık, Mistik teıâk 
kiler inşam, bazı siyasî görüşler bir mille
tin tamamım veya bir sınıfı yahut da bir 
azınlığı hâkimiyetin menşei sayarak ilâh- 
laştırıyorlar. Allah’a zâtında, sıfatlarında 
ve fiillerinde ortaklar koşuyorlar. Allah, 
hangi şekide olursa osun, kendisinden baş 
ka Allah kabul edeni (yani müşriği) affet
mez.

Şirkden başka, dilediği kimselerin bü
yük veya küçük günahlarını afdeder. Helâl 
olarak kabul edilmediği takdirde. Allah di
lerse, büyük günahı da effeder Büyük gü
nahı helâl kabul etmek ise küfürdür Kü
çük günahları da helâl sayan kâfir olur.

ŞEFAAT
Peygamberler ve hayırlı kimselerin 

büyük günah işlemiş olanlara da şefaat e- 
decekleri âyet ve hadislerle sâbittir.

«... Hem kendinin, hem erkek mümin
lerle kadın mü’minlerin günahlarının var- 
lığanmasını iste...» (22)

«Artık şefaat ediciler (melekler, pey
gamberler ve salihler) in hiç bir şefaati on
lara faide vermeyecek.» (23).

Câbir (R.A.' den, Peygamberimiz (S. 
A.S.) buyurmuştur ki,

«Ümmetimden büyük günah işlemiş o- 
lanlar için de şefaat edeceğim.» (24)

GÜNAHKAR MÜ’MİN
CEHENNEMDE EBEDÎ KALMAZ.
Büyük günah işlemiş olan mü’minler, 

tevbe etmeden Siseler dahi, cehennemde 
ebedî kalmayacaklardır. Allah (C.C) buyu
rur.

«Allah mü’min erkeklerle mü’min ka
dınlara da, kendileri içlerinde ebedî kalıcı 
lar olmak üzere, altlarından ırmaklar akan 
Adn cennetlerini ve çok güzel meskemer 
vadetti.» (25)

v
İ M A N

tman, Allah indinden gelen şeyleri 
kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır.

Allah’a ve Resulüne inandığını dili ile 
ikrar ettiği halde kalben tasdik etmeyen 
mü’min değildir Kalben tasdik ettiği hal
de dili ile ikrar etmeyen ise Allah indinde 
mü’mindir. Fakat müslümanlarca kendisi
ne mü’min muamelesi vapılamaz. Zira o, 
imanın ifadesi olan «dil ile ikrarı» yerine 
getirmemiştir Tslâm nizammnm bir mü’- 
mine bahşettiği hakların kullanılması, r 
cak kalben inandığı inancım dili ile ikrar 
eden insan içindir. Iman-ı Maturidî (R.A) 
de bu fikirdedir.

ÎMAN VE AMELLERDE ARTMA VE
EKSİLME OLUR MU?
Ameller artar amma iman, inanılması 

lâzım gelen şeyler bakımından, ne artar, ne

de eksilir. Ancak ferdin imanı kuvvet bakı 
mmdan artar veya eksilir. Zirâ, Allah bu
yurur:

«Müminler ancak onlardır ki, Allah 
anıldığı zaman yürekleri titrer karşıların
da Allah’ın âyetleri okununca bu, onların 
imanını artınr. Onlar ancak Rablerine da
yanıp güvenirler.» (7).

Mü’minler imanda ve Allah’ı tek tanı
mada eşittirler. Amellerde ise birbirinden 
farklı durumdadırlar.

İMAN VE ÎSLAM
İman ile İslâm birdir. İmaı., peygam

ber efendimiz hazretlerini, Allah tarafın
dan tebliğ buyurduğu kat’i surette malûm 
olan emirler ve nehiylerin hepsinde, katiy 
yetle tasdik etmektir, tslâm ise, Peygam
ber efendimizin tebliğ buyurduğu şeyleri 
zahiren ve batmen kabul edip, güzel gör
mekle Cenabı Hakka itaat edip emirlerine 
boyun eğmektir. Lügat mânâları birbirin
den farklı olmakla beraber bu iki mefhum 
îslâm ıstılahında aynı mânâya gelir.

Dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmiş 
olan kulun «Ben muhakkak müminim» de
mesi lâzımdır. «Ben inşallah mii’minlm» 
demesi doğru değildir. Bu ikinci sözü şüp
hesi sebebiyle sövlerse kâfir olur Terbiyesi 
veva savgısı sebebiyle sövlüvorsa. kâfir ol 
maz, fakat bu kabil konuşmayı terketmesi 
lâzımdır. Bu hususta Cenab-ı Allah büyü
tür:

«işte onlar gerçek mü’minlerin ta ken 
dileridir...» (8).

«Müminler ancak o kimselerdir ki, Al
lah’a ve Resulüne iman ettikten sonra şüp 
heye sapmazlar...» (9)

SAADET VE ŞEKAVET
Bir kimse saîd (günahsız) iken şakî 

(günahkâr) olabilir. Şakî iken de saîd olabi
lir. Bu insanın imandan sonra küfre dön
mesi ve küfürden sonra iman etmesi gibi. 
Bu değişiklik fertteki saâdet veya şekâvet 
linin değişmesidir. Yoksa ferdin şekâvet 
veya saâdeti yarattığı manasına gelmez. 
Çünkü saâdet ve şekâveti yaratma Alah’ın 
sıfatlanndandır. Allah ve sıfatlarında ise 
değişme olmaz.

R E S U L L E R
Resullerin gönderilmesinde hikmet, in

sanlar için iyilik ve güzel akîbetler vardır. 
Allahü Tealâ insanlar arasından bazılarını 
beşeriyete müideleyici ve korkutucu pey
gamberler olarak göndermiştir. Bu resuller 
insanlara din ve dünya işlerinden muhtaç 
oldukları herşeyi açıklamışlardır.

Peygamberler, insanların ezelden ebe
de kadar ihtiyaç duyacakları her şeyi bil
dirmişlerdir. İnsanın kendisine, başkaları
na, din kardeşlerine, devletine ve Allahına 
karşı olan vazifelerini ve takip edeceği ha
reket şeklini gösteren ebedî kanunlar ge
tirmişlerdir. Bunlar iman? kültüre, hayat 
nizamına ve amellere dair olan ölümsüz 
kaidelerdir. Dini kabul onun muhtevası 
olan iman, kültür, hayat nizamı ve amelle

ri de kabul etmek demektir.
Cenaba Allah Peygamberleri, tarnat 

kanunlarını yırtan, mu’eizelerle te’yid etti. 
Mu’cize, peygamberden Allah’ın izni ile 
sâdır olan fevkalâde haldir.

Peygamberlerin ilki Adem (A. S.) ve 
sonuncusu Muhammed (S. A. S.) dir. Hz. 
Adem’in ilk insan ve ilk peyğamber oldu
ğu hususunda Kitap, Sünnet ve İcmâ’da 
deliller vardır. (Darvvinıstler (10) ve aynı 
düşüncede olanlar gibi, bu gerçeği inkâr 
eden kâfir olur. Hz. Muhammed’in son pey
ğamber olduğunu inkâr eden de kâfir olur. 
«Hz. tsâ’nın yer yiküne meceği Hadis-i 
Serif’te zikredildiğine göre, son peygam
ber Hz. İsâ olmaz mı?» şeklindeki sual 
yanlıştır. Zira Hz. İsâ yeryüzüne ikinci ge
lişinde Hz. Muhammed’e tâbi olarak gele
cektir. Çünkü Hz. İsâ’nın şeriatı hüküm
den kaldırılmıştır. Hz. İsâ için artık vahiy 
ve hüküm koymak voktur.

Gelmiş, geçmiş peygamberlerin sayı
larının ne olduğu konusunda münakaşa 
etmemelidir. Zirâ, Allahü Tealâ buyurmuş
tur ki, «Andolsun ki. senden evvel de pey
gamberler gönderdik. Onların teinden sa
na kıssalarını bildirdiğimiz kimseler de 
var. sana bildirmediğimiz kimseler de 
var.» (11). Eğer aded zikredilirse. sövlenen 
adedten fazla neyğamber gelmiş gecmisse 
onlar inkâr edilmiş, zikredilen adedten az 
peyğamber gelmiş eeemlsse pev?»mber ol
mayanlara pevframherlik izafe edilmf« olur.

Pevğamberin hepsi Allah’tan aldıkla
rını tebliğ etmişler ve haber vermişlerdir.

(Devamı var)

(1) NATÜRALİST. Natüraiizme inanan. Natii- 
raiizm. Tabiatçılık. Tabiatta rastlanan kuv
vet ve varlıkların tanrılaştınlması. Taİ>ii 
olay ve varlıklara tapma.

(2) ŞEHVETPEREST. Hedonizme inanan. He
donizm. Materyalizmin bir koludur Bunla
ra göre. «Sidiikten sonra dirilmek bahis ko
nusu olmadığına söre. vaşanılan hayattan 
zevk almak gerekir.» Bu felsefeve güre, 
zevklerin en vükseŞi ise maddi ihtiyaçların 
tatmininden ibarettir.

(3) Muhammed Suresi, âyet: 19.r
(4) El-Müddessir Suresi, âyet: 48.f
(5) Ebû Dâvnd 34/28 — Tirmizî 35/11 — İbnü 

Mâce 37/37.
(6) Et Tevbe Suresi, âyet: 72.

r
(7) El-Enfâl Suresi, âyet 2.

r \
(8) El-Enfâl Suresi, âyet 4.

r
(9) El-Hucurâ* Suresi, âyet 15.

(10) DARWfNtSTLER. DarwiiTin ortaya at
mış’ olduğu sapık tekâmül nasariyesine 
inananlar. Darwin, hayatr madde ile izah 
etmiş, tekâmülle bütün maddelerin canlı 
olabileceğini ileri sürmüştür «Basit bir 
canlıdan mükemmel bir canlı meydana 
gelebilir» diyerek, canlılar âleminde, tekâ
mülü ileri sürmüş, insanın mavmundan 
geldiğini iddia edecek kadar maymunlaş- 
mıştır. ^

(11) El-Mü’min Suresi, âyet 78.
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Beynelmilel Mason iktidarı
(Baştarafı 4 üncü sahifede) 

atacak mıdır? Öyle bir ülke düşünün ki. 
Rektör fotoğraflarının altına «Satılmışlar» 
ibaresi yazılsın. Üstelik yazıyı yazanlar, 
Halka Dönük Eğitim istesinler. Pencere
den Rektör koltukları atılsın.

Talebeler kurşunlansın. Fakültelerde 
dinamit kullanmak âdet haline gelsin. Okul 
lar tahrip edilsin. Mesul idareciler sussun.

Bunlar neyin ifadesidir? Aczin mi, yok 
i a Mason localarının «komünistlere karış
mayın» tarzında kesin emri mi?

Millî Ordumuzun karşısına Halk Or
dusu çıkarilması teşebbüslerine girişilsin, 
Mehmetçiğe çürük yumurtalar atılsın, Ge
neral otomobilleri taşlansın... Bunların he
sabı sorulmayacak mı? Bütün bu hadiseler 
olurken, Mason localarında, Rotarien kulüp 
lerinde beynelmilel kararların alınışını ta
kip edenler, hesap vermelidir. Millete kar
şı sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar...

Komünistlerin sokak hareketleri, üni
versite işgalleri, milletine bağlılığı ile bili
nen öğretim üyelerini tedirgin etmekte, 
kendi kabuklarına çekilmeye zorlamakta
dır. «Halka dönük eğitim» maskesi altında 
eğitimle zerre kadar alâkası olmayan, so
kak hareketlerinin mümessilleri olarak bi- 

1 linen ve gayri millî basının şımarttığı bazı 
komünist profesörlerin idareci mevkiine 
oturtulması için bütün anarşi hareketlerine 
girişilmektedir.

Ancak ehemmiyetle kaydetmek gere
kir ki, bu hareketler milletimizin zaten ge 
rilmiş âsâbının daha da bozulmasına yol 
açmaktadır. Üç buçuk soysuzun çapulculuk 
hareketine göz yuman idareciler zümresi
nin sorumsuz tavırları, bardağı taşıran son 
damla olmak üzeredir.

Demirel, Bir AP—BP koalisyonunun 
teşkili için AP’nin yıkılmasını göze almış, 
milliyetçileri tasfiye etmiştir. Böyle bir cü 
retin kimin nam ve hesabına yapıldığı ma
lûmdur. Bilgi Locası’nın talimatı bu yönde
nlça cfprplr

SİYASET SAHNESİNDE
YEPYENİ BİR GÜÇ.
Bütün bunlar bir yana, teşkilâtlanan 

halk kitleleri önümüzdeki seçimlerde Par 
lâmentoda ağırlığım ortaya koyacak gibi 
dir. Gittikçe şuurlanan ve teşkilâtlanan 
halk kitlelerinin mason diktasına son vere 
ceği hakikati yavaş yavaş gün ışığına çık 
maktadır. Demirel ve AP’nin mason - ey 
vamcı kadrosunun asıl endişesi buradadır

İnönünün zulmettiği, DemirePin aldat 
tığı ve alay ettiği millet, kendi gücünü or 
taya koyduğu an, siyaset sahnesinin duru 
mu merak konusu olacaktır. İktidara sene 
lercLjr bir türlü gelemeyen, eski demleri h? 
tırladıkça kriz geçirip, «irtica» diye köpü 
ren İnönü, ve «partiyi gericilerden temi? 
leyeceğim» diyen Demirel’in. millet evlât 
larının Parlâmentoya ayak bastığı gün hal 
ne olacaktır acaba? Milleti mürteci ve teır 
silci durumunda olan kimseleri gericilikle 
itham eden bu şahıslar, önümüzdeki seçim 
ier milletin karşısına hangi yüzle çıkacak 
lardır? Biri eski hatıralarını anlatarak, di 
ğeri «milletin yüksek vicdanına sığınarak» 
mı? Asla... Yıllarca milleti aldatanlarır 
maskeleri aşağıya inmiştir. Şimdiye kadar 
siyaset sahnesine «milletin kurtuluşu içim 
ortaya atılan veya çıkarılanların, «Millef 
buhranının baş temsilcileri oldukları» an 
laşılmıştır.

Milletin kahhar ve mururu zaman tanı 
mayan intikamının, sandık basında teceir 
edeceği günler yakın görünmektedir...

Milleti kimler koruyacak
(Baştarafı 5 inci sahifede) 

ünde silâh ihtilâlcilik oynayan katillerden 
«birkaç öğrenci, devrimci genç» diye bah

setmektedir. Her gün boş meselelerle mil
letin kafasını dümûra uğratan,» komünist
lere methiyeler düzen bu basın artık anla
şılsın ki, gayri millîdir. Ama çok kalmamış 
tır. Millete hergün kovalar dolusu çamur
lar atan bütün bu rotatifler kısa zamanda 
millete hizmet etmeye başlayacaktır.

3 — MİLLETE YILLARDIR ZULME
DEN «BUNAĞIN» İHANETİ 

Millete senelerdir zulmeden, rahat yü
zü göstermeyen, milletin her uyanış hare
ketine «gericilik» yaveleriyle saldıran «Bu 
nak»ta Türkiye’deki komünist hareketin fi
lizlenmesinde büyük hizmet görmüştür. Bu 
gün solculara «Haytalar, caniler,» diye yük 
lenmek isteyen bu adam, bundan bir müd
det önce ilk fakülte işgali yapıldığı zaman 
«İşgal ile boykot aynı şeydir.» diyerek ko
münistlerin anarşizmine fırsat hazırlayan 
adam değil midir— O zaman «İşgâl ile boy 
kot aynı şeydir» diyerek güya komünistle
ri ortak cephesine almak istiyordu. Ama 
Rusyanın desteğindeki komünist hareketin 
ortak cephesine kendisi düşünce, eski sözü 
nü unutmak ve solculara «haytalar, cani
ler» demek suretiyle iktidar için başka yol
lar aramak istemesi ihanetini gizleyecek 
midir? Türkiye’de millete bağlı kuvvetler
le, millete ihanet edenler artık belli olmuş
tur. Bundan sonra milleti aldatmak imkânı 
kalmamıştır. Ne uydurma kahramanlık hi
kâyeleri, ne sahte sefalet edebiyatı, ne gö? 
termelik memleket severlik lâfları- hainle
rin ihanetini gizleyemeyecektir. Zaman 
hakkın ve hakikatin lehinde cereyan etmek 
tedir.

4 — İKTİDARIN ACZİ KOMÜNİSTLE
Rİ ŞIMARTMAKTADIR.

Komünist hareketin gelişmesinde ikti
darın lâkaydisi, aczi ve gayri millî ideolo 
¡ilerin ajanlığını, jandarmalığını yapması 
da büyük nisbette tesir etmektedir. Demol; 
rasiden bahsedilecek bir ülkede, milletin, 
yani millet ideolojisinin iktidarda bulun
ması gerekirken, bugün millet ideolojisi 
köle durumundadır. İktidarı elinde bulun
duran bir avuç mütegallibe mason gürûhu. 
komünistlere karşı göstermelik takibat ya
parken, milletin mücadelesini veren millet 
evlâtlarım, hapishane köşelerinde sürün
dürmesi, iktidarın kime hizmet ettiğini açın 
açık göstermez mi? İktidar mason locala
rına mı hizmet etmektedir yoksa millete 
mi? Kanun maddelerini sarahate kavuştur 
mayan, devlet kuvvetlerini milleti yok et
meye yönelen millet düşmanı güçleri ez
mek için kullanmayan* iktidar, komünistle 
rîn ihanetine ortak olmuyor mu? 

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE 
Milletimiz, şimdi bir karar gününde 

bulunmaktadır. Millet düşmanlarının ihane 
lerini katmerleştirdikleri bir zamanda bu
lunuyoruz. Beynelmilel Yahudilik, beynel
milel Hıristiyanlık, bunların içimizdeki a- 
İanları, gayri millî sistemin bekçileri ma
sonlar, milleti yok etmeye yöneien komü
nistler yani bütün millet düşmanlan mille 
te karşı bir cephe teşkil etmişlerdir. Mille 
timiz tarihinin en ızdıraplı gününü yaşa
maktadır. Milleti korumakla görevli kuv
vetler, millet düşmanlarının oyuncağı ol
muşlardır. Bugün millet kendi varlığını biz 
zat kendisi korumak mecburiyetinde bıra
kılmıştır. Tıpkı millî mücadele yıllarında 
olduğu gibi. Tarih, ızdırap içine düşürülen 
milletlerin nasıl kurtulduğu hususunda bi
ne ışık tutmaktadır. Millet kendi içinden 
çıkan, kendi değerlerine gerçekten bağlı 
kadroların, mücadele birliklerinin etrafla
rında teşkilâtlanacak, mal ve mülkün, evlât 
ve ıyalin mani olamayacağı bir mücadeleye 
katılacaktır. Bunun ilk belirtileri görülme
ye başlamıştır. Milletimiz, dostunu düşma
nım artık tanımakta, millî kadroların etra
fında saflarını sıklaştırmaktadır. Millî mü
cadelemiz millet düşmanlarına korku, nül- 
let evlâtlarına ümit vermektedir. Komünist 
leri ve bütün millet düşmanlarım korku

tan, millî mücadelemizin her geçen gün bir /  
çığ gibi büyümesidir. Çapa’lı millet evlât
larının verdiği mücadele, üniversitenin her 
bölümünde yavaş yavaş tesirini hissettire
cektir. Millî mücadelemiz, millet ideoloji
sinin iktidar haline gelmesine kadar süre- ■ 
cek, milletimiz ancak o zaman mesut olacak 
tır. Zafer hakkın ve hakka inananlarındır.

Orta - Doğuda
(Baştarafı 7 nci sahifede)

yıkılsın...
Doğu meselesinin temelden çözümü 

için şunları da eklemeliyiz. Bizim için -da
ha evvel Rum olduğu halde- Mihail Gazi ile 
Osman Gazi arasında fark yoktur. Peygam
ber Efendimizin (S.A.S.) şu hadis-i şerifleri 
kulağımızda her zaman çınlamalıdır.

«Arabm Arap olmayana —Allah say
gısı ölçüsünden başka— hiç bir üstünlüğü 
yoktur.

Hemen izah etmeliyiz ki, milleti kan 
ve dil birliğine oturtan yanlış izah metod- 
ları son derece zararlıdır ve komünistle
rin elinde birer tahrik vasıtası olmaktadır 
Dolayısiyle böyle yanlış izahlardan şiddetle 
kaçınmalıyız.

Son haberlere göre, Kürt kuvvetleri 
Araplarla beraber İsrail’e karşı döğüşecek- 
tir. Ancak bunun ne mânâya geldiğini ta
rih bize gösterecektir. Acaba Barzani, hal
kın İsrail’e karşı vermek istediği mücade
leyi durduramadığı için mi harbe girmeye 
razı olmaktadır? Yoksa Barzani vakit mi 
kazanmak istemektedir? Suallerimizin ce 
vaplannı tarihten bekleyeceğiz. Fakat Baı 
zani’nin isteklerinde hudut tanımayacağ 
muhakkaktır.

Millet düşmanlarını korkutan, Doğu 
nun sağlam ideolojik karakteridir. Düş
man bu karakteri darbelemeye çalışmıştır 
ve çalışacaktır. Vazifemiz buna müsaade 
etmemek olacaktır. Unutmamalıyız ki, bey
nelmilel oyunların sırtımıza yüklediği, ta 
rihin kaydettiği böylesine ağır yükü kal
dırmak için, Bitlis derelerinde. Yemenin 
ıssız çöllerinde, bahar günleri Macar ovala 
rında şehit düsen ecdadımıza verilmiş sözü 
müz vardır. Aksi takdirde tarih ve millef 
vicdanı muhakemesinde mahkum olmamr 
mukadderdir.

Çanakkale şehitlerinin mirası
v Baştarafı 8.ci sahifede)

ı/asım istismar eden hainler acı günler gö
recektir. Çanakkale’de şahlanan imanın 
mirasçıları yeniden başlattıkları Millî Mü 
cadelede zafere doğru koşuyorlar.

Türkiye’nin tam istiklali ve gerçek 
demokrasisi, milletin imanına, ahlâkına 
töresine bağlı kuvvetlerin, millet düşman
larına karşı sürdürdükleri mukaddes kav 
ga ile mutlaka kurulacaktır.

Merhum Akifin
«Vurulup tertemiz alnından uzanmış
yatıyor
Bir hilâl uğruna, yârab ne güneşler 

batıyor.»
diyerek, güneşle kıyasladığı aziz şehitleri 
mizin mübarek kam, Çanakkale’de dini
mizin ve devletimizin bekası için akmıştır 
Yoksa, Türkiye’yi İngiliz, Amerikan ve 
Rus zalimlerine teslim etmek için değil. 
Mehmed’in ve şanlı ordumuzun yanında 
millet düşmanlığının kızılma da, sarışın? 
da yer yoktur.

Mehmed’in ruhu, Çanakkale’de canı 
na kasdeden Amerikan iti ve Rus ayışımı 
bugünkü ajanlarım affetmeyecektir.

Millî Mücadelemizin temelini kanla 
nyla yoğuran «Çanakkale Şehitleri» millet 
mücadelesinin sembolüdür. Yeniden Mili) 
Mücadelemizde bu sembol kirletilmeyecek 
tir. Bu sancak yere düşürülmeyecektif 

Zafer, milletin olacaktır.
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Mars küçük bir grup arkadaşıyla -En
gels ve Lasalle ile- beraber, Almanya’dan 
kovuluncaya kadar, uzun müddet Alman
ya’da çalıştı. İngiltere’ye kovulmasıyla, 
hareketlerinde herhangi bir aksama mey
dana gelmedi.

Fransa’da 1870 ihtilâlinin tahrikçileri 
ve akıl hocaları arasında Marx, Engels ve 
Lasalle vardır. Bu küçük kadro, inkılâba 
hareketi halk kitlelerine maletmek için, 
komünist imanım yaşadı ve komünist ide
olojisini halk kitlelerine'bildirdiler.

Onların bu mücadelesi daha sonra 
Rusya’da semeresini verdi. Lenin, Marx gi
bi hareket ederek, ufak bir grup arkada- 

‘ şıyla beraber inkılâba kadroyu kurdu. Sert 
B bir mücadele içinde teşkilâtları gelişti. Bu 
i mücadele içinde birçoklan öldü. Fakat da- 
| vatan muzaffer oldu.

Demek ki; inkılâba kadronun müca
dele içinde pişmesi ve bu mücadelelerin 
ağır yükünü kaldırabilecek hale gelmesi 
için bir arada ve devamlı bir mücadele, 
içinde bulunmaları şarttır.

Teşkilâtın ideolojisi kendisini cemiye- 
\ te, etrafa yavaş vavaş kabul ettirir. Küçük
I bir grup iken, kadro elemanları, fikrinin 

otoritesiyle, etraftan kendisi kadar kabfi- 
; yetli, kahraman, faziletli ve iradelerini ide- 
; olojisi içerisinde eritmiş, iradeli ve iman

lı fertler alır Bu fertlerle grup kendisini 
kuvvetlendirir ve etrafa kabul ettirir. Grıb 

: artık fikrî - manevî - bir otoriteye sahip-
i tir. Herkes bu fikrin cazibesine kapılır, bu 

fikirden bahsetmeğe başlanır. Herkes bu 
ideolojiyi getirmekte bulunan şahıslardan 
da bahsetmeye başlar. İşte şahıslardan ve 
onların fikrinden bahsedilmeğe başlandığı 
bu sırada, cemiyette o  fertlerin ve o fertie- 

„rin kafasındaki fikrin fikrî ve manevî oto
ritesi olgunlaşır, etrafa yayılmağa başlar.

Fikrin hakimiyetini temin eden şey, 
bu fertlerin yapacakları mücadeledir. Bu 
mücadele siyasî ve askerî bir kuvveti de 
teminatı altına aldıktan sonradır ki, otori
te fikrî, siyasi ve aynı zamanda askerî oto
rite haline gelir.

İNKILAPÇILARDA
ARANAN HUSUS
İslâm inkılabında:
İslâm inkılap hareketinin kaynağı 

Kur’an, inkılâbcılardan iman etmelerini ve
imanlarım hareketleriyle isbat etmelerini 
ister. Bu şartların varlığı halinde zafer mu- 
hakkakdır.

İnkilâbcılarm tahakkuk ettirmek is
tedikleri büyük inkılâbın müjdesi verilir
ken onlara; «Gevşemeyin, mahzun da olma
yın, siz eğer gerçekten inanmışsanız mut
laka galibsiniz» (1) denir. Başka âyetlerde 
de İslâm ideolojisine inanmanın yanrnda, 
onu amellerle zenginleştirme yani onun 
uğrunda mücadele de tavsiye edilir.

Teşkilâtı, inkılâp ideolojisini şahsiye
ti haline getirmiş insan kurar. Fert, ideolo 
jiyi anlamış, ona iman etmiş ise ve ideolo
jisini yaşıyorsa, gerçekten iman etmiş de- 
mekdir. Hadiseleri ve fikirleri ideolojisine 
göre ölçüyorsa, ideolojisini herkese karşı 
telkin ve tebliğ ediyorsa inkılâbadır. İdeo
lojisini telkin etmeyen fert onu yaşamıyor 
demekdir.

İnkılâblar azalarından şunu ister: İn- 
kılâb gerçekten inanmak, onu her türlü 
tehlikeye, cemiyetin reaksivonlarma karşı 
yaşamak ve mücadele etmek.

(1) Alü İmrân Suresi: 139.
İdeoloji, tam bir iman ile yaşanması 

mutlak zarurî bir ideoloji olarak, hiç bir 
güçlükten yılmayarak telkin edilir.

İdeoloji için mücadele tebliğ ile baş
lar. Tebliğ mücadele nevilerinden biridir. 
Mücadele hareketi inkılâbcıdan malmı, ca
nım, imkân ve kaabiliyetlerini ideoloji için 
sarfetmesini ister. İnkılâba mücahid, her 
devirde, gerekli mücadele nevilerinden .bi
rinde veya hepsinde bulunur.

Tebliğ, münakaşa, sokak kavgası, nü
mayiş, silâhlı hareketler v.s. mücadelenin 
muhtelif taktik nümunelerini teşkil eder.

İnkılâba ideolojiye inanacak, onun ta 
hakkuk edeceğine inanacak, ideoloji ile ■  
hayatı dopdolu olarak ve ideolojisini her 
türlü reaksiyona ve şiddete rağmen müda
faa edecekdir.

Bilâl-i Habeşî (R.A.) a imanından dön
mesi için şiddet hareketleri tatbik ediyor
lar. Bilâl-i Habeşî yine doktrinin îçab ettir 
diği tebligatı onlara tekrarlıvor. îdeo’ön
den taviz vermiyor.

Hz. Muhammede (S.A.S.ı e geliyorlar 
îSen bu işten vazgeç» diyorlar. Siyasî rüş
vet, İktisadî imkânlar teklif ediyorlar Hz 
Muhammed’in verdiği cevab sunu anlatı-’ 
yor ki; ideolojiye sadakat karşısında her 
şey erir, yok olur. Hz. Muhammed (S.A.S.) 
«Güneşi sağ elime, ay’ı da sol elime verse
niz gene dâvamdan vazgeçmiyeceğim.» bu 
yuruvor. İdeolojiye sadakatin en büyük 
örneği budur.

Demek ki; iman edilen bir ideoloji nâ 
mma, fert, içinde bulunduğu insanlar ara
sında, ideolojisini her şeye rağmen yaşaya 
cak ve mücadele edecekdir.

Sa’d ibnü Ebî Vakkas (RA) m, anası
nı çok seven bir insan olmasına rağmen; 
anasının, oğluntı ideolojisinden çevirmek 
için girdiği grevi ve ölüm orucu karşısında 
İslâm İdeolojisine bağlılığı, inküâbcılann 
ideolojiye nasıl sarılmaları lâzım geldiğini 
gösterir.

İnkılâba teşkilâtın esası tamamiyle 
iman etmiş olacak. Eski hayatından, imanın 
dan, akıydesinden en ufak bir kalıntı ve 
pislik kalmayacak. Zihin yeni doktrinle 
dopdolu olacak. İşte tam inkılâba budur. 
Tam iman etmiş ve imanının icab ettirdiği 
aksiyon nevilerini tereddüdsüz ifa etmiş o- 
lan adam, inkılâp adamıdır. Eğer bu tip
ten inkılâp adamı yoksa, iman ettiklerini 
söyledikleri halde ideolojinin icab ettirdiği 
hareketleri yapmıyorlarsa, en azından onu 
tebliğ etmiyorlarsa o fertlerde birer inkı
lâba  olma vasfı yokdur Teşkilâtlanmada 
onlardan başlanmaz. Çünkü teşkilâtı kuran 
ve yürüten, inkılâba vasıfları bulunan in
sandır. Bu insan yoksa, bu kabil insanlar 
bulununcaya kadar teşkilâtlanma tehir edi
lir.

İslâm İnkılâba Hareketinde bu kaide
nin tatbikatını görmek mümkündür. Asha
bın hayatı, verilecek numunelerin hepsi; 
ancak "yeni inkılâba hareketin doktrinine 
tamamiyle inanmış, onunla meşbû ve onu 
temsil etmekten, onun icabını yapmaktan 
zerre kadar çekinmeyen, tereddüt duyma
yan insanların bulunduğu anda teşkilâtla 
ma gerçekleşir, inkılâba hareket başlayabi 
lir olduğunu göstermektedir.

Komünistlerin muvaffakiyeti; kendile-
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rinin yürütmüş oldukları inkılâba üareke- 
tin taraftarlarının, yani Komünist Partisi 
azalarının karşı tarafta bulunan fertlerden 
çok daha üst bir imana mâlik olmalarından 
Ûeri gelmişdir. Onlar çekinmemişler, kork
mamışlar, yılmamışlar, cemiyetin reaksi
yonları karşısında aldırmamışlar komünist 
doktrini işlemeye, temsil etmeye, ona taraf 
tarlar kazandırmaya gayret etmişlerdir.

Lenin, komünist inkılâba inanmayan 
ve demokrasi ile birlikte komünizmin ger
çekleşmesini bekleyen adamlara hakaretler 
yağdırır. Sn kat’î bir surette bellidir ki, 
1905 den 1917 ye kadar öldürülen komü
nistler, işte bu inkılâba hevecanm vermiş 
olduğu iman ile ölmüşlerdir

Zikredilen kaidenin tatbikatını Nazi 
hareketinde de görmek mümkündür:

İnkılâba, imanını yaşayan insan de
mekdir

Hitler der ki: «Teşidlâtın ancak sağ
lam, kahraman ve mücadeleci insanlarla 
yürümesi mümkündür. Nazi doktrinine i- 
nanmayan adamlar. az iman edenler dışarı 
atıldılar. İnandıklarım ifade etHkîerı hal
de, ideoloji uğrunda kavgaya gelmeyen, 
doktrini ailesinde, muhitinde ve her yerde 
propaganda etmeyen bütün Nazj Partisi 
mensuhîan kogul du Bo şiooet karşısınca 
ancak iman etmiş olanlar kaldı ki-işte mü 
cadeleyî bu insanlar yürüttü.» Ve Nazi ha
reketi Ö r m kü S b  yapab^cfr

Hülâsa, teşkilâtı, inkılâba insan ku
rar. İnkılâba insan ise; yeni doktrine ta
ma miyle iman etmiş ve bunun uğrunda her 
türlü mücadeleyi, hayatı pahasına yapma
yı kafasına iyice yerleştirmiş adamdır. Bu 
adam yoksa; orada teşkilât kurulmaz. Bu- 
lunasıya kadar orada teşkilâtın kurulması 
tehir edilir.

İnkılâblarm tetkikinden çıkan netice 
budur..

TEŞKİLATLANMALARDA 
NASIL BİR SİSTEM 
TAKÎB ET>tLMİŞDİR?

TEŞKİLATI KURACAK 
FERTLERİN TAYİNİ:

Bir yerde teşkilât kurmak isteyen in- , 
kılâba ideolo jisine iman etmiş, bunu filîle
riyle gösteren, ideolojisini çevresine anla
tan ve kabul ettiren bir ferdi, teşkilât kur
mak üzere, o mahalde vazifelendirir.

Teşkilâtada aranan vasıf; iman, irade, 
imamnı yaşama ve ideolojisini tesirli bir 
şekilde propaganda etmedir. Halkın veya 
muhitin bir ferdi sevmesi, merkeze bağlı 
bir teşkilât kurma işinde ancak ikinci dere 
cede bir mânâ ifade eder.

Teşkilâtçının seçilmesinde bir mesele 
de şudur- .

Fikrî ve manevî otoritesini etrafa ka
bul ettirmeye başlayan merkezî teşkilât, 
muayyen yerlerde şube açmak için kendi 
seçtiği fertleri mı gönderecek? Yoksa, o 
mahalden bazı fertleri seçerek- onu teşkilât 
şefi mi yapacakdır?.

Her şeyden evvel aranan  insan inkı
lâba ideolojiye inanan, onu hayatının ga
yesi haline getirerek yaşayan, onii propa
ganda eden, ona vapılan hücumları daima 
karşılayan insan demekdir. Bir inkılâba- 
dan istenen, en azından, bu haldir. Bu va
sıfta bir adam voksa orada, o mahalde teş
kilâtlanmaya geçilmez,  ̂ _ j  x
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