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Y A H U D I L I K SıRRı 

1 - SÎVON HAKIMLERININ 
PROTOKOLLERI 

a - Gir iş 

Yahudi emellerinin iç yüEü, resmî ve alenî bir vesika 
ifadesiyle 1906 ydına kadar meçhul kakb. 1906 Ağustosun*^ 
Londra'da (Eritiş Müzeum) kü ı Li 11 •\ıı:ı• •• i ı!:'ı• birdenbire ele bir 
kilap gcçiL B u kilap {KüçSk içinde büyük - hâ ateyhsavltğı* 
mfl siy&si -•:.•••>• fî/j if-v:. ismini taşıyordu ve Rusça yanlmışlı. 

Bunu {Bir Ortodoks un Noifun- ¡905) İsimli Rusça bir 
tserin meydana çıkması takip etti. Bu kitap, 1919'da İngiliz-
ceye çevrilmiş ve (Spûrtiavıjd) malbaasmda (Siyon Hakimi*-
rinin Protokolleri) adiyle labedijmiştir Eser, Londra gazecete-
[ine aksetti ve İngiliz basınında tutmalar kopardı. İngiliz di
linde yayınlanmaya başlıyan eserh derhal Almancaya çevrildi 
vc hertarafL sirayete bağladı. Hadise büyüyüp (Time) gibi ga
zetelere düşünce, birdenbire vc usulen, son derece dikkate şa
yan bir is oldu: Eserin tek nüshasını bile elde etmeye imkân 
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kalmadı. Bundan sonra gerek Fransa ve gerek Arnerikada bîr 
tıkırn ik i l ler ok luyu d ı Aslındı [Serj N i l u ) ıdlı Rus profe
sörüne atfedilen esenn bütün izleri hankulide gidi tcşetkül-
ler tarafındın yokedıhneye çalışıldı vc bunda bir dereceye k i -
dar muvaffak olundu. 

(Serj NÜU>nı eserinin temç|j h 1897'de (BalKte topla
nan (Siyon Cemiyetlerinin gizli kararları r programlan ve 
maddî manevî hedeflerinden ibareltir. Bunu, son olarak (Roje 
Lirnbelen) isimli bir F n ı n m ele geçirip teftUmc etmij, bun
d u d ı Gcnenü S imi Sıbît Karaman t Siyan Önderlerinin Prv-

i . !u n • iımîylc. İ M uh i f t Türkçe bir KitUmc vücuda ge
tirmiştir. Fakıi lW3 F de intişar eden bu Türkçe nüsha da bek^ 
fejıen ak^i yapamadan ortadan silinmiştir. 

Netice şudur kl bir millet ve memfekcl birlik ve bütün
lüsünü güve " ihi için için yiyen gizli kuvvetleri tanımak; onla-
n ister isimlendirerek isler isimlendirmeyerek, falul mutlaka 
kurma? strbr^kt l*|Ws etmek ve n h m a n ı n d ı nufuı ve ı ti • • 
k"ı nahiyelerini fırketmek bakımından bu Protokoller birinci 
derecede kıymet ve ehemmiyetledir. 

İleride, bütün earartyle ve Tanzimat ricalinden Jttihai 
ve Terakki büyüklerine kadar isim kim her -> mensuplariy^ 
•e ve m e ş u m lesiriyle onaya dökeceğimi! nuıonluk ve bü
yük garp kaplialîznuumı bağlı Yahudi [esirlerine başlangıç 
olmak üzere, işe bu (Proiokol )!erden giriyoruz. 

Siz ydmz dikkn edin: Milletler nenlerinden vurulu
yor, hangi sinir ve nıh merkezlerinder; ele sopıi l iyr* ve u u l 
canbazhaıfc hayvanim haline getiriliyor. Şu Anda gördüğün [iz 
ve göreceğiniz Protokoller, umumiyetle birlik vc bütünlük da
vasındaki her milletle ilgilidir: bundan Türk milletine ait hu-
•BİBİ bizzai çıkarabilirsiniz ama bu hisseleri ileride teker çe
ker ortaya dökülmüş bulacaksınız. Ve btr de bakmaksınız kî. 
Tımimanan beri t rvu i . idarî, îçrirnıt i l : ; . . . . i i. edcbC harsı u -
h a l n d ı birer inkılapçı rtye emmim kiıhnrnanlırdan çcgr 
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hemen hepsi işte bu irizli kuvvetlerin haberli veya habersiz 
kuklalarından başka bir şey değilmiş >-

b - (Roje LAmbelen)den Birkaç Süz 
Ve Protokoller 

Protokol'lenn n y m yffmıdCpnJü bulur. Bunlu bir za
bıtname olmaktan Uyule dersler ve düslüritf mahiyetindedir. 
Bunların müelliTinin veya müelliflerinin b ı şhc ı kaygılan, ke
sin mücadele 1. • •• M" -r m • göründüğü vakit, yulardan beri ta
kip edilin hedefleri ve cihan hâkimiyetini elde etmek için se
ferin son plânım yirmidörr ders halinde takrir etmektir. 

(Roje Lambclenle güre: 
"Yahudiler için kuvvetten ba?ka hak yoktur hürriyet 

mezhebi hristiynnLEuin dinini de hükümetini de sarsmıştır. AI-
cınh İsrüloğuNarının elindedir, onlar bu altın sayesinde, de-
mckratlaşmış dcvlciLerde hükümetlere kurnanda eden basına 
vc bu yoldan efkâra hakim olmuşlardır. 

Mason localınH gösteri ve propagandaları tertip eden 
Yahudiler tarafındın idare edilmektedir. 

- H r â t i j a n kavimler bir gün gelecek »vfce sarsılacaklar
dır ki , hi/im haklmlyellmizde âlemşümul bir hükümet isteye-
çeklerdir. 

İsrailoğullarınm yolunu bulup k ı ş k ı r t a n ı hususî harp
ta ve cihan harbi bu hakimiyeti çabuklaştıracaktım Yahudi 
olüfcnsisi hriuiyifi devreder liberalizminin J tnnl n u a k . or
tada onların dininden başka din kalmayıcakm-

II 



Yahudi Ucmi gücünü gOsiermek için, Avrupa kavimle-
finden birini kati ve (lerür)tc korkutarak esirliği altına alacak* 
lir. Sermaye üzerine arlık vergi koymak, devlel İsi ikrahım 
ycıpmak, (laik) Itdrisatı a h l a k s ı z l a d ı r l a r hristiyanlan niha
yet yıkacak ve bunca zamanlardan beri beklenen ua i (almak
tır. 

Yahudilerin kralı, yani ü n ü z kaderin timsali, bütün 
i lem üzerinde hükümran . - U .ıknr " 

Protükot'lerdcn çıkan mânanm tiıü budur. Dunların 
rnuhıelif fasıllannı süzmek, mclinlertnî İbranî olan titrflr vesi
kalarla mukayese ve yirmi jene Gncc yazılmış olan k .i g ı c I nn Lı 
adı geçen oluş ve olay lan n bUyük harp içinde ve ondan beri 
ne r*ddcyc kadar gen^kk^ni ış oldufunu tetkik etmek fayda
lı olur 

tşicLSiyon Hakimlerinin Protc*nHcri)nden en can alıcı 
noktadan 

Fratokül r d t r . . 
"Bizim nazariyemizin muvaffakiyeti söyle olur Gevşetilen 

ikndar dizgini, hayat kanunu ptregıncr. b*)kı elk-rr ge ••• çünkü 
halkın kür ktrrttd bîr pin bik rJufVuız kalamaz ve y p ı ıküdarH 

hbrrzİLuıu ik zayıflarm} olan eıkı ıkiHİann ycrmıi alır. 
Zan kanımızda i l l in kuvven, liberal hükümetler ıkudvıran 

yerini •Imıtltr. Işftnm hüküm ıtlrdüğü zamanlar geçti. Hürriyet 
fikri gerçekleşemez; çUnkll onu hiç kimse lam b i r e y l e kulluna-
PIUU.. Mülkin hirmüddetçlk kendini kitre etmesine müsaade etmek: 
bu rnuhtariyeıln bir hercümerç haline gelmesine yeter. Hemen ay-
kmhklir başlar vc devletleri yrpntan ve kuvveikriıu kemiren içıi-
maî dıdLimekre dönmekle pecıkmb. 
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>.rJ l i m 
Dev bet: tuer kendi gerginlikleri içinde yıpratılın, isler •( 

kjvgalan yüzLkıdcn tLı̂  dU^manİınn keyfine boyun ı- r- n- O anık 
çaresiz yok olmuj demektir O. bizim için çantada keklik demet
lin ı. . i - imiyle elimizde bulunan lermaye. ona. baımamık için is
ler islemez sanlacagı bîr kurtuluş tekneıi gibi görünür 

A v m barbardır vç barbarizmi her fırsatla çimerir. Avam 
humycii ele altr almaz onu r barbarlığın son kertesi olan anarşiye 
çevirmekte gecikmem 

Hürriyetle beraber hudulıur. içki kullanmak hakkı da veri-
knH }u rakıyla sarhoş, şarapla sersem ulmu) hayvanlara hokmazl.. 

• . .: kavimler sert içkilerle ahmaklaşmalardır. Gençlikleri 
kh'ıhik derslerde ve zengin evterinde ca&uâlarcmız lügremıcnıLtr, 
hi/metçilerh miîrebbtyeler) ve her tarafla adamlarımız, hristiyankı-
nn eğlence yerle m i r de kanlanmu iaralırkları kamçılanan sefa-
iı-ıhrlc aptallaştınlrmşlanlır. Bu münaıebeile. hnMı yan kırın. İW-
yerek taklit ettikleri, (salon kadınları) dediğimiz unsurlarımızı da 
bunlara eklemeliyim. 

E'aroLamız kuvvet ve riyadır. Politikada yalnız kuvvet, hele 
devlel ndamlanna Çok fertken hünerle gizlenmiş bir kuvvet mu 
/•Her olabilir. Baqlaruidakı ııcı yem bir kuvvetin amillerine kap-
unnık ıttcmiycn hükümcMr K ; ^ Ş M V M bir prensip, hık ve nyibir 
kaide olmalıdır. Bu Tenlik, iyilimi doyuracak biricik vaıtadu. T 
ı-.ir bu scbeblcdır k i h bizi maksadımıza ulaştırabilecek hiç bir ent
rikan yalan, hiyanet önünde boçalımarnahyı^ hele bu yaldan git
mekle onlara boyun eğdirmek ve kuvveti ele almak !•-••=• ola
cakı*.» 

Bizim kuracağımız devlet, bu seuizce ele geçine Liraların 
i - uvaş façkılan yerine, halkı kddlkOfUne itme zorlayan (lerOrhl 

knyınak için daha az güze çarpan ve Fâkal daha çok İşe yarayan 
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"¡1.11 «zilaf] vcrcbiHr- Adakile brrabtT" tartılmaz bir şiddcl, bir 
devletin tu btlyük lamWMfc Bundan OfUrU ufere kavurmak için 
fiddcl ve riya programımı »dik kalmamu birim yalnız menlaa-
timiz değil, vazifemizdir. 

HliTTİyeı, musavaı. uhuvvet kelimelerini halkın önüne ilk 
atan biz olduk- O vakıucn beri her taraftan bu ollaya u-kılmtç şu-
u n u ı papaganlann tekrir cdegeldigi |?u lûzlcr yal mı ve yalnız 
dünyanın dirilirini ve cmceJeri avamın balkırından masun oJm 
ferdin gerçek hürriyetini yıkmaya yaramanr KendlIeRnıt zeki vı 
man adamla* bu kelimelerin gizli marulanm Mîcdcmediter; bu 
kelimelerin birbirine aykırı olduğunu, tabiatta eşitlik olmadıkın?, 
hftnyetln yex rajlamadı^nı. labuıiın kanun tanrı* nkjcı hagh o l u 
akıl. seciye ve zekllardaki farklan bizzaı tabımın kendili yarattığı 
m Rrtrcmediler-

Vntükvt 21den... 
Hnmetc hyıkacirn derecesine göre unun anundn K^C • 

ccgimtz idareciler, mcmlekeı idaresine hazırlanmış kimseler olma-
yatiitiır. Bu efendiler, çocukluklanndan beri bütün cihan ilerini 
idare nokıaiıridan yelijlinlmt; bilgin ve çok zeki müşavirlerimizin 
ve uzmanlarımızın ellerinde kolayUkLa birer oyuncak haline gele* 
çeklerdir Hep bilirsiniz ki. bizim uzmanlanmu. ıcLue bakımından 
gerekli bilgileri ü y n i plânımızdan, tarihin lecrübelenndcn. dıkfcjv 
ıe deger bütün oLaylann itKelenmesirh^n çıkarmalardır. Hristi-
yanlar iariraen alınmış bTtaral muialaalann ameli kamun kılavuz 
edinmezlerden ciddi hiçbir neıiceyc ulaştırmayan nazari bir itamtf-
le uyarH giderler. Ijic bundan dolayıdır ki. bizh onlara güvenmeyiz. 
Bırakalım bir mUdüel dıluı eglenıinlerh oy da ra l a r veya geçmiş
teki eğlencelerini anarak biraz daha yığanıdır. Kendilerine- ilham 
ettiğimiz ilim kanunlarına, nazariyelerine inaruınlar. Biz bu mak-
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UtaaaVtaVrı 
sacladır lü r Ivu .- vasıtasiyle. örtlınn bu kanunlara inançlinm 
durmadan arttınyoruz. Hristiy anların aydın ıınıfı, bu bilgilerk: 
nurlanacak vc ajanlarımızın «ilan istcdijı isıikâmete yünellnıek 
için yayrb ja bu ilimleri Utfbik edecektir 

Bu löıdcrimıil ıcmeLuz anmayınız. (DarvminnK {Mark
sizm) ve (Niçeizm) ile sakladığımız taşanlara bakıruzL Bu icma-
yulün öldürücü Icftri h\ Y defi be bûe meçhul kalmamalıdır. 

Prolukol JMen... 
Buglln lize anık hedefe yaklajmıj olduğumuzu &rjyhyebr 

Imm. Biraz daha yolumuz kaldı; kavmimizi icrmil eden timıafl yı
ka, dairesini kapamak üzeredir. Bu daire kapandı mı, bütün Av
rupa aW taleri bit mengene içine almmıi olacaktın 

MefruEiyei tenzilinin altUü otmaıı aedkmiyea^tir çünkU 
biz unun kolunu, yani i) başındakilerihdurmadan birsama bir 10la 
eferek bozduk. Hriıliyanlar, terazilerinin doğru olmadığım biliyor 

fakat kelelerin er geç denkleteceğini umuyorlardı. Halbuki iş 
ha^Lndaluler, bir lUnll budalalıklar yapan ve kendilerini onlann 
kontrolsuz iktidarına kaptıran halk mlane&silleri tarafından hima
ye edildiler. B unlar. ıkridan faraylarda hâkim olan teröre medyuv 
duriarve arlık halkla lemasa gelmediklerinden: « u n l a uyuşup k-
lidar mevkiine gözdikenlere karşt kuvvetlenemiyor!*. 

İdare dizginlerini ellerinde tutanların uyamk kıruveli İle 
halkın korkuvviiu bizim tesirimiz alımda: birbirinden ayrılmış ve 
her İki kuvvei bUftln ehcmmiyeıini kaybetmi^lir 

Bu ayrdq rvuuyanları dejnekvt bîr kor kadar ikndaruz 
bir hile peunrHinr. 

Hırsı olanlaa iktidar mevkiini fena kullanmaya sevkelmek 
için. onlann bülün liberallik temayllltenni ısiiklale d of™ inki|af 
ellİTrrrk •- kuvveleri birbirine k:u ••• nninL 
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frltriht - U ı ,.»•.. J - D M v J İ 
(Huyükh AdmL verdiğim^ hnrtUZ llıli.Jİıııı hatıriayınır_ 

Orıun hazırlanmasındaki tır hır bizr meçhul debidir. çünkU o t*j-
tart aşağı bizim eKrimizdir. 

O vakuicn ben halkı, cihan içtn hazırlamaku • •! İn.- z 
-İsrail k.ını=ı.i mitsıebiı kralını lehine oUnk, bı/dcn bile vız 
geçmesi iç m hatadan hataya dUşurtıyEmEZ. 

Şimdiki halde nmllakr aran bir kuvvet olarak m-ıûnü/, 
çünkü, bir devlet bize taamız ederken öbür devletler ımkdafaa 
ederler. 

Bizim iıtiklBIimizi kolaylaştıran jey, hristiyuı kavimleri
nin, kuvv-ı- i-, . .mı. L--r y.aıK ve halaları affetmez ve fakat c inayet-
lere gûzyumar oJmalan. hürriyete k . sdz sOyletmemefcn. ctlnt-
li bîr diktatörün şiddeti önünde birdin kurbanı kadar sabırlı olma
larıdır. 

Bugün baf yeislerin yalamukları Önünde sabırtı ve taham-
müllü alan bu ûdtmlflr, bu yolsuzluğun binde biri için yirmi kralın 
kellesini uçururlardı. 

E laik kitlelerinin bu tuhaflığı, bu aykınh£ıH aynı olukta gd-
rünen öbür olaylar kanısında nasıl izah edilebilir? 

Bu turtan ık foyle i a h edı lebdir kı. • dıkuârter -bafvekıl-
ier- ajanlın vanij&pylc halka alnan aha junu dedirtirler (F-ier un
lar şimdi devlete zarar veriyorlarsa buF halkın mLxttutLi£unuh millet
ler arası kardeşliği, dayanılmayı ve herkes için eait hukuku Hakla
mak içindir.) 

şüphesiz bu birliğin ancak bizim hüküm ve irademiz altın* 
da gerçekleşeceği onlara söylenmez. Ve işle böylelikle suÇHu/lin 
mahkum, suçlulan suçsuz gösteren halk, her hoşuna gideni yapa-
hilece fine ııumu. bu nanJar içinde halk her nirlu dcvamLth£ı yıkar 
ve her adımda bir düzensizlik yaranr. 

111 M ı. •• insan cemiyetlerini her kudrete. I>erkuvve
te Kâtla Ailaha ve tabiala kartı mUcadeleye kışkırtır. İşte bunun 
içindir k i r bİZn İ) bajtru gelince, avamı yabani hayvanlar hahne ge-
lirerl bu sürü tûeaılırdan çıkarıp alacalı/. Bu hayvanların, her ka-
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RahaanBAm 
ııa doydukça uykuya vardıklan bir hakikaUır.. İ;Le O vakit onlan 
/incire vurmak kolay okun fakat kana doymadıkça da uyumaz ve 
dun nadan dügüşif rler. 

r m ı İ T i l Tİ\m 
Her cumhuriyet hirlü türlü devreler geçirir, tik devre safa 

• ıl.ı yalpa eden bir kOrUn urukhklan içinde aeçer. [kincisi anar 
şiyı doğuran (derrıagr^i} devrelidir; bunun pekinden istibdat gelir. 
I .ık-.ı kanunî, açık ve dolayıuylc mcsül birislIbdaEdcgiL Bu istib
dat gizli bir tevekkül tarafından yapılır. 

Bu teşekkül, ayn ayn ajanlar adresi le çalıştığı nisbette en-
dı)e azadır. Ajan dedirmek ue > alruz zaranti değil. lüreaJi rai-
metkn mükafatlandırmak kdfelinden t u ı t a r u j ı ıpn kailı Jır 

Gonlnmiyen bit kuvveli kim devirebilir? Ijce bizim kuvve
timi/ böyle bîr kuvvettir- Di) maSûruugun varile» maklatlanmızı 
^istemekten bajkn bu şey değildir Gizli kuvvetin hareket plflmni, 
ruılUı konak yerini, halk hiç bîr zaman ögrerterniyecektir. 

Flümyei. kavimlerin dirliğini bczmakuzuı: devlet içinde 
/ a ran ıza btrakj taHMh eğer, mîfevkh£ı ve m#dunlu£u leşi* 
rden hilkal kanunlarının reddettiği rnusavafl Jıkı bLr tarafa hırı 
kurak h Ailaha ve 5demo£uLlanmn kardeşliğine inanmak esasına 
dayamaydı. Büyte bir inançla; halk kendisini ruhani dairesinin ve-
uiytnnelerkeder ve Allah ne kıımet eniyse uru kanarak ruhani ço-

.-. emri allında kuzu fibi sessiz yaşır giderdi
kle bu Sebepledir kı. ımaılı ^ kmam ı / ham ulühiyet ve ruh 

prensiplerim hnstiyanlann kafasından söküp çıkarmamızh bunların 
- • 111 H.- hesap ve maddi menfaallen kaymamız gereklidir, finali yan 
lıkır adamlarına düşünmeye ve incelemeye vafcH bırakmamak 1çsnh 

nmlaıı ulnayi Ve ticarellc ujmjlı nttamı z gerektir. Böylelikle bLİTfJn 
mdltriler kendi menfaatlerini aramaya koyulacaklar ve herbiri ken-
dt nvnİLUiımn pc^IIK dUjerekb düşmanlarım farketmıyecekkrdır. 
I akal hıimyelrn lansUyan cemiyedejini bülbülün damıtıp yıkabıl-

17 



men için sana} topraktan çıkaracağı bütün Mrrtt 1 er sanayKile
rin elinde kaimLvarak hepsi (spekülasyon)*- gidecek, yani kasaları
mıza girecek!ir. 

Proiokcd * ' d n _ 
Hrrflıyuılann umumi bir inifakj bizi bir zaman için yolu

muzdan alıkoyabilirdi: fakat hız bu tehlike Önünde açıkta degi liz; 
çünkü «ılarm kalblenmn derinliklerine ekilmiş aynhk kumunu 
• 4 >i| atmaları mümkün olmayacaktır. Blz h hn^ttyanlann ferdî ve 

millT hesaplarını yirmi ovrdarj beri iş ledijimiz dini ve ırkî kinlerle 
kullanırdık. Ve içte bu sebepledir ki_ hiç bir hUkfrncl hiçbir taraf
tan medet umamayacaktır Hiçbiri bizim aleyhimizde anlaşmayı 
kendi iTicnfaaLırK -J> tun butmayacallir. Biz çok kuvveibyiz. Bıi£ 
ehemmiyet vermek lazımdır. Hükümetler )irndı bizim iştirakimiz 
olmaküizın hiçbir anlaşma yapamazlar. (FVc me reges re^ 
nanL-Krallar vasıtasiyle hüküm sürerleri Peygamberlerimiz bize. 
hauJL bülün küreyi idare etmek üzere Allının bizi seçmiş olduğunu 
lOyledıber. Allah bize bu meseleyi başaratukcck bir dehâ vermiş-
:n. hasım tarafla bir dehl obaydı b ıumk didişebil rrdı. Fakat dağ
dan gelen bagdakini kovamazdt- İdare makinelinin büıün çarklan 
motora b«glıdrrh o motor da .ılıundur. Bilenlemnız tarafından ted
vin edilen ikıisat ilmi bize altının şahine değerini güsıtrelt pek çok 
oldu. 

Sermayenin, serbest olabilmesi um. sanayii ve ticareti tn-
htıar altına alması lazımdır işle gizli bir elin. dünyanın hertarafuv 
Li-ı ̂ ersekittirmek Özere olckıgu da budur Bu serbesllâ sanayıce-
lere siyasi kuvven verecek, halk da ona boyun edecektir. 

Zamanımızda kavimleri harbe sürmekten ziyade silâhtan 
tecrit etmek defti kazanacaktır K • -.•=!• ihtirasları yuLpırmakıarı-
... kendi men Faal ımıza ".MI- idare elnıek doğru olacak be Ba^kala-
ı ıııı:ı fikirlerim alıp manasım deriştirmek onlar reddetmekten da
ha EuOehdLr. HOkümcltnuzin en büyük : = • • eıkin lervkiık za-
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yıflaımak. dUşünrnc alışkanlığım kaybettirmek ve fikrin kuvvetini 
iayd^sız belagat yarışlarına yönehmeklir. 

Kavimler, ttpkı fertler gibi. srkcCL iş zannederler; çünkU un
lar eşyanın yalnız gdfllnüşünc bakarlar ye içtimaî hayata urruu 
eden *aidler gerçekleştiği takdirde, inceleme zahmeüne nadiren 
kailnrlav. 

- • • • - r j ı i L i j j 

Proloknl 7'th-n... 
Eler muhalefet kamumda, bize kala mimara cesaret edecek 

memlekete, komşuları tarafından harp ilan ettirebilecek bir durum
da bulunmamız lâzımdır. Egcr bu komşular da bi i t karşı muhale-
Eete yehenırterıe «Lan umumi bir harbe flirtlUcmek zonanda k.. 
kuz. 

Politikada muvaffakiyetin en emin yolu teşebbüslerin giz-
lıliğindedir Bir diplomatın • . ••.•> • uymamaluEır. 

ûo^nuunu isteneni^ a£iEa alınmıya defrnez t u t ıscisna-
lar Entanfh bum hulunıyk bizle Kıplhl.r 

Prulokol Shden... 
Rejimimtlp muharrirler tecrübeli kanunşinaslar. idareciler, 

diplomatlar hUllsa husu$j mekteplerde hususî ve yüksek terbiye 
ıi • hazırlanmış adamlarla kuşaulrm; olacakın. Bu adamlar wtyal 
hayalın bünin ınalaklerird. siyasî harf ve kelimelerden mürekkep 
her dili öğrenecekler, insan tabi atinin bütün gizliliklerini ve en in
ce Kehlenm tanyacaJdanlir 

PrtrtokoJ 9 den... 
Bizim hakimiyetimiz başlayınca, liberallerin fhümyel, mü-

M ı , uhuwetr nakamtnD tekzip edecek de|üiz: fatal aynı kcıt-
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meleri, fikri hadlerine irca ederek: "hllniyet hakkı, müsavflt vaii-
fesûuhuvvci ülküsü" diyeceğiz. Boğayı boynuzlarından yakalıya-
CaglZ, 

Pnıtokol I elan», 
Hükiimcl darbecini indirdiğimiz zaman halka şöyle diyece

ğiz; "Hcrşey fena gidiyordu, herkes dayanabileceğinden fazla ıstı-
rapçekıi. Istıraplarınızın sebebini gideriyoniL Milliyetleri, hudut
lar^ para farklannı ortadan kaldınyoruz!" 

Protokol İTdHlu. 
Büıün bu politikayı niçin îcad ve kavramak imkânı ver

meksizin, niçin ilham etmlşük? Dağınık soydajlanmıziTi doğrudan 
doğruya erişemiyeceği amaca gizlice varması İçin değil mi? Bu 
politika bizim gizli masonluk kurumlannnza temel vazifesi gör
müştür Bu tcşkilil gizlidir; onun güvelerinden şüphe hile etme
mişlerdir; unlar, kardeşlerinin güderini boyamak için, locaların 
adamlarım birinci _sımf nı i lif kahraman diye göstermişlerdin 

Protokol i :j-'dcn,PP 

Basına karjı mesleğimiz, 511 olacaktır Dağıtmak, zehirle
mek, parçalamak, iç tezatlarla çürütmek..- Bugünkü basın fayda-
sizdır» insafsızdır, yalancıdır ve pek çoklan onun neye yaradığını 
da bilmez- Liı/ onun sırtına eğer vuracak, ağztruı da kuvveıli bir 
gem takacağız. Basılmış öbür eserler hakkında da böyle davrana-
cağri r ^ünkLl eğer risale ve kitaplann hücumlanna hed&f olmakta 
devam edecek idiysek, basının dilinden kurtulmuş olmaktan ne an
lamış olabilirdik1^ Gazeteler sansür yüzünden, bugün bize pahalıya 
mal elan yayım devletimiz için bir gelir kaynağı haline geıirece-
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Basın i^irt vergi ihdas edeceğiz. Gazete veya maibaa kura
caklardan kefalet isteyeceğiz. Böylelikle hükG metim iz basının hü-
kündnnna karsı korunmuş olacakım Fıcsaı düdükçe ağır para ce
zalan tertip edeceği*. 

Parli gazetelerinin para kaybından müteessir olmayacakla
rı dnğrudun ama biz unlan ikinci saldırışlarında kapatacağız. Para 
cezasına çarpılnıaksızm hiç kimse hllkOnıetimizin lâyuhtilik 
inzkûndumuy ataktır. Böyle bir gazeteyi kapatmak için, efkârı sc^ 
hcbMz ve delilsiz heyecana dUştlnmil^ olmak, bahane nlacaklır. Bi
ze saldıracaklar içinde bizden olanlannda bulunacağına dikkatini
zi çekerimi fakaı bunlar sadece bilim degiştiımek istediğimiz nok-
lalıua hücum edeceklerdir. Bizim uydurma muhalefet üçüncü pl&-
na girecektir Haç değilse bir gazetemiz, bizim fikirlerimizle taban 
tabaBn a l olacaktır. 

Hasımlarımız, bu düzme muhalefeti bîr müttefik zannede-
ceklerdlr. Her çeşit gazetemi* tilacaklır. AriıLokralr cumhuriyeti. 
ibLiliki. halta anar^üi; fakat, şüphesiz, bu teşekküller var oldukça 
izazetelenmizt Hint ilâht glbi r yüzer elli olacaklardın Bu eller ce
miyetin değişimini İtmellenüirefck ve efkân, bizç uycun istikâ
mete yönelteceklerdir. Çünkü fazla heyecanlı İnsanlar muhakkak 
kabiliyetlerini kaybederler ve telkine kolaylıkla kapılı dar. 

Protokol l3Tden... 
Yakm bir gelecekte, sanat ve her türlü spor yanşmalan Cek-

lir edeceğiz. Bu ilgiler, fıkiık-n. mücadele zorunda kalacağımız 
meselelerden uzaklaştıracaktın İnsanlar bizzal kendi kafalariylc 

• • • .•! } anlığım yava; yavaş kaybederek sonunda hep bir 
it£i7Jİan bizim fikirlerimizle konuşmaya bağlıyacaklardır; çUnkU 
nkrv yeni istikametler verenler bizden bajka kimseler olmıyacak* 
ÜT. 
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Prolokol M ' d e n -
Büliirı ••lııı inançtan haltaJ]yaca£iE_ Ejer bu ı .M .. 1.1 hareke

limiz çajdat M İ R doyurursa, bu bir gcçi| devresi olacak ve bi
zim dileklerimize enari olmak şöyle dunurı sebaıh m iyi sistemli 
bütün kavimleri cr-geç kazanacağından jllphe cimi van Musa Dinî 
hakkındaki vaizlanmin dinleyenlere ibrci nl •• .ıkın bflylelikle de 
o dinin. bülün lerbiyevi kuvvetinin gizlendiği sembolik gerçeğini 
ifade ermif cıİBcaJız. Her 1 ::x_!ii. :. bizim -j^İam rejimimizle geçmi' 
şin rejimlerini mukayese eden yazılar neşredeceğiz. 

ProiottJ 17 + den„ 
Ajanlarımız, ytikaefc sosyeielerden oUu|u kadar atağı ta

bakalara mensup diritkli idare memurları arawndan. yayın, b n c i . 
kitapçı, i-... arabacı, hizmetçi ve türeden alınacaklardır. 

Protokol 22Tden^ 
Zamanın en bUyük kuvveti olan altın elimizdedir. •• 

miı kadar akım iki fUn idinde yatndıjırnıı yerlerden eekebıhriz. 

Prncııknl M"dın__. 
Yahudilerin kralı, hırtm ve hele >ehvetın « m olmamaİHur 

Karaktenmn hiçbir lan/ı. hayvani meyillerin zekauna îahakkum 
etmesine meydan vermemelidir Fikri h beşeri faaliyetin en pis ve 
en hayvani cıhel.enne yatıran fthvct, aklf melekeler ve y. -ı^k-kı 
vuzuh üzerinde oldUrilcU bir (esir yapar. 

Davud un tohumundan gelen ve bepnyelın dayanafiı oları 
kavmini Özünde lemsil eden cihangir hdkûmdar. zevklerini feda 
etmeye mecburdur 

Bizim hijkümdanmız kusursuz h r "NUIIIB-LI kübru" oJma-
l.d.r. 
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2 - K A H K A H A M I N 
M E Z A R I B A B I N D A 

Gıziı Prttoköl. bu son vesika ık nıhayeilerirnekicdir. 
If u hahamın, bir hahımbajinın mezarında söylediği nuiukıan 
Lharci olan bu vesika. Yahudi ve Mason ruhunun sadık bir ay
nacıdır 

Hnhum (Rayşhom) IS69 senesinde, Prag'da» Haham
başı (Simcon Ben Yehudâ)nan mezarı ba}mda bir nuiuk M)y-
Ictııüjtı. 

Bu nutkun metnini veriyomı; 

H •• hıiıl bitimleri. A ilahın bize raderlı|i dünya hakırnı-
doftu kaydettiğimiz ıerafcfciyi ve hnslıyaMam karsa fcazan-

ılı^ıııui zaferlen gözden geçirmek üzere, her yüz senede bir. jûra 
tatlmdc inplanmayı itiyat edinmifizdir. 

Bu « n e . bizim muhterem (Sımeon Ben Yehudajnın meza¬
n hacında toplanan, bizJcr, geçen amn bizi hedefimize yakla^lırdh 
(mı ve una ııla^mam 1 zın çok yakın olduğunu iftihar ile temin ede
bilir» 

AJnn her zaman mukavemet edilcmeı bit kudrettir. Hep 
oyle k BLKaknr Mütehassıs ellerin kullandı^ altın, ma sahip OLH* 
hu h, m m faydalı bir rnanive La oJaCak ve ondan mahrum kalanları 

23 



imrendirecektir Altınla müstakil vicdanlar satın alınır, kıymetlerin 
bedelleri, bUtLbı mahsullerin rayiçleri tesbit olunur; aktcueccklcri 
istikrazlar temin edilmek sureliyle, devletler tahakküm edilir. 

Bağlıca bankalar, bütün dünyanın borsalar^ bütün hükü
metlerin killileri bugün elimizde bulunuyor. 

Büyük kuvvetlerden bîri dc basındır. Basınh istenilen her 
hangi bir fikri tekrar ede ede nihayet doğru imiş gibi kabul euirir. 

Tiyatrolarda buna benzer hizmetler görür. Her tarafla mûl-
buat ve tiyatrolar biidm dirçkriİlerimize: mulavaal ederler 

Demokrat rejimi durmadan övmek sureliyle^ hrisliy anları 
siyasî partilere ayıracak, milli birliklerini yyk edecek, arulanna ni
fak sokaca^z. Onlar nihayet 3clz kalacaklar ve daima müıtehit ve 
davamıza zadsk ulan bankamızın kanununa boyun edeceklerdir. 

Hristlyanlann gurur ve hamakatlcrini istismar ederek harp-
leıe^ürükliyeceğiz. ûnlar birbirlerini bogazlıyarak bizimkilere yer 
açacaklardır 

Toprağa sahip olmak dalma nüfuz ve kudret doyurmuştur, 
îçlimat adalel ve müsavat namına büyük çiftlikleri parçalayacağız. 
Bu parçaladığımız topraklan candan dileyecek olan köylüler, az 
sonra isleirrtü lıesabuıa borçlanacaklar ve sermayelerimizin esiri 
olacaklardır. Büyük malikâneler sahibi olmak sırası bize gelecek 
ve: topraka sahip olmak bize iktidar mevkiini temin edecektir. 

Piyasada altının yerine kigıl parayı geçirmeye çalınalım. 
Allını kasalanmıza çektikten sonra, kajpdft kıymet verecek de bi* 
ulacağımıza ı hayata hakim olacağız demekıir. 

İçimizde kendini vecd İçinde gidererek halkı inandırmağa 
muktedir kimseler vardır: insan nevinin saadetini gerçekleştirecek 
değişiklikleri anlatmak vazifesiyle, kavimlerin arasına saldıraca
ğız. Altınla ve müdahane voliyle, er geç hristiyan sermayedarEan 
yıkacak olan proJoicryayı kazanacağız. İsçilere rilyalannda bile 
güremi yedekleri ücretleri vadedecegız. Fakat bîr taraftan da zaruri 
hacetlerin Hyatlanm yükseltmek sureliyle dalıa büyilk faydalar le-
min edeceğiz. 
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=J. »i Sim 
Bu sürerle, hristiyanlann bizzat kendilerine yaptıracağımız 

ıhLİlaJleri hazırlayacağız; ve bu ihlilâllerin semen-lerini bit devire
ceğiz. 

Estihzalanmızla, hücumlarımızla papazlan evselce gUJUnç. 
v ıtıra da iğrenç bir hâle getireceğiz; dinlerini dc o kadar gülünç ve 
o ' -ı iğrenç bir kjlıga sokacağız. Çünkü bizim dinimize, ibade-
ıtmize sıkı bağlı İLğırnızH onlara lîstünlügümüzll, ruhlarımızın üs 

ı ! 11: ınu ispal edecektir 
Büıütı ehemmiyetli sahalara adamlarımızı yerlcştinniş bu

lunuyoruz, Musevi olmayanlara avukat ve doktor tedarikine çahşa-
Üml Avukatlar bütün esrara vakıftırlar. Doktorlarh bir eve girdiler 
mip arlık onlar o evin sırdaştan vc vicdanların güdü^üleri olurlar 

Fakat bilhassa tedrisatı tsüsmar edelim; böylelikle bize fay-
d.ıh uhm fikirleri neşretmiş ve dEttıağlan istediğimiz kalıba dök
müş oluruz. 

1E jser bizimkilerden herhangi biri. adaJetin pençesine dtt^ 
inek rcdbahlİLgtna uğrarsa yardıma koşalım. Ve OflU hakimlerin 

Uzrat kendimiz lUudm olmamıza intizaren elinden kurtarabite-
cek kader şahit bulalım. 

Hrisliyanlann mağrur ve muhleris Hükümdarları süse bu-
?>.IIIIILIISIardır. Bir çok da cıtlulan vaidıt. Bit onlann, çjtgmlıklan-
ımı tldcdıği her ••• M tedarik edebilmelerine elverecek parayL temin 
r(İL-L:tzğiz ve böylelikle yularlarım elimize alacağız. 

liriklerimizin hristiyan kjzlariyle evlenmelerine mini ol-
H k l u i s^mahm; çünkü biı kıılar vasıtasiyle en kapalı mahfille-
ıc hulul edeceğiz. 

KızlanmLzın musevi oJmıyanlarla evlenmeleri de hize da-
hfl 11/ f û y d a h olmıyacaktır. Çünkü yahudl bir anamn çocuklan bi-
itnhtır. I İrisiı. m kadınlanmnh dinlerinin usul ve ameline bağlılık -
I pc-vşc-Lmek v serbest izdivaç fikrini yayalım. 

Muhakkar ve mazlum i&raJİoğullan acırlardan beri iktidara 
ıh^firu hu yn| açmağa çalanlar. Artık hedefe ermek üzeredirler, 
^iımlı mtkl JI melun hnsiiyarıların iktisadî hayatlarıru konlrolleri al-
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tına timi» liyaaeı ve flrf iizenn* bUytik enirler [fet;ıecf k hile 
gelmelerdir 

Önceden muayyen ve mail up bir Jnda hriuiyanlinn hütun 
M:ı:rl.L!iı:ı -sikip b î s eiiredecek ihClUlh knptfiracaftL/ Çlk*fl Alla* 
hm. kavmi™ vldi h böylelikle yerine aminimi* oLacakur 
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3 - GİZLİ KUVVETIN 23 MADDELIK 
IŞ HULASASı! 

1- Genç ncaillcri ahlUca zıt telkinlerle ıfsad etmeli... 

2- Aİk hayatım yıkmak.. Herkes zevkinde ve uia&ın-
<tı hur olmalı... 

3- İmanları , mçlan vc ayıplatıyLe hukmetmelL.. 

4 - Sanan du furmel İL bilhassa edebiyatı müstehcen ve 
(rlkrvi ıstıkarnetcfcvırrndL.. 

5- Mukaddesata saygıyı tahrip etmeli... Muhterem •• 
vıhın .•• ı rezalet isnat etmeli, akideleri kökünden balla-
•unlf ı ı ı 

f>- l i . ı . İM / . huapstz bir (lüks) ve ba^döndürlKü moda-
l.kr mıd ederek, çılgınca ra£ı desteklemeli... 

7 Kalabalıkların gorUnü avama mahsus eğlencelere, 
oyunlara, olçtuüz spor mücadelelerine baflamah.-. 

S- Müfrit nazariye ve s ı w m l j şüpheciliklerle e m l i hu¬
I apul IP ııuıll. =..!•: Lİlfrıleyt boifllaıll VtoJ VC i m n u yO hır.ıl 

2? 



9 - Afyonlu zehirler, her nevi uyuşturucu maddeler İç
kiler ve rnükeyyefat vasıtasîyle ruhları ve ulviyeti l.-m irmeli. 

10- Her an bir hoşnutsuzluk doğurmalı, daimi jikaye-
leye! açmalı ve içtimaî sı mfiaranttına kin ve itimatsızlık sok
malı... 

11- Servet ve nüfus sahiplerini ağır vergiler altında ez
dirme] i , onları borca ve iflâsa sürüklemek servetlerinden tec
rit etmeli- ve avamı yüksek sınıfın yerini almaya doğru sevke-
derek (Altın Buzağı) mezhebini kurmak.. 

12- İsçileri münasip ânlarda (grcv)lerie zehirieuıeli, iş 
manzumesini durdurmak (anarşiyi kûrükiemeli... 

13- Yüksek tabakayı» aşağı tabakaya karşı daimt bir 
emniyetsizlik ve tevahhuş içinde • : ı:..!... 

14- Sanayiye yavaş yavaş ziraatı ezdirmeli, muvâzene 
kapılarını kapamalı, tiç&ret ispekîdasyon)a yöneltmeli... 

J5— Bir takım saçma nazariyeler ve ütopyalar icad ede* 
rek sürüyü tahakkuku imkânız »raplar peşinde gezdinnelir.. 

16- Hayat pahalılığını mütemadi tahrik etmeli ve sınıf
lar arasında refah tezadım müthiş mikyaslara çıkarmalı... 

17- Beynelmilel vakalar çıkarmaktan bir an fâri£ ol
mamalar silahlanma ve itimatsızlık yarışını kuvvetlendirmek 

18- Milletlerin tahsil ve terbiyesi bakımından* onlan 
köklerinden ayıracak ve kaynatan bırakacak her ledbiıe 
b&ş vurmak.. 
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19- Meşru hükümet şekillerini yahnız 13fta vc edebi
yatla bırakarak mutlak istipdada zemin hazırlamalı... 

20 - Siyasî buhran anlarını kollayarak muvazeneyi al-
liLst edici tedbirleri ihmal etmemeli-.. 

2 1 - Vaktinde her HlrlU kredileri kestirerek <panık}ler 
doğurmalı ve iktisadî (kriz) mikroplarım itina ile besleyerek 
sınaî ve ûral (frak)lan şahlandırma! ı ve aJtunu mahdut eller
de (dirije) etmek yoluyla mevhum ve izafî itibar muvazenesi' 
in çökertme! L P 

22- Mühim iktidar malumlarını işgal edenleri, ahlflk 
ve seciye yarası alanların eline doğru kaydırmalı ve bu nd LI m • 
hm sırlan vasıtasiyle hâkim olmah... 

23- Hükümetlerin h istenen arıda ölümünü intaç edici, 
t;üuıai elem, ıstırap, açhk ve adaletsizlik musluklarım elde 
Luimalı; ve gerçek himaye bahis mevzuu olmaksızın onlarm 
ti/erine çullanacak bütün menfi cereyanları (sureti hakt perde
ciyle himaye etmeli..h 

(Büyük Doğu Ocrgişi. 
4Ekinti94&- ¡3 Aralık f 946 

29 



B E Y N E L M İ L E L Y A H U D İ 

L - VAHUDİLİK H A K KİN M A 
BİR AÇIK O T U R U M 

ttinmaitin bayramrun H K J j önö„ , Nnip Fazıf m 
"ı.i.:i\ rvi... Gül ve hanımeli kokutan içiııtie büyük 

hu hciAt'c... Bahçenin arkn ümındamuhFtftmbirkcmcriyr... 
ftet totvft sürniûjîkiarfa kaph olan netıif kamrriytnîn orfa-
rindrı, mtifafi bir buçuk mettr btnmİKt knskocamûn bir yu-

tuituttiki. küp gibi bir şey. hüyük htr 1,1:Bu kûprpkrr yr-
ttvir nutkun de&ildr. şektrft ytknnmûtü mahsus bir Jvvtc..-

\Ls\at?irı nrafırıd&. hasır ve beyaz hoyah isfcentMtr-
Jt "THTJTHfj IS kip... Buiilardiiti mm ti't mefhkr : J ? (Ofd. 
ftnf I. lPwfj, âiimh muharrit Z M - . \Ysairr... 

Necip J\MiJ. manzaraya bakıp jOylc dedi; 
l̂ gic Büyük Doğunun hemen hemen bdtUn fikir kad-

11 HMylo.niıun içinde olmasa bile belli ba^lıbir seviye bakımtn-
ıkuı IJH JIILI|L hürmetkar bulunduğumuz bir gnıpn kendi kendi
l in - Nr arayj jdmi} bulunuyor- Muflalardır. 4 £üç yüzünden 
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toplayamadığıma Büyük Doğu Akadcmyasını şu anda kuru-

Latifeleriyle meşhur bir (Ord. Prof-) ^öyle kaildik ver
di: 

- Biz sana Bayram ziyaretine geldik- Hemen bizi istih
dama kalkışman dügflj mu ya?.. Hcmdc h Büyük Doğu kadro
sundan olalım veya olmayalım; acaba bize uluorta sual tevcih 
edilmesin** cevaplar mı izin neşrine ve isimlerimizin gösteril
mesine razı olacak mıyn? 

Necip Fazıl: 
- Malûm, malûm, ItetadPdedi: meselelerden ebedi Fıra-

rüîgin. nefse mühlet venncninh özür tedarik etmenin muhiti* 
mizdeki beylik formülleri malûm... Ama IfdFen şu halin için
den bir ân çıkalım... İsmini belli eimck istemiyen, hiç olmaz
sa isimsiz olarak fikirlerini gizlemesin L 

Aynı (Ord- Prof ) dedi ki : 
- Yâhu bugün bayram! Ya ziyarcilcr devam ederse?.. 

Daha biraz evvci bir yığın insan gelip gitti. 
Necip Fazd n öğle yemeği zamanının geldiğini, ziyaret

lerin öğleden sonra başlayabileceğini, o zamana kadar da her 
şeyin konuşulabileceğini söyledi. Nihayet Akademik konuş
ma teklifi kabul olundu. Fakat Akadtmyamn bu ilk toplanışı
na mahsus olmak üzere* heıtesin serbestçe fikir yürütebilme-
sini lemin için isimlerin birer harfte gösterilmesine ve isimli 
konulmaların bundun sonraki toplantılara talik editmeline ka
rar verildi. Konuşmaya dâhil olacaklar deminki meşhurların 
kadrosu şeklinde I I kişi olarak ayrıldı. 

Tarihçi D.A&Mı: 
- Bahsimiz nc olacak? 
Necip Fazıl: 
- Aman. ne iyi eltiniz de bu suali ortaya siz atımız! 

Tam da ilim ve ihtisasınız İçinde bir mevzu teklif ediyorum. 
Beynelmilel Yahudi meselesini konulalım! 
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flr.YivtouJf/ mmm 

T - Kısakürek meseleyi (ekspûie) cisinl 
N.F-K-Ba£Lİs1ünc! Semavî dinlerden ve tarihin en ka

tımlık devirlerinden beri gelmiş bir Yahudilik meselesi var. 
Bu* her millet için mevcuttur. Demek ki , beynelmilel ve alem-
Iilmul... Muayyen bir ırk mı h muayyen bir din mi, muayyen 
hır fert mayası mı* ne belirttiği bugüne kadar sarih çizgilerle 
ilmi pkilde (de(ermine) edilmemiş, huduilandın lamamı; olan 
bu fıipik) kalabalığın, tarih boyunca din, iman* milice ırk gibi 
mihraklara bağlı ve birl ik bücîintük ifadesine malik büyük 
kılJder içinde, yıkıcı, çözücü, içten zayıflatıcı ve çürütücü bir 
ml sahibi olduğu tezi çok eskidir. Bu vaiiyelreh bü insan nevi
nin, daha doğrusu harici topluluk ifadesinden uzak, fakat ken
di içinde ve gizli plânda çok toplu b i rüp zümresinin p Yahudi
lik .ııiı altında, tarihî, içtimaî, ruhî, fikri, siyasi, iktisadi ^artla-
ı :• .1 konuşmak ve unlan sağlam bu müşahede ve telhise bağ
lamak... İşle meselemizin vazedilip... 

D - Yahudilik deyinccH hem sabit ve muayyen bir ka
vun ifadesi içinde ırk vakıasını, hem de bu kavmin hisarı gibi 
-ıhıl ve muayyen birdin halini bir arada buluyorum 

N.F.K - Û y l e gibi duruyor amah değil! Ben bu sahada
ki le/.mık fikir ve müşahedeler yerine geldikten sonra birden
bire ortiiya dökeceğim, -Şimdi sizh bize Yahudilerin tarihini en 
faM '••'"!' hulasa ediniz li.ih.-i-

D-Hazre t - İ [brahin^den itibaren malum geliş... Yakup 
*t Yusuf Peygamberler... Fİlıslinde tavamın... Göçler... Mısır 
Dcllflsınp yerleşme-,. Takriben vc tahminen Milâttan evvelki 
I Vinci veya iS'Oncfl asır, HazreM Mı.... Mısırdan çıkış ve 
" hu u Sina' da Hak Peygamber "c ilk ihanet... 

T - Fakat bu hükümler bizim dini menkulâtamıza gü-
rrdiı IJn^nn tarihi kanaatlerine göre değil,,. 

Î 3 

http://li.ih.-i-


Yûhttdilii - Masonluk - D&mrcftt 

L - Onların tarih gijrîl^lfiü de takip edelim. 
D - Onlara göre Yahudilerin siyasî tarihi Milattan evvel 

I2 hncj asndé ve Hazret-i Musa'dan sonra tunlar... Bu çağlar
da Ismil Oğullan göçebe kabileler halindedir. Nazarlarında 
" A I M Mev hut"ise Hantt-i İbrahim zamanından beri idealdin 
O çag!arda , LArz-L Kenan"! sapta girişerek ilk mevcudiyetleri
ni gösterirler. Fakat muvaffak olamazlar. Kâh hakim h kah 
m a h k û m vaziyette, çarpışmalar ve karşılıklı isyanlar içiîideh 

Milattan evvelki I I ' i n c i asırda Hazret-i Davut'un rchbcriiğiy-
le kurtulura ererler. Mıcırdan sonra Filistin esareti biler. Daha 
sonra Davud Peygamber "uı oğlu Hazret-i Süleyman, İsrail 
ûğullanmn isriklâl ve hegemonyasını azami haddine çıkarır 
Milattan evvel HVuncu asırda yine zaaf. fesat ve tereddi baş
lar, l iu defa Mısırlılar Filistin i istljâ ve "Mabcd-i Süleymancı 
yağma ederler. 9 'uncu Asırda lam tefemih... İkiye bölünüş... 
Dîni tevhıd ve tenzihî akidelerin terki ve putperestlerle kay-
najmaPPP İlyas Peygamberin bokuna mücadeleleri... İsraif 
oğullan nebüeriyle kütle arasında da imî ihtilaf.., Yahuda ve 
İsrail... Karşılıklı, bitmeyen boğuşmalar.., Kudüs her defasın
da tahrip edilerek elden ele geçer. MJatian evvel S'inci asır... 
Asuriann hakimiyet devriP.. Yahudi laktiği... Mısırla Asur ara
sı polilikalar... Bâbü> ük tehcir... Bu arada, daima Resul Haz-
rec-i Musa'nın şeriatlne bağlı bazı 'Enbiya yı Beni İsrail"... 
M i latían evvel 6"ncj asırda Bahı masar istilâsı ve Bâb i le ikin
ci tehcir.. Feci Bâbil esareti ç ı | ın P . P Milattan evvel Tinci 
Asırda Roma boyunduruğu... Roma'ya hulûl ve içinde siyasî 
nüfuz temini... Arlık millet ve kavim bütünlüğünü hir daha 
gtoreremiyecek olan Yahudiliğin ilk içten feth teşebbüsü bu
dur. Bu halden (Çiçeronhjn Senatoda acı acı şikayetleri... 

Derken HazreM İsa BülUn Yahudi sahalarının vepar-
ça hükümetlerinin Roma 7ya ilhakL... Milâda ilk asrının bagla-
nnda (Sene 19» Hornada Yahudilere karşı zecri tedbirler.,, 
Hazret-i İsa nm r havarileri t n h (Yudai isimli yahudi tar;ı-
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hiKİLin ihanete uğraması... Onlara göıe Hazret-i İsa'nın bize 
jiürc (Yuda)nın çarmıha gerilmesi ve Hak Peygamberin uru-
tu. P. Pavlûs (Sen Fol) meselt-ni. I... dininin Yahudiler eliyle 
uğramaya başladığa tahrif... Her tarafta başlıyan Yahudi 
LnliiLnilanF isyanları, tedipleri vesaire- î ' n c i asırda, Afrika 
ve Cenubi Avrupa istikâmetinde Yahud hululleri... ü ' ınd asra 
kjıd;ır [Palriyarkacı... 5 Finci asırda Bizans İmparatorluğunun 
hu kanuniyle Yahudilerin bütün içtimat faaliyetlerden men 7i... 
cı ik i asırda Bizans âleminde Yahudilere karşı jiddeUenen in: 
tümler... Ldâmiyete karşı Yahudiler... Münafıklarh suikastçı
lar fesatçılar... 7"nci asırda Hairet-ı Ömer'den güldükleri 
mıt;unele... Hukukî tahdit, hususî elbise vesaire... Buna rağ
men uım ve gerçek adalet... •• n.ı. acırda İspanya. lulSın ordu-
Lııı tarafından zaptedilince hemen o islikamette Yahudi ükı-
m r r . Avrupa garbından ve cenubundan hulûl... Fransa krallan-
mtı Yahudilere koyduğu ağır vergiler ve tard kararlan-. M' in -
11 .nirda l:ransadan fiili tard... ITinct asnn sonunda Ingihcrc-
yc ye^iş ve orada toplanı}... I Tincl asırda Almanyada Yahu
dilik aleyhine ük nümayişler... 12'nci Asırda İslim Halifeleri
nin Lunm ve tedbirleri-.- (Kilip Ûgüit) larafLndan topyekun 
k«vuJ malan... Bu asırda milyonluk kalabalıklar halinde Po-
İHiyflda yerleşmeleri... Her yerde "Yahudi faizi h h adı altında 
hır i • ifadesi... Buna karşı Avrupa kralları larafmdan 
mlriBfp icdbirler r lakipter... 13 üncü asırda Papa 3 htincü (Ha 
nnryust- bütün Yahudilere L M M amme hizmetlerinden mem-
ııoıyct isliyor. S ' İ IK I (Luil faizciliğe karşı ledbir anyor- (Sen 
Unut L ê hu t^i kökünden kaldırıyor. İngtLlcrede de Yahudi 

! •= • nümayişler... Almanya büsbUlün laşkıri (Tahflut) 
lı.r i.ı alııuk Üzere her tarafla Yahudi kitaplarının yakılması... 
I Mineli tısır sonu: Meşhur (Kabal) isimli eserin Yahudilerce 
Lılrınr alınıp... Tinci (Edvard) İngiltcredcn bütün Yahudilc-
ıl kovuyor, fakat muvaffak olamıyor. l - u r u ı asırda, her la-
ulı.ı Yahudilere karşı ufak telek müsaadeler-.. Hulûl ve nüfuz 



başlıyor. Fransa. Almanya. Lsvıçrç. Iulyn ve MKaristanda Ya
hudi aleyum nUmıyifler... Yahudiler hemen her yerde Ü N b 
den hâkim ve mJLnen . niıtücü... 1360 yılında bahasının kur
tulup Fidyesini Ödeyebilmek içmlMenassct ilimli Yahudi ban
kere ırHJracaai eden bir prm*. Yahudiİere birçok imtiyaz ver
meyi kabil ediyor ve rsmen * 8 0 fan tasdik ediyor. 14 üncü 
asnn sonlarında . ••• Yahudilere kargı ayaklanan dünya... u -
panyada pddetli tedbirler,m I4"uncuasuda. Fransız İnkılâbına 
kadar yürürlükle kalan kal h i tard. Fraruadan Vılmj lanın... 
iS'îneı asır Upanyay* dönenlere engizisyon... On tefine i astr 
sonlarında (1492) İspanyadan topyekûn I- - ----•!••-- İspanyol 

Yahudi [-erinin dnfiru TUrti iyeye •=•=•••••• •! . Adalar denizi sa
hilin B u r u Edirne ve İstanbul'a yerleşmeleri... Dertten Amt¬
: ikanın fceffi üzerine o tarafa akm... I6 pncı asırda İspanyol 
Amerikalına Yahudi akınının ününe geçmek hacre fiddetlî 
emirler... Portekiz Yahudilerinin kurduğu "Yem HriıfiyanUr" 
isimli -tâbire ve taktiğe dikkat- fesat ecrniyeîL H a n i ITden 
£izJite kopardan imlıyazlar... 16'ncı asır ortalan... Osmanlı 
Devlerinde tam Yahudi parmağı... Kıbrıs'ın fethi ifi ve bu mü-
naseheıle (Dük do Nakws}olari (Yasef Naüsi): Siyonizm anın 
ilk rehberi... Aynı asmla muhtelif klıse devtellerinin Yahudiler 
aleyhinde (Krisiıyann Pikins- Hristiyanhk Ittilakıl dan etme-
tm . t J Yahudilerin, bu defa da Amerika d i Brezilyadan tardı... 
|7'rtri buda Cenup Amcrikadan Şimal Amerikalına atlayuj-
l w - Ingihetede (Kromvelhn koruduğu bir Yahudi hululü... 
Sertt 1666... Güya YahudUcrie anla^mamaılıgı yüzünden 
Müslümanlığı k.-ıhnl d e n . Sabua) 5cvi(_ t t Yahudiler Viyana-
dan kovulurken. Ingüleıede borsa (spekülâsyonunun mucidi 
olan - .ı . - i n Medinatnm (Lord) unvanına lAyık ^örülü^ü... 
IŞ inci asır başlarında Yahudilerin Rusyaya girnıekien mene-
dümeJeri... 18 inci asırda Yahudilik yine her yerde takip ve 
nefret mevzuu, fakai Ingilccredc nüfuz ve tesir mihrakıdır. N i 
hayet Fransız İnkılâbı ve bunda muazzam Yahudi hütsesi... 
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YjihııdLİeree "Beşer Hukuku Beyannam«i" t meşhur Yahudi 
ıMniLİrhonhlan mülhemdir F n r t l l l lıtlcıiabıyıc IKT;ÜHT 

l yahudilere rey •. ve mebus olabilme hakkı bah-
•ediliyor. Anık Fransada isimleri "Fransız vatandıgı"-
l'J'ıınaı U Ü ba^Lan... Yahudilik. Infiltereden sonra Fransayı 

ı . Mhefmifitr- Benî brail Muteberin Meelüi Parifle ( I R 0 6 ) 

hıpUna. Alnunyada da aynı terakkiler... Avrupadan. tam 80 
vd Mireecfc olan. Amerika istikâmetinde Yahudi muhaçereıi 

. -n bazı mücadeleleri... hakal i9'uncu asırda her 
vruk" Yahudi zaferi ve her tarafta vatandaşlık vesaire ye naili-
ym>„ tngîltercde (1874) ilk Yahudi Nazır: (Dkraeli).. (Kari 
• U t * ) ve komUmima... BliiUn bunlara karşı balı aksülGmel-
lı P ve Alman (anti-semıOlcı ır-m 11 1 • şehrinde kongreleri... 
I • ııı-.-Hİj VJ IUKI ] Fransa" isimli gju«te. [Baron K i n ) t ı n -
IHIKI.III Lundan "Yahudi Müstemlekelerimle Birliği" isimli 
kraiım... İler yere içinden hakim ve nafıa Yahudilik... 
H4rrrJl tarafındın "Yahudi Devleti" isimli kitabın ne^ri.. 
1 *47 . Kvıçrenin 1BSİJ şehrinde ilk iSıyonisl} kongresi... 
IÜ ' ÎKI asnrPP. Türk i yede Meşruti yel ve Yahudi p a y ı - Ru* İhtj-
tllı vr Yjıhudi payı... Almanya ve Macarislanda komünizma 

h<ujnida Yahudiler... Sadece Yahudi haklarını gözeten (Afcr-
invl ımınhcdcsi... Londrada kurulan Beynelmilel Yahudi mu-
• M P R lc>kililı THicem)... Nihayet (Killer) ve (MusoJinİ) re 

• • • i ve hugün... 

ift$r ÜH, çot inhüriAr tür sükûta) 

N A K - HarikuIMe h u U u ! Şimdi bu tertibi larih gtt-
ı liflini l lıkır Hüzünde nihai terkibe kavuşluralım! İşte bu nok-
ln . . . . . . le/iınin s L-I ı' 

T Seni dinliyoruz. 
N . K K Yahudi^ tarihine kuıbakifi bir t/öz atınca belli 

nhhujuKihl. t^ryuzıine büyük levhid davumı getiren pevRam-



•M I '• • :n rlrafındı leşefcaul . mır., u \» \ EUBI I ı û> ırk ve 
kavim ka>nağî vuîTesini purmu^ E n U oCuUarı İsimli ka>min 
hem 111111. hem de ırki I 111. Ll • -1 • < 11 n 11. rt ı_t bambaşka hır var-
lıktu-r i n LL- bîr istihale ki, ondan ionra ne Yahudi o |n M-.ırcv 
herlerden, M de u pevRnnr.- = • • '•. ı.....11• N ^ _ tari
hin karanhh dehlizinde* saf ve hata bir kavim belirttiği dem
lerde, idindeki büyük işi idari m • kutbu halinde, evvelâ 
kendi peygamberlerine ihaıieE rlmeklr L̂ c hakladı ve ^ J I - ' K J . im 
ruh luil m • 11 • • î. -.ii! i ı VE ondan sonra dn aynı menfi ruhun 
kavmiyetini lemsile ve ırki dulunu yeldirmeye hasadı . Yani 
bu menli ruhla, kendi mücerreE ırkı içinde yeni bir kavim do
yurdu. $u halde Yahu d i. kendi mıic/errel kavnd içinde., menfi 
Lslidutlannın kavmini doğurmuş mlrmk^liı üiği menfi ru* 
hun nesillerini meydana Ettirme] *f buytrtT keFHİİ İlk uzunden 
.inilmiş Vt kcfldeBikB Tabancı kaim4. ruhu ve maddesi? 
m uıtak üleşme; bir fen ve nımre hakikatidir ı -c• bu fert ve 
zümre hakikati kendi kavim bütünlüsünü hiçbir zaman ona
ya çıkarmadaiL* fertleri ara» ndak i ayniyet yefcûnik kavim; ia
dece kartnine tahsis elliği ruhka da muavyen bir mezhep ifade
si • - L-, ve İnsanlık tarihinde, evvelâ kendi uz dinîni çurül-

mekle tjc başlayarak, ruhi ve milli bulun vahdtlleri yıkmaya 
memur bir rol o y n a m ı ş YahudiyL her şeyden evvel boykela-
• m h ve onu ilk müzisinden. peydam herk rindin, nisbtt iddia 
: m. 1 dininin hakikatinden teerll ederek, müstakil bir ruh ve 
kavim vükıası bilmek lazım. 

(Bu sözirrdm sonra büyük hirâinkn trf heyecan mih' 

ıbüıtt aiâkalitar, hep btrden iİâmya uiıİtnak iner $ib* hrrrkti-
irr içinde... 

Rama lejyonlarının ününden vahp her u n * pb î kaçıp 
ılunyamn her tarafına rarddekian «mra toplu millet toriyes-

m P41 ki • T ,-ıHı ve ferdî millet maskesinin altına nn ıın - vc ea -
ll t l hu hınç usJubik güli planda kcndtani hâfcim ve butun in 
• mim hkn:iı kılmanın muaazaın plan] içinde harrkci el-
Mlıln. V I M I . I M para ıe ruhun karanlık kııthn nefttir. Dh*ch 

HikM> 1 t i milliyet mefhumuna* saf iman ve itikada, lek k. H 
Metle ruhu ve ulvi insana düşmandır Her yerde ve her payl-
daı - • ! ukifh çoucü ve yürütücüdür <iâyesi de. kendi 
kanlı Hitpaml urlusunu beşeri sefalet, tereddi ve ihtikarın . M 

m.İL- kıırmakiLr-Ysıhıtdlhundan ibarettir 1 Biıe gelince» Tıui*l-
uiLiihm heri her duvı an^umzda o vardır. 

N . K K - Sözü felsefeye, içtimaiyat ve ruhiyat gozunc 
Unl-dım.. . Uıi td konuttun! 

T - Maharök yapılan urihi hulasa hayli dü}Undiirtacü' 
•lur l atat pe^m hukum lemelme dayak Kısakürek'üı son i>-
iıiıj-h ma sür t mrihl h u l i u uygun duruyor ama. bu tanhi hu-
Uaaya poce o istihraç, mullaka zaruri görünmüyor 

N,F-K - İlmî, daima aldugu gibi mellüç hak gciirmc-
VtL yılışan Oslad, bu mizacına goıc haklıdır. Fäkal ben o islıh-
r.ıı 1 Snide tarihi İm _ • - 1 • çıkarmış değilim kî... Umumî» eski 
ı r İn11 hıkımdan clbcltc kL. pe^in bir istihraç, larihı hulflsLiduıl 
U H D hırdenhirc btrça geçmiş neticeyi baçı ahp »patı sonra-
VJ hu:ıkan riyaziye meseleleri gibi, işin Idevelopmantıılı taoh-
hm allına almı^nr. Buyurunı Üstadım, i i ı de 4*nyolojik) veri-
Ircr Bore Yahudiyi iinıflanduTnİ 

T - = -.: bir leikikıe gontugürne güre, Yahudilerin 
m MTVCIL^I meslekler, tüccarlık, bankeritk. bankxilik. aklOr-
luk. avukatlık, doktorluk, muharrirlik. g:ı/-:\\\ \V: >= 

N.F.K - Ya en ıcvmcdiii meslekler? 
T-Çif teUİkvça»ker ı ik^ 



N . F . K - E n küçük bir dikkat belli eder ki , Yahudi P da
ima (nitellerde, büyük şehirlerde kümelenmiştir. Öyle bir kü
meleniş k i h o şehirlerin dayanağı ofan sâf istihsâl sahalan ve o 
sahalarE dolduran büyük kütlenin millî ve ruhî nasibİle hiçbir 
ilgisi yoktur, 

T - Evet, daima (transit) yollara üzerindeki kasabalar
da kümelenen ve saf istihsal, acı emek ve bedenî faaliyet sa
halarına kok atamayan Yahudi hbu haliyle tam bir ilmi ccjhisc 
meviu leşkîl edebilir 

K T S A K Ü R E K - Ah, Üstad, o kâdar güzet ve sağlam 
bir tahlil tablosu kuruyorsunuz kîh ondan sonra terkipten ni
çin k ü^LiüiiL, kendi kendine pelen hükmü niçin reddetlîğin an
laşılmaz bir şey uluyor. SadttC İhtiyar küre üzerinde Yahııdiyi, 
harlmint sızdığı milletlerin faaliyet kadrosu içinde meslek 
meslek ayırmak bile belit eder ki , o* büyük milletlerin, alın te
rine balmış, nasibine razı ve çileden memnun, hüvük ve müs^ 
tahsil küllüleri içinde yer almaz. Sadcee yer almamak şövle 
dursun, o kütlelerin kendi cinsi içinde çıkardığı ves*mtrclcn-
dİrilmesini h idari! edilmesini eline tevdi etliği (hurjuvaj sınıfı 
içinde pusu kurar; ve aynı nimetin {hurjuvajları da içinde ola
rak, bütün millet emeğinin* istihsâl ve istihlâk bünyesinin, ha
yatı merkezlerine yerleşir, belli etmeden hüküm ve nüfuzunu 
yürütür, tek kelimeyle Onu sümürür. 

T - Buraya kadar doğru amfl> sümürdüğü nereden bel
li? Acaba onu bu hâle sevkcd&nF kendi fıtrî yapısı, kavmi de* 
ha ve istidadı değil midir? Böyle yapıyor, çünkü başka türlü 
yapmaya ehliyetli değildir diyemez miyiz? 

L - Y o k , üstad; evvelâ böyle bir mazerete, irken ve ru
hen yabancı olduğu bünyelerin dimağ sımfı içine girip onu ip
tal edercesine kendisini kaim karması ve buna rağmen Yahu
di benliğini muhafaza etmesi müsaade etmez- sonra da de-
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ıııinki tarih hulfcasındaki menfi rolü, işin bir bünye zarureti 
l.- i l . belli başlı bir kasE olduğunu gösterir. 

N . E K - Yaşasın sçvgih hukukçumuz!.. Eğer ortada 
• •:: bir bünye zaruretinden başka bir şey olmasaydı, Yahu-

• ııı. harîmine sızdığı her millet içinde eriyip gitmesi, hassa
larım o mîllete mal etmesi ve (spür)lu mikroplardan daha sak
lını bütünlüğünü taassupla muhafaza etmemesi lâzım değil 
miydi? 

T - Ben Yahudiyİ müdafaa etmiyorum ki , bana böyle 
yüklcncsiniz-^ Maksadun ilmi ve riyazi olmak ve kaba teşhis^ 

i. kaçınmaktır. 
N J U £ ^ G ü z c l h g ü z e l h Ü s t a d L Endişende haklıiın! B i 

zi daima böylece frenl& \. \. i$batlarınu7r kat pi olsun... 
T - S i z e h işinize büsbütün yarayacak bir tesbil levhası 

daha takdim edeyim: Düne kadar Berlin (sireninde, meslek
lere Köre Yahudi nöbeti şuydu: Doktürl&nn % 4 G 7 i ? avukaüa-
rm%iO F si h a k t ö r l e r i n i İ 2 s i Yahudi... Halbuki Yahudi nüfü-
Mııuııı VLII ILUL, Berlin nüfusunun ise % 11... Demek Yahudi 
|ıp sahasında bire 4E h avukatlıkta bire 50, aktörlükle bire 12, 
Alınanların üstünde... Nisbeti bütün Almanyaya leşmü cdo-
Lnı Muharrirlerin % l 8 F i F avukatların % 27 "siF doktorların % 
4lVsıF aktörlerin % S h i Yahudi... O halde, yüzde yarım nisbeti-

uın :-1 (x 2) üssüne göre, muharrirlik ve gazetecilikte 
<ht avukatlıkta 54n doktorlukta 92, aktörlükte lû misli yeri^-
[\\\\ ediyorlar 

N H F . K - Üstad kendi kendisini haptediyor! 
T - D ü n y a n u ] h her sahada, cn büyük kafalarının Yahu

di ı ••. .m nasıl izah edeceğiz? 
N . F . K - Sayar mısınız şunlar.! 

(T bir ân düşündü ve sonra B, Oh Ç VÍ Y itin yardttnta-
ttyir lur tisi? meydana geiinli- Herkesin bir mesttkim saydı-
f\ rwnp/rrr gónf • !:o ı •, • :MI/r ¿w büyük çûptû irKüttlart, htmen 
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fırr i t f W ü Kı/ıuc// oAırajt fVazariar hayrtrit birbi-
nw İm sua/i sorartenK.dehjfl havasım /xmçtiadtırı) 

N.F .K - Evrt+ kinuc (Sara Her narh gibi bir sahne artis
tinim (Vâgner] gibi bîr bı^k-k: , ıliİNiıı^rk) gibi bir devlet 
udaııunm dahi Yahudi nlncağmj m hinin edemez. Amo böyle... 
hüvle Mİması, meşhur bir Yııhuüi dumuru ulan h h Bir milkttr 
büyük adam ya bir mrl r rdî r ya bir Yahudidir* hikmetine 
k m m u i gerektirmtz_ Zira Yahudi bizzal ayrıldığı n iha
net ettiği ! hr>gamhçrkrl rniUfeHU ularak, u ı / _ sıhhalli. salim, 
muıbtt ve sadece iruınlıgB fa -ı. .!. en buyulı kalabırdan hiç bî
rini yrtiyjiremrmişlir. Yahudi Ü. '..LM hayrete (ajan bir ftv öl-
makta beraber, dünyanın aziz ve ulvi kaTatarının wne - jnc çı-
karruımıg ve daima (defelttfl borfuneu uhnu>tur. Hürün •••• 
uır dışımız Yahudi buyukknnr dik kal edecek ulursam/ 
sünUK ktF içlerinde ( I l ı .mu . .M . (&okrat)> (Flâtun), iŞi-k^ir-k 
iKantK lG**e)p (Belhuven), (Kodeıı). {Mikel Anj>+ (Napolyon), 
{Pustur] çapında kahramanlar huhmmudığı bir tarafa; pı;k uz 
istisnası? k:^u£u buzguncu, Umh kıtırı ve İdeal kprkticidir B I J 
e*a&en Yahudi'yi hıçhiı aanun ahmak fartetmemi^ c4dUfümu
za jjofen unun kendi iç hmı M MIM!-. M U : i m » ı bu garip ve ma
razı dthatan, asbnda mâlik bulunup da in Mm inkılâp etlirdî-
t î muslesna istidadın şu reva bu lurlu ıttşıneİErî kabul edebi 
liriz, Yahudiyi, terane d l o t f bir kıid;H kabul edince. hxı de
halar in-una hiç dr hayret •• • • . ve Yahudilik lehinde vesika 
ı - etmez. 

B - Bu nokla çok mtlhim... Gerçekltn Yahudi deJuıla-
hepsi 1defetist»û\ En muhteremleri bile... (Aynşianjdan 

ıntanlıga kalacak şey. içinde l• I -.ı hakikai yaşamayan kor
kunç bir izafilik dünyası de İntihar ileti olan Au>m bum-
basıdır. (Freud) mukaddeHl hasmı ve ruhi temelleri berhava 
eimeye baktı (Şırioh iman I: L- • n iadece acıklı fülUncimü p. H 
leren bir deha... Marks ve ona bağlı komünist aksiyonculan 
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tnaJmıı i Analolc Ftante) münkir ve müstehzi... Pmu bedbin 
»l pvkau.. . Ne âlimleri, nt kJ^nen anısjnda {Patlûf) mhı btr 
Mj1 vaf... 

N.F .K - Tamam,- Her kelimesini imza edebilirim K i -
Yahudiler arasında (jekspir) veya • I •. gibi. büyUk ve 

| M h k hır &air yok?.. Onların i}i gücü sadece akıl; menfi ta-
nUhylc lepelaklak edilen ve her fin taraflarından yıkılıp* güya 
ı IİHinndan bina edilen -ikılıhı 

O -Fakat Yahudi, kendi geniş kütlesiyle, avımiyle hiç 
ıkr unntnna ve mücerret bir zeka giKtermez- Sadece (pratik). 
• • H a d hesibi bir açıkgözlük: o kadar.. 

N J J L - D o # n ı ! Otun « t a aüd lek ıüd ie r i de böyledir 
4/uuku .ı.iı n ıiı.ı i mUccnedi arayıp, calim yalnız en 
Ikıı (elii) zümıcsindc... Bu da bîr garibedir ve asli kütle ba-
pıihhn ayrılık iıUlesidir. Yüknek Yahudi 4elil)i Yahudilere hi-
lapclmcz; içine sokulduğu milletin veya dünyamn tnkellektü-
rIkıine hıtsıp eder. ' lh-ı -m veya (Freud} veya (P ıwu t | İ k 
•Iftkjhkjv Yahudi bulabiliriz? Adet i Yahudi, u l ından . Özün-
ı*rn ve içindeki müccnetler istidadından kopmu; ve yamalı 
IH-K. ı hahnde ganp bir büiUn i i a d » n e bûrtinmü^, acaipler 

-• _• -1 Şimdi unun liran ve iktisadı cephesini eke ala-
hm p SSa muhiefem proresdrun! 

B - Ben her y\ m bu cephede halledilebileceğine kani
im- Alemde pATl nftfhumunu vc bu İra fi kıy mel tn manevnı-
\j -• =_ı kadar hilen, duyAnh sezen hiçbir ümek yoktur 
t hum hu cru. in . korkunç bir Yahudi alan (Kari M.ni • 
en tyı izah eimi^tir (Kari Marks) gibi kapitalizmi durmanı ve 
k m ızmamn babası bir imanda lecelii eden |udur ki-, o. Ya-
hıiıİLmn. kendi nebine karşı d* bMguneu ve yıkıcı bUnyesin-
<kn en parlak bir örnektir. Yahudiliği teşrih ve temhir eden ve 
nrnı >crden yeıe Nal ıran yirK btr Yahudi olmuştur. Ikl iudl öl-
^ımıvle • - : im Parayı «n l ay» . ik-Lckleyen, beskyen. 

kıymet Usiükıymei kazandıran v C fcnlcrlc cem iyeden ve 
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devletten ona edr eden Yahudidir- Kıedi, faiz. kefalet. boiHk 
heponLann • i• - Bun|arsah mazi ve hâl bakımından hâkim 
olunan paraya M I i k i l ölçüsü ile tahakküm iradesini leırısd 
eder. Sermayeyi dahhâme haline gciiıcn ve ezici kapitalüma-
•• ı kuran ve sonra da aynı müesse&cyı komünistlere tahrip et
tiren onlardu. İhtikar, sahte arz-ü talep dalaverajı ve «okçu
luk idinin ertfln-h harbiyesi Yahudidîr 

G - İ £ t c b anormal bir çapta büyüttükleri para kudretinin 
ruhi değerlere ve mânevi müeyyidelere galip hale gelmesi 
kasdiyle de. yandıkları milfctkn ruhen ve bedenen zaafa uğ
ratmak, ş u r a ve iradesiz keyi ve k--:n tdet müptelası kıl 
m a t birinci taktikleridir. Bütün keyf verici zehirlerin ieal, 
idareF istihsaj ve mihlâk şebekeleri emirlerirtdcndîrMinen de 
aynı şey... 

O -Tfevhîd akidesini tik defa yeryfufine gelirmiş ol
makla böbürlenen Yahudi, asıl kendi demnî putu olan parayı 
ve wıun mizacım en iyi s e ü p kendini tasftye edecek olan ger
çek muvahhidlere, mÜJî vc ırkî bütünlük tenuü eden camiala
r ı düşmandır. 

K K K - Bana öyle geliyor k i . beydendiler, bu üslûp 
içinde Yahudi bahsini birkaç ciltlik bir kitaba sığdırmak dahi 
mümkün d a m a ı . Oyle tedibi (dı ık-ı u ^ n n ^ birfiku is* 
t imzacı yaptık t ı , Yahudi Meselesi üzerindeki görüşümüz!» bir 
ilk lernrie bağlamaya kâfi derecede kuvveüi oldu. Netice şu
dur. Yahudi, mıhul tarihinden ve ûz Peygamberlerine ihanet 
devresinden MUITJI Koma lejyonları tun hrmnden vahşî bîr .um 
l'ihi kaçıp dünyanın her tarafına yayıldıktan sonra toplu mil
let sedyesini lerkedip gizli ve ferdî millci maskelinin ıhına 
girmiş ve esatiri bîr hınç Uslûbilc gizh planda kendisini hâkim 
ve butun inunlıgı mahkûm kılmanın muazzam plânı içmek 
hareket cirnîıtir. Vasıtası para ve ruhun karanlık kutbu olan 
nefstin hm. milli \ ve milliyet mefhumuna, *İf iman ve itika
da, tek kelimeyle ruha ve ulvî insana düşmandır. Her yerde ve 
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. • -: kıymeti yıkıcı. çüzücü ve çtlrUtücUdür. Güyesi de. 
P Î N H kanlı İmparatorluğunu beşerî sefaJei. tereddi ve ihtika
rın :inde kurmaktır Bir mıllçt I f h A M B f Y,ıhudı 
hhı^nı.ııılığı şart olmamakla beraber, nefsini muhafaza ve Ya-
hudıyı lan una şuuru mutlak bîr icap kıytnel idedir. Zira Yahu
di kuvvet ve irade karşısında kaldıjı zaman, mikroplar gibi 
kesesine çekilmeyi bilir. 

T - Bir de b«de F TUrtdyede Yahudiyi gözden geçirc-
| p l 

D - Bu bahiste ve hüküm benimdir. Yahudi Eek lû-
|uf ve :. M:JL-I luıkkrdc ve İslimiydin a Rujunda buldu. Bize 
H K f t u fakat en bsa zamanda içirntie zehrini döktü ve Tanzi-
mıiiiaıı itibaren billUn istihale vc inkılâplarımı* üzerinde mü-
fuu iihlu. Saraya ve hazineye tam nüfuzun, en eski zamanlar
da ıkı .!••••• ılı M">ı KapsıCi ve Ya*e| Naaai... Yasef Nassi. 
ıkvkte bîr sefer a ç m c a k kadar nüfuz kâ imdi . Fafcai Tanzi-
• M yahudi. bizi sadece içimizden kemirmek ve buru 
fjjtmcn milict vc devlet bütünlüğümüze (menfaaatî icabı) kaı-

- k -. - • I la gıltı vc galiba buna da mecbur oldu. Fakat 
<Jni|iempeıyaJizma ve kapitalizrn=uiîiın bizi tam çember içine 
nMıt'ı Tanzimat devresinde, kaleyi içinde teslim işi yine Yahu-
dıvr Lİuyü. Memlekete MlüOnlu£u ve kozmopolitlik fikirleri
ni « u4tu. M i l i ve iktisadi hayalimizi pcriıan cfli + "l>ııyun L-
Umumıyc"yi bir hapishane gardiyanı eıttsiyie gobejimızc 
ynirdirdi. Bu devrenin kahramanları. Sıgmund SpiizcrH Da-
vhl Ih-ıı Mayor. Ychcskel Sason, David Motho'lardir ündan 
«hHir.L Mi!^rutayei gclu ve bu hareket sadece Yahudi sevk vc 
hkm-Mnc dayanır. JUfU. Yıhudıden İ lha Yahudi [âmmeler 
Imhumıak üzere, jantında o korkunç uıhizanı vc inkıraz çtjı-
ııım/ı açan, Yahudıdir. Bir Türk Hükümdarı ve I- ..mı Hahle-
mnr lul ı teblii eden heyetin babında Karasu'nun bulunması, 

Yıriımli |ı tııç • : . . . . : i : İnin İm t k. II -.. .. • • •,, ı,::.; |.; lahakku-
k resmen bütün dünyaya i l in ve ıHlg etmek değil midir? 
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M - VIMIIVLC! lakip eden devirde ı « Yahudi en büyük 
(kol po bunuoynamış vc İslamiyctc karşı c ı . • - l ı • 
fcraruunııı kulis aralannda karşLİıklı : • : .1 . •: .1 l.-n- su
retiyle lum yerir>e getirmiştir, Hah&mba^ı Hnyim NaunTun 
idare etiıf i hu vaziyet. Büyük Do£u'nun 1949 - 50 devresin
de inceden inceye tahliledümi^rir. BugünIıe Yahudt. mail ik-
IISLILIL ve içtimai gayesine lamarniyle ermek yolundadır. 

N.F.K - Bü taW bu kadarla k a d i m : Yahudiyi mahal
li plândın ziyade umumi ve beceri pJlnda ve ilmi şekilde ele 
alalım: ve şimdilik Yahudüik hak k indik 1 hu ilk un*urlanh i k -
r l • ve • - k Eİalu geniş bu tahlil ve lerkibe medar olarak sak
layıp konuşmamıza nihayet verdini. 

tfluyiik /injfü ü r r j E j j . 

H Haziran l9S4t Sayr: 7> 

«6 

2 - M A D D E L E R H A L İ N D E 

YAHUDİLİK 

1- Yahudilerin en sevdikleri meslekler, tüccarlık, tün
leri ıL lunkacıhk. aktörlük, avukatlık. dokiorhıkH muharriri î t 
p j j r i r t i l i k l i . En sevmedikleri mesleklerde çdtçılıh; ve asker
lik... Takai laraıl tecrübesinden sonra bu son &Jçii mahallî 
Mİ.ırjıL 1 mistir Bugün ziıaaflc en gayrcih memleket İsrail 
uldupu EİbiH dünya orduları içinde de. nuh: • ve Vemmiyet nii-
İH-imr gî re en çabuk ve hareketli ordu İsrail iledir. 

2 - İsrail dışı ve göze gürtinmez im|Mmmrlu£u içinde 
v ılındı, daima (Siicilcrde. (Metropolİlerde büyUk şehirlerde 
i Iramişlir Su yüzüne yakın tabakada yalayan balıklar 
fihı: v 11 ! dibe indikle yâı t köye yaklaşıkça azalır vc büs-
h*mm kaybolur. Zira köyde gerçek millet vardar 

. 1 - Yahudi, büyük şehirlerde, o cebirlerin day*na£ı olan 
\.ıl ısiıhvıl sahaları ve o sahalan dolduran huyuk yığınların 
milli vr ruhi nasibiyle arasında hiç bir ilgi kurmakitzLn yalnız 
HU .1 - 1 dedirmeye memurdur Daima kıymel (transit) yp|-

b rı L L V ; • 1 • i., oturun vc hususi zekûsiyJch kıymet 
miılı.iLİL İL hi faaliyetinde öyle lenîpler kurar kî. işin acı emek 
İ M lilleiicre ve bedava nimet (aralını da kendisine dev-

•••11 . 1 h ı l ı r 

4- Ihliyar küre üzerinde yahudiyi. hanmine sızdıfı 
mıih ı knn la.il i yet kadrosu içinde meslek meslek ayırmak 
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belli eder ki_ o büyük milleti erin. kan ve lere balmı; nasibine 
nazı ve ç Jetinden m a MI yı£mlan içinde yer almak jöyte dur-
uın. unların (burjuva) sınıflan arasında pusu kurarak. loj> 
yekûn millet emeğinin, mülî istjhuj ve istihlâk bdnyttinin 
hayatî merkeplerine ycricfir, belli etmeden hüküm ve 
nüfuzunu yürütür ve türlü ma-ıkeler alımda M- _ .JIL.-.MH. 

müeueiele}iirir. Böyle yaparken de içinde faaliyet gösterdiği 
millî bünyelerin istidat ve kendi kendine tahip olma dehâsın 
iptal etmekten başka gaye gözetmez vc hu aradıı (sporjlu mik
roplar gibi kendi bünyesini hisar içinde tutmayı ve her teh
likeye karşı korunmayı becerir 

5 - Yahudilerin nüfus etliği yerlerde hakimiyetini 
nerelere kadar ulaştırdığına ail en ! ı m t u l Almanyadır. 
Düne kadar Berim (ritefiinde yahudı nubeti suydu. Doktor
ların %48' i . avuksdann tt5ÖıL akUrierin : : , yahudi-
HaJbuki yahudi: Alman nUlmunun % yanmı. Berlin nüfusu
nun %V\- Demek Berlin'de yahudi. lababet sahasmda bire 
4K. avukatlıkta bire 50. aktörlükle büe 11. Almanların üsüm-
• ••• Nîabeli bütün Almanya'ya ı- -•1 edersek görürüz k i . 
muharrirlerin c l E ' i . avukadaruı . ." ' ı doktorların %46ÎI 
yahüdkJİr, O halde yîJzdc yarım nisbeiinın belirttiği (X 2) üs
süne göre, muharrirlikte 16. avukatlıkta 54, doktorlukla 92 
mul îyer işgal ediyorlar. Almanya gibi bir memlekette bu kud
ret ve hakimiyet farkı böfdUndürücLklUr w bu hesaba faıtc-
Jarın tn üstünü olan malî takat dahil değildir. 

6 - Dünyanın hemen her uhada en beylik kaf i l in , bu 
esrar ve hakikatte ••• M düşmanı ırktan doğmuştur (Sar 
BemarF gibi eşi gelmemiş bir artist. tVagncr) gibi bir musiki 
dehâsı. |Bıunark)gibı bir politika zekâsı vc Alman ıtuhaduım 
kahramanı bile yahudi o h n a , düfUnün ferisini... Evet: 
(prens) Unvanlı halis Alman asılı bilinen vc Alman milli twn-
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T.Lnlerini koruma yolunda en büyük eserleri vennij olan btr 
raimdOmeUç kan (üç ana kota} yahudı olduğu teibiı a l ı l m ı ş 
lir. Ve bu gerçek, dünyada pek az kimseye malumdur 

7- Meşhur bir yahudinin sözü: "Bir millette büyük 
udarn ya bir melezdir, ya bir yahudi..." İnce bir mlnası olmak-
I J beraber bu hikmelc inanmamız icap etmez. Zira yahudi, 
hı/zal aynİLİı •: ve ihaneı etliği Peygambetieri müstesna aziz. 
Mİıkülli, fiilîm. müsbet vc sadece insanlığa faydalı cn büyük 
kulalardan hiç birini yeıi?tİTememişıir. Yahudi dchfcı hayrete 
jayan bîr jey olmakla beraber, dünyanın aziz ve ulvî 
L.ıl-ıkmnın seviyeline çıkamamış ve daima {defti ıR} bozgun
cu ulmuçtur Bütün bu saydığımız yahudi büyüklerine dikkat 
eıkcck o lurunu gdrUnUnüz b , içlerinde (Hoovrot). {Sok-
rıt). (PUtan). (Şekspv). ı K.n r.. • c iı-ic ı. (Belhovcn). (Roden), 
iMıkel Anjt- iNapolyon). (Pısrür) çapında kahramanlar 
Imlunmad bir tarafa; pek az istisıusiyk çofiu bozguncu, 
uııııi kırıcı ve ideal korteticidir. Biz esasen yahudiyi hiçbu 

n ahmak fancirtıcTti^ olduğumuza göre. onun kendi \ 
Imııvı-Mndcn fışkııdıgı bu garip vc m arazi dehaları, ashnda 
malık bulunup da tersine Inkıllp etlirdifi mü£ie*nı isiidadın 
|u veya hu turlu nişaneleri kabul edebilin Yahudiyi. temine 
dnmuUa bir isiidat kabul edince, bu dehalar insana hiç de hay* 
tel trıuiLv ve yahtıdılîk lehinde vesika tenkit • UHCJI 

S - (icrçckıen yahudi dehâlmnm hepsi (defetıst>tu. ı •• 
muhkemleri bile... lAynştaynkian insanlığa kalacak fcy. 

11•.h- hiç hır hakikat yAfamayan korkunç izafilik dünyası île 
mwt intihar İleti üUn atom bombastdır. (Froyd) mukadderat 
• M ve ruhi tcmelkfi berhava etmeye b*kn. (Şarlo). insan-
iifc -n soıleoe acıklı gülüncünü goslcrcn bir dehl... Markı vc 

n • rurmi akaiyooculan malûm... Anaiok Frammün-
L H vc ımırtchu,. P v w bedbin ve şevksiz... Ne ilimleri ne 
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k i ^ l l c n arasında (Pastar) gibi btr cip var... Niçin yıhudıLeı 
aruırtdAiŞeksptrl veya (Danıej gibi. büyük vc ulvi iek bir ftîr 
yok? Onların işi gücü sadece akıl: menfi tarafıyle tepclaklak 
edilen ve her İn taraflarından yüultp. gflya taraflanndon bini 
edilen akıldır. 

9 - Foka! yahudih kendi geniş kütlesiyle, avamîylc hiç 
de müstesna ve mücerret bir zekâ gösterme*. Sadece <pratik I 
madtlcci, hesabi bir açıkgözlük; o kadar... 

10 - Onun orEa enlcllektüelleri de böyledir. Çünkü 
mücerret orayıcıhgt. mücerredi arayış, onun yalnız en ileri 
(dil) rümrettindc... Bu da bir garibedir ve aslî kütle babından 
ayrılık ifadesidir. Yüksek yahudi (eliı)i yahudılcrc hitap et* 
met <** ukuldu£u milletin veya dünyanın eniellckıücl-
lerinc hılap eder. iBcrgsn) veya (Froyd) veya (Pmd) ile 
alâkalı kaç yahudi bulabdınz? Adet i yahudi. aslından, özün¬
den ve içindeki muccrrcllcT istidadından kopmuş ve yamak 
bohça halinde garip her bütün ifadesine bürünmüş açaiplcr 
pmuornan... 

11- Şimdi onun li tah ve iktisadı cephesini ele aJjhın: 
Âlemde para mefhumunu ve bu İzafî kıymetin manevralarını 
yahudi katlur bikn hiç bir örnek yoktur. Onun hu taralım, bız-
.-.ı" kurkunç bir yahudi olan (Kari Market gibi kapitalizma 
düşmanı ve komünızmamn babası bir insandu lecclh eden 
•..M.lıır k i . o yahudinin. kendi nefsine karşı da bozguncu ve 
yıkıcı ve kendi nefsini intihara zorlayıcı bünyesinden en par
lak hir "iııckür Yahudiliği Tesrth ve teşhir eden ve onu yerden 
yere bol uran yine bir yahudi olmuştur Iktuadt ülçüyle hlıktım 
judun Parayı anlayan, dealekleyen. besleyen, ona kıymet ÜS
TÜ k lymçi kazandıran vc fenkrlc ccmiyctlcn ve devleti en ona 
esir eden yabınlıdır. Krcdt h laiz kefalet, bo ru hep onların 
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h#hılu lHL1111.11. mazi ve hal bakımından hâkim olunan 
ı - ı. .IILUMI ile tahakküm ı rada ini temsil eder- Sef-
Ntyryı dabhârnc (ur) haline getiren vc ezici kapitaiizmayı 
im.rtı u m da aynı müesseseyi komüniz-maya tahrip ettiren 
• *MIHJIF İvginden dc komünizmayı fikirde yıkan yine onlar... 
Ihtd.u uhle " M Z - İ laleb" dalaverası ve stokçuluk ijinin kur¬
mayları hı'p yahudi. 

İZ - Anormal bir çapta büyüttükleri para kudretinin 
mhı Lk ^t ılure ve manevî mlltyyidlere galip hale gelmesi kas
ılımı de • dtklan millcüeri ruhen vc bedenen zaafa uğrjt-
ııuk. pjumn ve iradesiz, keyf ve kMü âdel müptelisj kılmak. 

ı ı.tk ilkleridir. Bütün fceyf verici zehirlerin kat, idaıe, la-
l l k u l vc istihlâk şebekeleri emirlenndedu. Minen dc aynı 

13 - Tevhîd akidesini ük Atfa yeryüzüne getirmiş ol-
nukl ı N .huHenen yahudi, asıl kendi denml putu "Lm parayı 
w H, mtzacuu en iy i sezip kendini tasftye edecek olan gerçek 

ı .ıldudlere, millî ve ırkı bütünlük lemsd eden bütün lop-
luiukİHİU düşmandu. 

1 4 - Netice şudun Yahudi mahut larihindcn vc Oz Pey 
^mıİYjk-rinc ihanet devresinden sonra Roma lejyonlarının 

vahçi bîr s tini fcıbi kaçıp dünyanın her tarafına yayıl
dıkları smra toplu millci seciyesini terkedip gizli ve ferdi mil-
kı m a k a m a altına gırmi) veesalîrf bîr hınç Uılûbiylc gizli 
|i|jnd:i kendisini hâkim ve bütün • -• -• l• - • mahkûm kılmanın 

a/zam plânı içinde hajekeı eintişîır. \ ı -M • para vc mhun 
kjıauhk kuihu olan nefstir. Dineh millet vc milliyet rnef-
I ka. saf iman ve itikada, tek kelimeyle ruha vc ulvi ın-
M I U Lİu^mandır- Her yerde vt h ö plyidar kıymeti yıkıcı. 
fiVVcü vc çUı^ücüdür. Gayesi dc. kendi k.uLİı ımparatur-



Yafuuiilik - Mtismtitk - Düzelti 
luğunu b e ^ r î sef3İelh tereddi ve ihtikarın gerisinde kurmaktır. 
Bir millet içinde mulaasıp yahudi düşmanlığı şart olmamakla 
beraber, nefsini muhafaza ve yahudiyi (amma şuuru mutlak 
bir icap kıymetindedir. Zira yahudi, kuvvet ve irade karşısın
da kaEdLg] zaman, mikroplar gibi kesesine çekilmeyi biLir. 

İS - Bir de bizde, Türkiye'de yahudiyi güzden geçire
lim: Yahudi lek lütuf ve sığınağı Türklerde ve îslâmjyeltn 
ağuşunda buldu. Btze sığındı, lak:ıi en ktsa zamanda içimize 
zehrini dök i" ve Tanzimattan itibaren bütün ısı ihale ve in
kılaplarımız üzerinde mUessir oldu. Saraya ve hazineye lam 
nüfuzun, en eski samanlarda iki mümessili: Moşa Kap-çalt ve 
Yascf Nass i - Ya&ef Nas$iF devlete bir sefer açtıracak kadar 
nüfuz kazandı, Fakaı Tanzirnata kadar yahudi. bizi iadece 
içimizden kemümek vc buna rağmen ve mitle! ve devlet 
bütünlüğümüze (menfaati icabı) kasdcimtmck yolunda gitti 
ve galiba buna da mecbur oldu, Fakat Garp emperiyalizma ve 
kapitalizmasının bizi tam çember içine atdLğj Tanzimat lev-
«fiiıuk: kaleyi içinden teslim işi yine yahudiye düştü. Mem
lekete Masonluğu vc kozmopolitlik fikirleri o soktu. Malî ve 
iktisadî hayatımızı perişan etli, "Düyun u Umumiyc'yi bir 
hapishane gardiyam edasiyle göbeğimize yer in i rd i . Bu dev^ 
renin kahraman Lan, (Sigmund 5pitzer)H (David Ben Mayor), 
(Yeheskel Sasson), (David MtMhoJlardır, Ondan sünra Meş
rutiyet gelir v t bu hareket sadece yahudi sevk ve idaresine 
dayanır. Başta yahtıdiden daha yahudi dönmeler bulunmak 
üzere (SalcmK (Mazelyah) r (Faraci). (İzak Frera) ve hepsinin 
önünde (Karasu) bulunmak üzere, sonunda o korkunç in-
hizam ve iııkiraz çığınuuzL açan yahudidir. Bir Tünk Hüküm-
dan ve İslâm Halifeline hal "i tebliğ eden heyetin başında 
(Karasu)uun bulunması yahudi hınç ve taktiğinin Türk bütün
lüğü üzerindeki tahakkukunu resmen bücürt dünyaya ilân vc 
iblâğ etmek değil midir? 
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Meşrutiyeti takip eden devirde ist yahudi en büyük 
oynamıj ve tslflmiyeıe karşı tavrını (Lûîan)kon-

(çmnsımî) kulis analarında karşılıklı bir anlatma sağlamak 
hLiıciiyk lam yerine getirmiş ir. Hahambaşı (Hayİm Naum)un 
idare etliği bu vaziyet Büyük Doğu nun 1949 - 50 devresin-
ıtr ıiKcdcn inceye tahlil edilmiştir Bugün ise yahudi m f t tk-
h ..KİL ve içtimaî gayesine tamamiylt emıiç durumdadır. 

(Büyük Do$u Dergisi, 
J Ocak 19ĞS, Sayı: 25) 
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3 - YAHUDI KARL MARKS ıN 
K A L E M I Y L E YAHUDI 

Burjuva c«nıyetiH tendi için mütemadiyen Yahudiyi 
meydana çıkarrraku ve yaraimıktadır Yahudi dininin lemeh 
aslındı ne idi? Ameli ihtiyaç •• .-ismi. 

Yahudinin u-k tanrıcılığı, o halde, hakikatle, hlrçuk ih
tiyaçların çok lanrıcdığıdır- Refah yerlerini hatla ilâhi kanunu 
bir mevzu haline getiren bir, çok tanncılık. Arnclf ihtiyaç ego-
ismi Burjuva cemiyetinin prensibidir. Ve bu Şifada, Burjuva 
cemiydi ttyasi hali lamamiyie dojurdugu zamandan il ibaren 
meydana çıkar Pratik ihüyiç ve egotım tanrısı, panhr. 

Para. Beni İsrail'in kıskanç tannstdu: Onun önünde 
başka hiç bir lamı tutunamaz. Para imanın bulun Unnlanna 
boyun çjdihf ve onları mal haline £ciınr Para her jeyin umu
mî de|ehdir- Bu sebepten dolayı o bülün Ucmı kendi dejerin^ 
den U7Jikif4iırmi}itrb insanlar Alemini olduğu gibi. tahıan da. 
Parah insandan ayrılan insan m mahiyetidir ve bu yabancı ma
hiyet ona hükmeder ve tapmu. 

Yahudilerin tanrısı asrile;mîflir ve Alnımı lannsı ol
muştur Poliçe: içte Yahudilerin hakiki lanraı budurl Onun 
tanrısı mevhum poliçedir. 

Hususi müikîyet ve paranın sallanıl] ite tahiala hükme-
dılcbıkcc | ı fikri dinin fitlen alçaJ maşıdır ki , bu. Yahudi dinin-
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İ r m mtur fakai orada ancak muhayyilede mevcuttur- Bu 
mjıı.hh Thırmas Münzcr h her mahlûkun, yüdaki balıklannH ha-

• • • kuslann, topraktaki nebaüann mülkiyclr knlbedilmc-
llnkn LuhiimmLIl edilemez bir $ey olduğunu söylüyor. M.ıiılük-
İm tini hiirolnıaİKİır-

V.ıluıdi dininde, mücerret bir şekilde dahil bulunan, te-
m m . m u t i , tarihi, kendi hedefi olarak • ılibare alman 
mum istihfaf etmek Fikri gerçek ve şuurlu görüdür; part ada 
mm l.ı/J etidir. Hatıi erkekle kadın arasındaki münasebetler 
tuk- bu iıcaret mevzuu olurlar! Kadın bir trmffc mevzuu hali
ni1 ı-rlır 

Vahudınm mevhum ve hayalî milliyeti lüccarm, p n 
mlrunuıirı mılhyctidif- Yahudinin temcidiz ve sebepsiz kanunu 
irınHhir vç sebepsiz ahittüıLık ve hukukun. w f formel olan 
Ivmk-rin diuT karıkalürüdür. 

BUrtda da insanın ulvî statüsü, kanunî statüdür. Yahu-
• 1ı • • /MILI^I . UiLuer'İJi Talmud'dl vaclıj-.mı ish.ıC • • • t• f • -IUICIL 
tervttlik, cgvum âlemi ve bu alemde h&kim olan kanunlar 
nhiııascbetidİT. 

İS h\r ın» İ9S4mS*p:7) 



4 - Y A H U D I VhANÎ 

İ n İlen Yahudi entelkktüclkrindcn uyı lan (Teodor 
Herdt. meşhur "B i r Yahudi Hükümeti" isimli eserinin 
52yikıcü tayfasında diyor k l : H Btz gerçek bir milletiz- Egtr 
düzersek, ihtilalci bir isçi u u l ı . IhciLU partisinin gedikli zabit
leri olum/ Eğer yükseJirsek, paranın kıymeti de bizimle be
raber yükselir." 

Herhangi bir ifşayı bile menfaat ma ve siyasetine göre 
ayariayıp fayda bulursa ileriye atan. kendisine urar gel irecek 
hiç bir (ırnrtı ise ele vcmıiyen yahudi.bu korkunç if^asile be-
jeriyete, isler istemez kendilini himayeye mecbur olduğuna 
dair bir ftoiu vernikledin Biz i düşünürseniz siz zarar edersi
niz- zaten içlimaî vahdetinize karşı bir silâh olarak icaE ettiği
miz komünizmays besler birlik ve muvuenenîai yok ederi/! 
E;ğ*rbizi yükseltecek olursanız, bülün iktisadi kıymetlerin na
zımı olan para haysiyeti de bizimle beraber yükselmiş olur ve 
bu tayede tiz faydalanmış bulunurumuz! 

Yahudi (Herzllin nolasmdaki mâna budur. O. demek 
• -1 • - r k yahudi. zahirde hâkim milletlerin şahdamarını emen 
bir kenedir bu kene koparılıp atılacak olursa damar butun ka
nını kaybeder, muhafaza edilecek oluru da kaymağını yahu
di yoe bile damarda U n çoğalır. 
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|M«]> ln IW6 tarih 1 1 • - Layı itiigı bu K U n sikasın-
ıLikı yahudi plinı iki e s u î noktayı ihirvıcdet : 

J - Dünyada yahudi olnuyan ve Yahudiliğe zil lema-
vullrr i s l eyen btnün hük Amelleri devinmek... 

2- Filisinde bir hükümet kurmak... 

Hngün ikinci maddesiyle gerçeklenmiş bulunan Yahu
di fil ıhımın ana gâye&i badece birinci maddenin çerçevelediği 
enirimi îhurcl olup. tibürü. Yahudinin ne kadar aza razı oldu¬

" -ii ren vc kir vc zaran gizlice Ödenip namuslu bir 
Hİıık.kiHi dmeğı halmde muhafaza edilen gfrtlennelîk bir peçe-
k n r nyunundan başka bir şey değildir. Yahudinin eNiıt* atla 
ij/ıolainıyaca|L vebeninuemiyecegi Mlıslin llükûmcli. ger-
^rkien. her turlu hüeUrlığı \ ıpan gizli bîr trtetün asla kızan 
ııuk u/erc açmadığı, sadece ötesinde gizli faaliyeti ıcuetmc-
y* yardımcı gürdüjü. küçük ve namusklr hir licarethane mo» 
Lİrlıikkn ıhareltu- Filistin hükürnai h aynı zurnanda bcynelmı-
k l yahudılıgin büyUk ve gizli kurmay heyetlennın ününde bir 
m -.m ıkfnmı vazİfeO görebilir. 

Amerikanın İskenderiye Başkonsolosu (A. Cumi...) bir 
umumlar Filistin meaelesi konu;uluriten şdyle h u r i ' 

- "Yahudi h Filizlinde, kendi başındaki saçları yer ve 
krrkh hükümetini parçalara ay ıra! H 

p-'akııl. bu hükûmclin iç manası dediğimiz gibi »Iunca, 
• mu. Mm bir Yahudi dehasile yapılmış bir korkuluğa benzete
bilir ve NıyİLt-L Yahudiliğin beynelmilel vatfıntlan hiçbir şey 

• ı * myöındc olmadığ]naH hattâ bu niyetini peçekye-
İHİmek için en iyi vtsıta olarak bu hükümeti kurduğunu ve 
kLjnlunJu£unu ıfide edetalnz. 

Yahudi tarihi, devamlı bir güç tarihidir. Bu gûçH bazı 
iklim değipi rmes gibi devamlı menfaat tenevvüçle-

ıııvr göre desisen ılık hava sahalarını hedef tutar. Yahudi İçirt 
vjüm ve mil kel istikran ancak menfaat istikrarına n- dairesi içüı-
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dedir.' ' bu kaide yokulnudıkça dtgtyneyecck ve yıkılmaya-
eafcnr 

Başka milkllerin hiyad vapurum batmadıkça Yahudt-
nınkt koraya oturma/. 

Şimdi de bütün Unutkn Amerika j /rrmJe du^ümlov 
mi) bulunuyor ul. ı.ı bu ,. \ r. li muhanrin açıkça ha
ber vermişti: 

-"Bugünkü yahudlIEkf e*4Uta. Amerikan yah udi MÜH lir. 
Yahudiliğin butun nfci bıcrkeıkrl harp bavunca mahvedildi 
vc Amcrikaya ııukJnhmdu,11 

Birinci Cihan llarbıne enir söylenen bu süz İkinci Ci 
han Harbinden sonra büsbütün gerçekleşmiştir Amenkadaki 
hukukunu tanunube demokratik bünyeye göre ayarlayan ve 
Amerikalının en canhıraş üuittubu. ''hürriyet" askından Fay
dalanan Yahudi dehau. i. crn 11 M n ı o diyardan kovacak ve 
cei ulan milli sistem ichliketındtn tuğun İçin emindir. Fakat 
meıhur milyarder F • hükmüne jtore. ruhî hareketler 
dünyanjn «irafında sarkun £anbe doğru hareket eder ve bu 
gün. amiKmrthk. bu yolla Amenkaya da geleeekıit. Fakai Û 
güne kadar yahudı plânı sırata ne gibi cecbiricr düşünecek ve 
nefs muhafazaaını ne gibi dünya vaziyetJenndcn :H u r . . . • i 
tr? Ana sual budur. 

Milyarder hunla toracak . im ..ı =... niMLayucafiniz 
herhangi hır hrâliyanıı "Yahudi Kimdir?" dıyr sonlununuz 
zaman hemen su cevabı alırsınız; "lüjmm kaatih!.." Fakat 
Ford. bu propagandanın y-Jıudikt taralından >jpıkh>ranı. Ya
hudilerin hriiliyaîılan üyle hır kanaat beslemekte İtham ı:. . 
ni soluyor ve böylece yahudj dinine piMerucn sev^tMzlı^m. 
bu yahudı müdafaamı hahndr Vahuddem iddia cdıldıjtım 
kaydediy**. Yahudilerin maksadı, tlrislıyanlarda his de büyle 
bir niyet otmadıjı halde, kendilerini dini bir iftira altında 
lerip niaJİÜmiuklannı temine çal q maki ir. F«d bu nokuyı. 
yanı Yahudiler din rakımından anlipali ı noküuiim 
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yenir b i n l i n » n n Yahudi nefretini dinden f**k> t » e**-

H bağlamak İstiyor _ j J „ J . 
Y d n U c h n M**™ | « , Yahudi nehrinin k* «*e»« 

vardın 
1 - Yahudi dinme karsı duyulan vehımta^ 
2 - Mail ku^uinçlıklar.. 
J- İ ç t i m a i nefret-. 
Ford bunlardan b^rinebıtni yen ı i butaık. biraz ıkına-

ve d*a aiypae üç*cü *bebı d * t ™ u nıhl « * t l fm-
k i y a istinat etmek anyon « Yahudi melesinin h ı * « t e p 
k i t bap- büyük bir ttfc ulan ve ıd™tocya davası olduğunu 

• Lenye sürüyor. , 
SürtKsiı kı, Yahudi m » d = . kcnd.tım ırkl^ırmıs hır 

ruhun, topyrtûn u « r J ı | a W a * * V ™ 
hil i ve istikblliyk anluyabümek dlvartdır-



S - (FOftDJUN KİTABI'MJA 
VAHİDİ 

• - Tarih Buyunea Yahudi 

Me»h« AmeOkah müyırder (Fmfiuıı, B ™ ı Cihan 
Hatbi™i™ t a m yiztbrus -Scjnrimad Yahudi" namlı pek 
kıymcil i tur eseri vantr. Focd, tu eserinde. Tmh Boyunca 
hurtj yi tetkik eder ve pı hüUvnJete vanr 

YahudİH iki hin seneden beri baskı nUaım kendiline 
karşı duyOıgu nefret hissini uıUmif fakat DbUr ırklar Yahu-
diyı anlayamami) lanltr 

Sovyeı Rusyada Bolşevikliğin temelini alan tdur. Ht-
nnci Cihan Harbinde Alman felâketinden mesul bulunan 
odur. Ingıllcrede ise Lam bir durjya hakimi mertebesine ermi|, 
•llun küvetiyle her jeyc hükmeder n|muq ve cihanda arzula-
dıjı annqi, rekabei. huzuraiiluk ve müvazcncuzlık bokımuı-

l ı ı milletleri bubirUte karsı kışkırtmak taaLıyetım idare 
tnrçtir. 

Netice: 
Yahudİh tHmm ifcaıyada ün saftadır 
Yahudi, bir dünya bilmeeesîdir. 
Yahudi, kemmiynçe pek Mİotmauna tmtnwL dünya

nın bütün sermaye kayııaUarına salupiir. 
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Yahudi. vfejnu ve hükümetiz yasadışı halde (komik 
İsmi ı- ı =....-• tar lecrübesidir} hiç bir mdlenn ulaşama
dığı bit ırk ve kavım ytkpareüfcı ara=der_ 

Ystaudı, hanen her memlebflin kartunlarma, pmk ar
kasından hakimdir 

Yahudi, başlıca vasıla olarak ticareti kullanır ve paça 
ra alım satımından beynelmilel büyük partilere kadar bUtihı i) 
• • t i n i sımsıkı, elinde tvtar. 

Ynhudi, yflhntî. güç ve cericiicı vUcın çalısmalanndaiı 
nefrel eder böylece her styi ıekâ ve kurnazlık rnnnivelâsiyle 
hallelmcklekidchasuiı gösterir. 

ı ihii.il çıraklıktan udaJığa kadar. muvaffakiyet bua-
maklanm lektrtrker ve tttianli şekilde tırmanmayı ihmal et-
m u ve -•=•-----••-IH. küçük basan ve saman alevi gibi gelip gi
yen hissi muvaffakiyetlerin ajına duşmet 

Yahudi, nihayet p m vmıtasîyfc bütün dünyayı buftin-
ne an. » ö * î iüklcnnt bejar, hîçto yenle hiçbir umafniyeı 
yaşatmaz ve t » vazıyeti, kaıdi maddi vt nunevt istismar tar
lası utKjlc kullanır 

Yahudilik kanunları, hir para arainkrasyası meydanu 
gctirmiilif- üünh bugün ve daima, Yahudi, yabancdarın sefil
lerine sebep olarak para kazanmıştır 

O, kindi lopraklannua otururken, ihtikar yapaiııa/di-
Memleket topraklan herkese taksim edilmisu. Zengin bir sı
nıfın teşekkülü rrnUmızdı Şahsi yorgunlukla hayatlarını ka 
janmaları Uzımdi- Ejer onların hükümeiı, Fılisllndc devam 
etmts nlsayta^ YsJı«iaün iktisadı hayana yükselmoınc asla 
imkan yoklu. 

Bir Yahudi, hiçbir vakiı. di ger bir Yahudidcn zengin 
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Yahudi kanunu, yabancıl >•:. ckan : yaparken. Yahudi-
ye başka haklar verû. Rir kanun uruu sunu emreden 

"Bir yabancıya ihtikAı yapabil irsin! Fokal kendi ç ivi 
ne, asla!.." 

Yahudiler, l .. :• . memleketlere yaydan^ oralarda ken^ 
di kanunlarını tacbik ederek, birçok asırlar, hu memleketlerin 
kanunların m yasak ettikleri şeyleri hiçe saymalardır 

IsraiL yabancıların Yahudilere hizmet etmelerinin nasıl 
mümkün olata^ım, inceden inceye, tetkik etmiştir. 

Eğer Yahudi, işçi. veyahut kisif olsaydı belki dünya 
üzerine böyle yaydmayacaktı Fakal lüccar olduğu için. isi 
unuh dünyanın meskûn yerlerine sevketmistir 

Asırlarca cwel Yahudiler, Çinriç fcSer. Daha l&42"de 
[Sen Tumas)da şeker fabrikam açmışlardı. Bntzilyada henüz 
birkaç köy mevcut ikcnh onlar vardı. 

Onlann nerelere kadar girmiş, olduklarını, (Georsi-
yajda. doğan ilk beya* çocuğun. "tank Mimi$F h, Yahudi olma
sı ispat eder. 

Onlarh bütün dünya yüzüne yayılmışlardır. Her birada 
ajanlan bulunur. 

Onlann ikıisaden yiiksernielerinch bîrde, daima yeni ıi-
carcl şckilluri bulmaları yardım eder. 

Herhangi bir yerde ve ıjLinün birinde, ticaret şekilleri
nin ko lay lad ım veya »Haslığını förüp deh bunu yapanı 
arashracak olursak, en sonunda, bir Yahudi ismile karşılaşırız. 

Birçok krediler, kendileriyle ticaret yaptıkları Yahudi 
olmıyanian mahvetmek için verilir. 

lr*T bîr öderleri dc. hakim nldukiarL sermayeleri, kaı'îy-
yen Yahudi tesirini hissenümeyen isimler alnnda ^tistermcle-
ridir; "Anonim Şirketler" gibi. 

<J2 

Yahudi, yegane ve en eski beynelmilel kapitalistlln fa
kat an bunu bildirmez. 

Kendisine llei olarak, çok yerde, Yahudi oLmıyanlan 
kullanır. 

Boranın •- • • _:i• --- dünya. Yahudinin iktisadî istidadına 
müteşekkirdir. Berlin. Paris, Londra, Frankfurt ve Ham
burg'da borsa, Yahudi tesirinin hakimiyeti altındadır. İngilte
re bankası. Hollanda Yahudileri sayesinde kurulmuştur. Ams¬
terdam ve Hamburg bankaları icsekkiillerini Yahudi l esin ne 
medyumdurlar. 

Onlar nereye gilsclcrh ticaret hayatının düğüm nokta» 
da onlarla teraber gider 

Onlar İspanyada şerbetken, aitmuı en çok kullanıldığı 
yer, İspanya idi. İhtikâr yapnklan için, oradan knğulduljr "İs
panya. Yahudileri konduktan sonra. ticaıeı Üstünlüğünü kay
betti" derler. 

Yahudilerin, kan kardeşliğinde ve İnanışta birbirine 
bağlı bulunarak. Avrupa üzerinde yayılmalan. hiçbir ı r tm ve^ 
ya icplnlugun muvaffak olamadığı beyneimüel bir hal almış
t ı r 

Onlar, her yerde mevcut idüer ve her yerde yalnız ilk 
l>aharda kalıriardi- Onlarr cemiyet hayalının sinir sistemine 
bağlı idiler. Yahudilerin Avrupada olması, mümkün olan şey
leri hUkümerlcnien daha iyi bilmeleri. Ortaçağda muharrirle^ 
rin na£$n dikkatini cclbclmisi i. 

Onlar, gelecek şeyleri kal'ayetlc biliyurlardL 
Onlar, politika münasebetlerini • - i hükümet adam-

lanncuuı dahuîyi biliyorlardı. Bu haberleri cemiyetten cemi
yete, mcmlekeiten memlekete meknıpla lasıyurlardL Böyle
likle onlar, bilmeyerek, iktisadi haberlerin de temelini kurmuş 
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Şuphesü k i bu haber vtnoc tumuti. gnlanrı üVikln 
için, bizim tahmin vc tasavvur cdcmiyrocgımiz bîr kıymeti 
haizdi. O haberim itinuı cdilrnediji famın da. büyk ö n » 
den bir seye vakıf almanın büyllk faydalım vardı. Bu zorluk, 
unların dalma arnı ettikleri, memleket. . habercileri olma
larına yardım etti. 

Yahudi, devlet sularını (almakta vennagdte vaziyet ve 
hareket teri?itınder bütün bîr dehadır 

b — Almanya'da Yahudi 

Alman milletinin iç bünye hastalığı, Yahudi tesirine 
bağlanır. Bu gerçeği, idrâk çilesi ç*ken zihinler, a-Hrlardanbe-
ri ekmekleydi. Nihayet Nazizma devrine .l-vm. bu hakikau 
Almanyodd gütmeyen kalmada Evel h her umRan Alman mil
letinin kanaaiine göre. ihıilil, isyan. inkLİ&ph daima Yahudi bi
letinin İstismar manivelası ülmustur. İ ş y a r ı m hemen her ye-
nndc de ayni sey cfegü midir? 

Almanya^ Yahudiye misafir w mülteci |özile baküır-
dı. Yahudi ite Atrnanyaüa efendi olmak istedi Halbuki Cer¬
men ve Yahudi, iki ve um ait ırk lemail ediyorlardı ve kaynaç 
• • | sla İmkân yoktu. 

Başka n L mltketlerdc Yahudi, halka kansrr ve kuvvt-
iını h^ rahsttıi edilmeden, affolunmak tehlikeline düşme
den nrfeder Fakat Al manyada, kttfuiunmayı ba}l**£ını sc-

M 

;tnce i? bastılasu. Yıhudı. bu mim sebepten dolayı Alman 
millctbvsert büsbütün nefret cftı ve bunun neticesi olarak da. 
H M Cihan Harbinde. Yahudi tesiri alımdaki mcrnlekeller. 
Almanlara karsı nefret hissi posterdiler. Binaenaleyh, o ıa-
rmin, bugün olduğu gibi. harbin mağlûbu Almanya, fakat ga
libi, *e çu veya bu dev|cth sadece Yahudilik oldu. 

Altnanyada o zamanlar, Başvekalete Yahudi (HAUC) 
ve (Sandsteıg) leair ediyordu. Maliye natırı. Yahudi • s. :..ı 
tö-y muavini de Yahudi lEkmtrsteinldı. Yahudi <Fnlz) ve 
(h4asnshenk ise hafcerter bura™ ^eiıydikr- Harp levazım IM 
Yahudi (Wısfmurhaı eline tevdi ohatdu. Sanatlar direktörü. 
Yahaü (Kesrabenj).. İki*** neami . W M dpfcinf (Stad 

hagen] ve (Hirsef)in elindeydi. 
Daha yüzlerce vt yüzlerce Yahudi . Her nazik nokta 

muhakkak bir Yahudının elindeydi. 
Bertin Polis müdürü, Yuhudi (Ernsttldi Daha birçok 

milli im merkezde aynı |ey- i k a n ı L Yahudi <Bayem), uruıyü 
Yahudi (Brcnto) idare ediyordu. 

Yahudi IC-MII. dk Harpte Almanyada, daha ün safhada 
• • 11 nJ . j Saı*i onla*, evvelden kat'tyeüc hazırianmıslaıdı. 

Haıpcc Alman Yahudileri. A lm» rttanpervöi değiller 
di. Bu h i l . Alman düşmanı diğer milletlere ehemmiyetli gibi 
gOrünmernisse * . Yahudının Lrtıırdufu memlekete k ^ ı sada
katinin hakiki olrnadı|Lnı izah eder. Bu sebeple tam münevver 
Alman muharrirleri, bir YahudaTİfl, hangi millesin v«aranda 
bulununta buluncun, bulunduğu volanı sevebileceğini 

kafiyede mümkün görmediler. 
Bütün bu yukarıda gonerüm iddialardan sonra, Yahu

dilerin dtüIUiz ta mtvki elde eimeleri imzamız gfrünuyor 
Onlar olmasaydı- fnüal olmazdı 



linrbm baalaına&iyk yiyecek ve unluyu verilecek mad
deler Almanyada, Yahudi eline lecti. B u . ™ r Almanı.™ ıii-
rradm m u . i <.,:..:: •. ,; .. n pe,, .-, maUciker (ib«L Ainun milleti 
di hırtın fedakarlık ve ızljrap ifade «ıjjinı pckUâ biliyordu. 
Kayzer toyun eğmeye katar venııini IzLrrap umumi... Umu
mi ı üırıptan kazar* bekleyen Ynhudüer gittikçe , . -^.ı l .„., L ıü-
remryr ı ; : . . . i . M ilkle : u .• u ef ya l ım • 1.1, i •.< „ -j, , . \„tı J 

lanla, h*rp iirfcellcnnde vc nihayet iane ilerinde bile k ı u n ç 
arayan Yahudiler meydana çıklı. Fazlasiyle mevcut olan ihti
yat maddeleri, fidderli pahalılıkla lek™ meydanı çıkmak 
üzere, urmdan knlbvodL Harp (arterleri, Yahudi ürnlenn 
elinde rdı. 

Hükümet, hayalî maddelerin, herkesin faydauna ola
rak, mikuvi lakıimi için ugıa^yona da. paruı oUn I H şeyi, 
kaıncM/ olarak, elde edebil iyordu. 

Yahudiler, eşya fiyatlarını Uc rnUlı artıydılar. Bunun 
üzerine koca bir ı seli, Luiiunna akmnyıı bajladı Sakfu-
nanr ihlikAra whep dan ihtiyat rajya ve malzemeye, hükümet
çe fin konmasının hıçbn • •m nlmuyonku, >11...• 11c - mırdn-
hf. aınhıUr. rumi çığlıklar duyuldu AJelûıul ceza had ve 
usoHüiteıbn alildi, hakai jj imbik sahana geçince, mk « 
yargıcın, kırçdıklı olarak Yahudi oldukları meydana cıklı. 
Hiçbir « t k * a lmnu olda). Bü Alman ı n , yrtalanacak • • l 
H L t u n . mdleı, aJılİk, hiyanö mler i ayyuka planlıyor, la-
maialar koparılıyor ve ona, herkcıc yetecek kjıdnr n a venri-
yor. böylece ceja hını Almanlar Üzerinde tatmin cdüip Yahu
di ıcrbeH buaküıyordu. 

Zengin Yrfudı, malî bme t i üye»inde. cemiyenr M ,-
digi yeri ye nüfuz -A :, m «Tın nlubiliynrdu Yn fakir Yahu
di? O da. h.i:. .„ . .„„! , A M a l mirini icraya memurdu. 

f,0 

Zengin Yahudi, anu ıa i değildir, O. hedefine ulaaabüir, 
fak* lakif Yahuduıin arraraıdcn barta bir yarduncııı ynkiuf. 
Bu i | lc zengin ve f r ta b e n t o d i ı l n E|er fikir Yahudinin 
yaptığı anarıinin neticesi iyi olursa o. renginin yanında yer 
alır. Muvaffak olunmaz iae. ıcngûı Yahudinin çalıjBbdecegL 
yem uhalaı eki? edilmiş olur. Tam vahdet» 

Dun} .11.11: hakiki kap,Ujnleri ve a%tfumeük-ri Yahudi-
lerdir. Bu nokrada Almanların kanaati şöyle izah edilebilir 

"Her Kirli! I Ü , Yahudi kuvvetlenme ve çUrUtme ar 
nflunun ifadorfır Sosyı lö . demokrat ve tabcH fikirliler 
panıleri. yalnu Yahudi kuvveüenme anularaun, hırer âletle' 
ridir." 

• 

AI inanlımı güzleri, birdenbire »çildi: 
"Yahudilik, dünyanın en iyi organize: edümi| kuvveti

dir. Onlar, griyle bıı birlik vücuda geıirm illerdir k i . nereye gir
sek*, zenrtn veya fakir, baba»tefine sadıktılar." 

Bu birliğin kuvvet vatıialan: Kapıul. maibual vc pfo-
püflûndadiL 

Bu Yahudi birliğin idareıi. çok aayam dikkal bir tarzda, 
ortanızc iBİlnnşür. Eskiden Puro İ m c i merkezdi, timdi 
uçlkıeü dereceye dUfTü. 

İlk Harpten c w r l birinci denrrali merkii Lzjndnı. 
ikinci hkvyort idi. Bugün merkez Nevyofk... 

• 

Yahudi, nen bir memlekette, cn deri deniz kuvvetk?-
mte uhip n1amıy«:a§L için, bunu ba^ka mıiledcr meydana ge-
lirir. Yahudi kullami- DUne kadar Yahudimiı Tı loı ıu IngiMe-



rinkiydL Bugün ona. muazzam Amerikan filolarım da ilâve 
edebil irsiniz. 

Yahudiler, hiçbir vakit, başka millerimle manen hirlcş-
mediler. Onlar hepsi, başlı babına, bit biılikiirler re daima, öy
le kalacaklardır. Eğer bir miller, Yahudinin çalışma neücelcri-
ni ve memleketin malî vaziyeti üzerindeki l i r l e r in i yok 
ederse, o zaman Yahudi, o mjUcllc mücadeleye girilir. 

O. Lıicrsc harp. islerse sulh yapar. 

Yahudi, dünyanın haber kaynağı olduğu k;in, ç r* defo
lar, insanların kanaatlerini, kendistninki imi 5 gibi, etrafa ya
yar. 

Yahudinin vize hükümerlcri Londra ve Ncvyork'ladır. 
O. Al manyaya ol un kini unutlubtan îonra, başta millet

leri iatiımara koyulacaktır. 
Birledik Devletler, sabırlıhklariyle, her ırka çok ^ey vâ

deden bir lecrübe lariasıdır. Günün birinde oyun sahnesi deği
şebilin fakat Yahudi, asırlar ve asırlar geçse de hep aym kala-
cakiır. 

c - Amerika'da Yahudi 

Amerikadu Yahudilerin larihi Kristof Kokımb ile bas
lar. 2 Ağustos 1492'dc 300.000'ıfen fazla Yahudi. İspanyadan 
koşuldular. Eflcsi günü Kolnmh, barıya doğru ilerlemeye baş
ladı. Yanında, pek çok Yahudi vardı. Kaka! bunlar İspanyadan 
kaçanlar degÜdi, Büyük kâşifin pllm. çok evvelden açıkgöz 
Yahudileri cezbeunis. ve yeni istismar sahasına doğru yola 
çıkmıya sevketmişü. Âdeta bu keşfi teşci ve teşvik edenler 
Yahudiler oldu. Kâ^fin, ilk müşahedelerini bildiren mektubu 
bir yahudiye hirap ediyordu. Hakikatle v C hiç de beşerî bir ga
ye sahihi olmaksızın, insanlığa dünyanın yansım kazandıran 
bu kesif Yahudiler sayesinde oldu . Kdlomb ile beraber bes Ya
hudi müşavir bulunuyordu. Kolombun (Astronomi) aletleri ve 
deniz haritaları Yahudiler tarafından yapilmis.ii A menim kes-
fediliı keşfedilmez, toprağa ilk ayak basan şahıs. <Luis de Far-
res) isimli bir Yahudidir. Tlttünü ilk defa keşfeden de bu Ya-
hutiidir. 

Daha evvel de İspanya sarayına şu Yahudiler tesir edi
yordu: 

(Valancia)da yüksek bit tüccar olan (Luis dc Santagcl) 
ile onun akrabası Kral hazinedarı: vc onun arkadaşı {\>ıu> 
Cobreso)... 

Bunlar, kraliçe (İsabellajya saray hazinesinin ne kadar 
bos olduğunu anlamlar, ve onu. elmaslarını seyahat için rehin 
veımcge razı edinceye kadar çalıştılar. Kolombun Hindistan 
mücevherlerini keşfedeceğine onu, inandırdılar. 

Kolomb ile beraber, tahminen, şu beş Yahudi bnlunu-
yoıdui 
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1 -Terdi man (Luhs de Fvns) t t . 
2 - J .1. ır":. ı: . . I I M ||. . . . 

3 - Doktor 1Bemel)rr. 
4 - (Alonia de İn Callc) P. 

Ba jJ^nf^ . Yahudiler Amcrikıyı çs& \cy Yarden tm 

t&* amayı Lklıl.br Brezilyalılarla Holluıdahljt Ifaajnjjkı 
bir arılajajTiajTutlığı, Breiılyah Yahudiler göç «nxfc için fır-
»at bildiler vc bugünlü <Nevyorit)wı yeri olan Hollanda mLtt* 
leml^clcnne « e l d i l e r . Hollanda valisi (Peter|F bu 
memnun ÛÎITIMJJ; ^ Yahırtîtcre. orasını letteimcrerlm tmreh 
t i Fikal Yahudiler, evvelden Ccethû  ̂ rnışiı. I, ! 
^ırkt-llrfLinrı dirrLrnr.rn onların k . ı l u J u için firtclkre fil™ 
• l i r ik büyüt kapîiaikr v a a b e r n i ti • •. kJ,fc r Butun Uzrjmc 
Yahudiler « d a kaldılar Fakat. h ü U k m daircleAnr E v m e f c 

VC l&çük iRarel yapmakları ma..-. M i dil c r Buyan n d K O l ola¬
r A " f c ^ bcanalt mciful olmaya baflaridar *e • v = r bu ıa-
ycue. Avrupa Ut olan İlki mLtnasebellenaKfcn doiayı. mhiıa/cı 
1 11 • aldılar. Buda Yahudi :• .,:,.• •=--•• biriydi. Biri». 
likJlnıette yaptlan y^ak, dijer isEifcAmctte onlara muvıÛUti-
ycc gciiıiyortlu-

fvŞcr Yahudiyc. yeni elbise satmak yasak edilmiş. i K r o h 

« k i elbue satar- İpe bu. t*k* e D w Uauctüün başlangıcı oj. 
rnu}iiar. 

YahtaSleî; daimi, eskiyi yeni yapmak heveîJjTdcdirta; 
Bugün sokaklarımızda ifrtıifimız. a k ı s:-: | r r . 

ttkı • . .1 kurpm pahalan vc paçaca toplayan «Keder. q 
Yahuddenn lomnJandır Onlar U . paçavradan kıymetli C i y a 
•.. I IÜ.-M.I. bililer. 

Vali (Peter Stuyoeaml). bilrniyerek. Yahudileri. (tNcv-
yorktu Amerikanın birinci limanı yapmalın içinH icbar cimu-
tr. r 
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Amerika tl-ıtilâÜTidc Yahudiler NevyoriEtan (FLtadeifı-
yalyj P... ı.ı- ı.n .. da. ilk frrsaiiu Etnc* (Nevyürkft dOnmüş,-
krdir. 

Onlara hülert. lw * i n 

cenneti olduğunu ^lemisjli . Neticede de büyle çıtoı.(Nev* 
ytrty Aırvcaikanm birinci dtrececc licaret merkezi olcu. Bu
gün bihun Amcnkamn ıthalal) ve fnca l ı aradan idare edil*. 
\clınn esası ve tocnjü Yıhıaaıkerındıf- Ev diplerinin Lifle 
ımde. Yahudi tdmıyan bir isme. nadiren lesadûf edilir. Bu*r -
vei ve kuvvetin hiç durmadan y^kaclır^liTdcn memnun olan 
yjıîıudi muhamrltcinlrı. BirlejLk DevlcUer ve (Nevygrt) için, 
lYeni FlHitin) diye bflfcırmıÜBnna hayret edîlmîmeLidîr. 

:•.!•:• il Dev kilerin Yuhudı nliTUsu 75 sene Lçinde, 

SOJOOÛ den S,000 000 a çıkli-
BütLai Biriunya Impantorlujunda DC 3CO 000 Yahudi 

\ irdir 
EJcr Irıpherttta çofc fakat Yahudiler bulunmaydı cııiar, 

v fevtf harcfcdlerr manu kuılacaklardır Bi%iü bîr Ingılü. 
her dakik», mlırın akyhine harekele haşlanabıkccf ini söyle-
u ı ^u . Fıknl bu hareltelh lengin Yuh^li-ere kirşi olantu. 
Çünkd.gcıejL mal iye ve gerek politika-la. onlnr hSkimdir. Bd 
umvAtTakıycle «hep olarak. Beynelmilel Yahudilerin hare
ketlen p 'ila-.lr. • : 

İngiltere ılc Birledik »vlei lcr aracındaki Yahudi nüfu-
uy\ iifkı pek büyüktiaT- Fttal Beynelmikl Yarrka* la 

cırlermın kwTmle*iyfcP bu pci büyijfc oUrt tayı fartının hu; 
bir ıllkaıı ulmadı^ı gö ı t çtrr>ar. 

B u ^ J / ^ y - f t i r ^ J V r V l dü/pyada: 45 najJytaı Yahü-

di vardır. 
(lorj Va^inetonJ ıanıantnd,ı An«rikada J,000 Yahudi 

vaıdı r Bunlar e-Hnaicdaj. Blucriyelle Amerika taraftan idiler. 
Olayım Salamont kırışık bu jarnanda, blitlkı <: M-I • mta-
temlekclcre yardım etti Fakat onlar, hatuıîyetteririi h i ç b i r » 

Tl 



a ferkamcdüer. F-J ifcilbjrnr ve çiftçiliği rafta gosicrmedı-
l a . KullviEİni; tfy* meydana gnirmedıkr Yatnu: « yaJmr. 
hazır ef ya i k I K * T Ö yaptılar 

Twm. 1 U düjuncesıyk. paradır. 
Pıra kazanmaya, apul i ^ d n c c k f kınf lırıJAiuı. 
Herkca, ifçiloin vaziycrinı ıslah ermek H r / ı iv „•,:., iıc 

de. hiçbir makul arzu, Yahudinin M i kazancını cı Mavi 
Bu, onur kabıJiyeajzligi de£il dc licari düşüncelerinin «rıce-

Yahudi rJüıiK göre ricareire insanlar değil, incik ve 
yalnız par* ve eşya . i. ı • J ı.. 

Kenduine. kalbsiz, diycnkıc karsı .1. "Burada ikaret 
mevzuu vanin" diye cevap van. 

(Nevyırtfcın Yahudi fertezikn hık- feunu. böyle ıtah 
öderler 

ân»Ur , (NevjmrtjHki ı.., „ Yacaadrfcfe u r i u n . 
« i m bu hâk getirenin dc. Y a t u M a okkdhmu bdmcds 

Bu. mutlak sure •, e böyle ikoı. Amcr*ada h., L k,. k m 
Likana bulurun (W kimse. Birleşik Dcvkclatk Yahudilerin 
tf*dukkri hakaretin, amc kendi utları, kendi . N n.iıi.-, ,.•„•„, 
Salığım tespit edebilir. Bununla beraber, ne hakaret eden ve 
ne de hakaıci gören, bunda bit katbaîzlik veya inaamycHiılih 
hiasi görmezler Çünkü. "ticaret mevzuu böyle emreder." 

Uıak. M .mı ı caJışijjı yerin bırgun efendini olacağına 
Inınniujtır. 

Yahudi, ı bir felaket diye bıkmaz. O, nzjyciin rena-
lıftımUn likaya elmej. Fak» yukrrFmefte , , İ . M , Vaziynini 
duullmck isler.. 

Bütün ı : l amc ı bıkılacak oluru iıymeüıdu: fV 
kaı ıçiımaı notadan İ H çok. pek çok . k, i„ ,„, 

Sefalet doyuran karanç ^killerim defiipumek fuçbir 
vakrt. akalarına .rl.rr„;.•.„, Yahudi, muvaffaklyeiuın Vfr 
'• •.1 •>"• !• ' ciebilır. Lal.ıı onun. k ı z m c n i n reyi 
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^ e a ı d H vcmeje teşebbü* ettiği, hreta a n a n r«ulmc-
mıaiır 

Onun bu Mlı. böyle rçümai fcairien kölü heuadık ve 
HBaniytlıUiık meydaruı geıine dc. bunların buradaki • • - • - M 
su veyı bu defıi, ancak Yahudinin irsi ticaret nyurılındır. 

• „ı lehine yapılacak teklifleri, bir furboku-
nuiı , l. 11 .• ı puanı düsm-nına vermesi kadar, gülünç ve aptalca 
fiörunür 

Amerika Yahudiai, kendisini istismar etiırnıez. Böyle 
gnrününe huıbuıün iıuinmar ediyor demekıir. 

Yahudi iiicıeydi Amerikalı olabilirdi. Faka", iıicmedi.. 
Onun müihıı «rveiınin m ı verdiği rahatnlık hini ve Amc-
rikada onun hakkında venkn kararlar, onun hakikatte. Amen¬
kaya vc Amerikalıya uzak durmaiındanthr. 

Genç bir Yahudi söyle diyor. 
"Burun faik Amerika nbası YJaıdı ik Yahudi olan brr 

AmenkaUfc*Amnikah Yahudi. kamdirridajnuıcrnneneya*a-
ujcak olan (Amerikalı rolünü) oynar. 

<Ghetlo) bk Amer*aiı eaeri deftUk, O. Yahudilerin 
kendi «halli mccrnualandır. Şu halde onlar, siddak lefrik 
edilebilecek bir *efcikfc, kendi kcr-lilerirre bir birlik vücuda 
geıimtr)lcnUr. 

Yahudilerin Amerikadn cemiyel oiganiıasynıılan, dy 
ğer memkkellerdekinden f?ila bir fark gösieımn. hiçNr ceb
re Labi öl" niKİıkİJın haide Yahudiler, birbirlerine yakın olmayı 
tercih ederler. Bu hımuiyeileri hâlen bakidir. 

Tiyatro, mevcudiyeiuıi YaJıudiye borçluduı. 
OyvKuluk, hıkı licaretı, [iyanoya aiı her ne vana. hep 

Yahudi elindedir. Güzel aanaUann ve hattfl Uirnkrin rk ı^fcu 
rmlacm rJmrta.- Bu bize. bugünün büıun sahne eıerknnde 
bulduğumuz pnpasanda rredefkrini Lob naerjilir. 

Kakın c™Mrılnai lütün v< ̂ rker ntakn. büyük nuba-
haiaı. ayakkkn cıı*Hlnıl. k -kn ve e r k e ö n <rn her çf^rl 
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e*yaaı. musiki ik i len iûd»nkı. rnoer-vhert Kaim, Okullu kaı-
k r lir-Mcti, faizcilik.. BUlUn hunini.. Birleşik Arnerikadı Ya
hudiler h.lkimdir. 

AmcrikJi milkll. kendi namına hariçte ticaret yapanla
rın ek ı:,- Vahudikı olduğunu pVibuıc hayrete düıcrdi 
Onlar. Amerikalı isminin büyük fcıyrnetinı tamamik kavraya-
bümııkıdif. Yabancı bir limanda [Amerika bcaıei pfteti ya-
hm | Amerika v e M prbeu i vtyahu hmlaı., Wr , , c r .1 
•nd> gottenlmiş bvbüroya .»,••• . \ çok <kr< pmanüse göre 
Ameriknda pek u kalmış hır Yahudi ik karaılajmı. Ban yp-
k n k bu, Amerika Ucam merkezinin kazandığı şeref vc hur-
mctı kıımnmaltadır. JO yahuı 40 ırk, Amerikalı rıamilc, İka 
rel yapana, hakiki Amerikıümın ricacı metotlarına {sahfeJ 
gcuık bakılmasına hk şaşmamalıdır. 

Senelerden heri Almanlar da r hariçteki insanların. .1 
manca kornısan Yahudi tacirlerine bnfcıvak. kendıkri hakim
d i m ı J t o kanal rrskmderaHkn ıon k i m Iikiyeiçıdar-
kr. 

Yahudi nlmıyanlar. ekle çaJnjmayı, rjirnk birlifii vlku-
da i mıoklrdir değillerdir. 

Bir Yahudi için en mühim ^ kapımın önündeki udn-
mın da Yahudi olmasıdır. Bu ise. Yahudi olmıyan bir imanın 
en u n düşüncesi olur, 

Amerika Bbfepk l . r , , Yahudi zaraanen 
ka. ne uje başlamış be hepsinde muvaffak ctaustuı. 

Yahu.l, kanaarmc gm. huri u r a . Yahudi lutfunı 
meşaul eJcotkcek fak ir, değildir. İşte bunun kimler ki. onun. 
znanle hiç hevesi yokiur. 

SUi ve hayvan yetiştirme ifinde dimağa ihriyoç oJduflu 
için, o muvaffak olur. 

Birleşik Devkrlcrin muhtelif kırımlarında. Yahudi l i 
ranı çalışmaları ı emi be edildi ne de, neıkc daima muvaJTaki-
yetaUlık ppticrdi 
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Barıları bunu. Yahudinin zıraaneki bilgisizliğine h>m-
letmiskr. bazıları ise. ziraane ıhtiklnn imklmıı nlduftıınu 
höykıtıişlerdir. Bu sahada Lelkıkai yapan filimler de. Yahudi
nin hiçbir vakit köylü olmayacağı ve onun her vakii v C her 
yeıdc lüecnr olduğu netkcune varmışlardır. Fakat ticaret de 
Yahudrde nihai giye değil, nihai vasıtadır Onun lek gfiy"i. 
hakim ıniUelIcrc vr birlik ifadcienne içten ve gizliden aızlıyr 
hâkim ıJrnaknr-

d - Netice 

Fotd'a göte Yahudi nüftııu, (Şekspirl gibi bir dahinin 
eıeıkriıideki bem kısanları kaldırtmaya kadar gitmiştir Bazı 
küıupnınekrden. barmedikten eıesta de yok edirnırpu 

• 

(Şikaco Tribyunl gazetesinin 19 Harının 1920 tarihli 
sayılında, ilk sahifenin ilk lüıununda baş muharrir (Klap-
; -•. gekn bir telgraf haberi intişar etli: 

- •TVoeki, Yahudileri dünyaya hUtim olmaya «vkedl-
yw! Her hangi bk rejim, bu pttrn İçin bk .İrilir" 

Herhangi bir rejim, o ıe jimrn aslî (İyesi ve hedefi i k 
Yahudmin asli mabadı ramdı taban o b a n aykm faiklar 
vardır. İpe. aynen Fcard'un bp curnkEv; 

- "Yahudi. İki turlu ,ab>.r: W dutrudan doğruya o re-
jienkri yıkmak, yahut neticede kendi kavim hakimiyetini kur
mak keln y*"1 "eJimkr m u etmek İncilik» Pmn-m »e AmrH-
kıllıların tellcihlcrint gı>e, Ynhudl faaliyetlerinin İkinci Şililini 
idari «ten ruhlar, daima, Yahudi kökknndcndlr. Mutlaka 
kavramak laıımdı' ki. Yahudi, kendi ruhunda ve kendi ruhu
na m.,-.,n olnuran her hükümet üsliminden nerrrlcder." 
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Vinç CTrıbyıaıf ga/atsinm 21 ' ı -• •• • :..• • ı.ı. u . 
yuında, "Dünya fcliketi" ismiyle Bir hasmul , ' •. ıM : Şöyk 
deniynırlu; 

- "Yahudi hareketi, yeni hk , ı,., k , , r  

ma hamilidir!" 
Oızeic bu Rujunu verdikten snnr.ı bir mali jröriifarıe-

müj bir kofluk. VIL-II lık. yahut Yahudi kurkuıiylc bundan Jn-
gda-rc *e Amerika Yahudderim O Ö Ü U ediyor, onlar içra >e-
IckaY ananlar *e milG ananelerin muhafazakar benum*Yiı ı 
km" hukmunu verıyurdu. 

Ford. bu iddiaya karşı diyor ki; 
- "Bu doğru ufsaydı ne iyi olurdu! Belki bu, binde on 

Yanıtlının ^IIIMTIÜ nasiptir." 
Yahudi muharrirler bu mevzuda, istisnasız, herkesi tek

zip ederler: 
- H e p s i yanlış, her» yaianr H a H . vehim, ifıira.. Kin 

uyandırmak için Yahudi düşmanları laraAndan tntıp edüoı 
masallar!. " 

Bakın Ford: bu makaleye karsı ne diyor: 
- Kendilerine. Yahudi reciye ** iakıi$ni rıpaı edince 

de mUdafaalan deji|ir. Ozıunan derler ki: "PekiUI Biran kin 
hukümknnızın dognj olduğunu kabul edelim! Isiıraplan kem 
ducruıi emnele sürükleyen Yrdıudjkrin.dUjmanlannı mahvet-
nıek ve ı : . ı kuvvelinin başına geçmek islemeleri şaşıla
cak bir şey mi?" Bu hakikate karşı. Yahudi olmayan belki 
.unlan sdyliyccektir. "Evet ama bunlar başka bir yerin Yahu-
dilendir. Biz, alakadar etmez. Amerika Yahudileri hkbk va
k i , boyk du ıunrncrkrEğer yahud. olmayan. Ynhudrna. ru
hi vaziyciine daha derin temas edecek oluna, mevcul olan y* 
katı dünya harekeimin ıtüfurunun binm memkieiımm de 
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. -•..-n: vc ona rdare eden ruh bum ihblaki Yahudiler oldu 
.•mı.: icsbil edebilir 

Fort devarn ediyor 
- Bazı Yahudiler -e Yahudi olmayanlar, team ıddu edi

len harekelin hakikalen mevcul olduğunu itiraf ede der Mese
lâ (Oıristian Science Monilar) yakın zruıtanda bu rncstle hak
kındaki bir başmakalesinde şöyle diyon ' Ona başka bir isim 
verilse de. Yahudi tehlikesinin mevcul olmadığını sdylernek, 
tehlikeli bar yalat ı r . Ona {bakı V»iyername-ler| kitabına gü
re. (Gece Korkum) nmi verilse daha iyi enir Zamanın ışare-
•inrien adayan ı s m s-. v l , rjcynefanıkl bir siyasi teşekkülün 

u-.l ı. n ı aşikardır Buna karşı uyanık bulunman laum te
ken insvdık derin bir uykuda tokaıuyorT 

Dünyada şimdiki Yahudi niifıiiimdıııi çok, Yahudi dün
ya nüfuzu nazariytaiyle alâkalı ulan şeyler. "Siyan Usulleri 
Protokolleri" diye tanılan 24 vesikada toplanır. 

Onlar. Avrupada dikkati celbetlikr. 
İ n p J ı m d t b r lırimaya sebep oldute. 
Buna mukabil Birleşik Devletlerde, hudutlanmış bir öl

çüde inkişaf etliler. 
Bu vesikayı Amerikan Adliyesi 25 sene e w d muaye

neye tâbi tunu. 
Protokoller üzerindeki Yahudi (esirini uzıklaştıraak bi

le, onun. dünyanın şimdiye kadar görmediği bir hikımiyei 
programını içinde lupkadıgım .• MTUZ. 

Bu protokollerin Yahudderden eıktıjt inkir edilse dahi. 
protokoller hu üıklrm aksım ısbot ederier. 
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I Kriofcnlknieherinincvmiyeihıi hül H-.. mah
vetmek. VÇ hLhJllElUZ fck+r gfc/h lh-Jy L:;: teklinde t » I U. . a mi-
h ı ı u - ı ı e y d a n a girmek hedefi vardın 

Böyle h u p J i i j , ne hlkım b ir s ı n ı l ve ne de ... .1. M - ÜL-.-
i - . •••• -ıı.-. fcoy-Lt-iİLrlçr. 

R a n J ' u n | Ü -1...I...3. tapa hükmüne haiınu: 
-"OflİFUrt r.ıJJL niMİ. ıı ıSı.şunııı-ilıkU-.. bljl; ,-.. | ... •• 

h n i t a l f " J«L l l l l k l l » nir-rn ^h^Eil^rrLi^ı . T kı 111111< /1 rı. 
virdime, bir i i r i hklİrK p İJ ^ I c r i d î r . S t r M I ıısulkrlnüı he-
ilrH şudur. [Hnl, Ikllsadi r • 1 .. r jhtnRJn.b tv ha-
yahni, hulâ&ı >*hdı>t bdirlcn L>ütÜri iıran remİYCİİcr.ı.t yık* 

^ " J i h» ferdir. • U P U O Î bjjr+Lı.,,,,, b n w anlarn 
ki , m l l l ü t • U h î :il-h 1 ını k..\| r, İre- •• • -I | . j . . , , • • • 

Dünyada. ... an kUresi üzerinde h i ^ telhis. IULILH bir 
A j - ^ S ı k s o n FWd un bu sözleri J r ^ , Yahudi« Yahu
dilik 11 m / u u nda. ûofru vc JCI delildir I >nehd ,T ki, R n L 
kcptkûcı bîr uhlıli- d j ^ 4 j w ı bu kıucık terkibiyle buiün Yahu* 
di rUvıutriı. hm m içyüıürıll ıh.n.... 1. irade Hmiıtîr. 

Son pmiokülfeKt^ mLkie™ yerleLtlcn bajka yç-
R-w uk fark m t |ûtıccrepı EJbır ' l ı l i^ı^Jar 'dır . 

M ^ İ H birinci rVtrüAoHa jöylt dcruliyoı-
M-.l i::ı :•• kıynHli hüsıısjyctletı. namus ve sımimi-

y**r riiyaseHi en kuvvetli dUtmırrdArj I . . I . halku .. • hpvete 
sekler ." 

S o n : 
.Li-ı.-l.ii-Li: aiiiel huata lainde münevver l.ıkık.. 

miHn «aleti kuruldu. Her yerde en evvel a^lclt» Crrta-

rlr ..-r-ı'Mi-V i h ıJ ı . - ' -

yj vıkiJ. Ui-Liiü.k- «ructın buİL-ndufiıı yeni ariıiüfcraiLnin tc-
mel duvarları btiundıf." 

S e m 
"Biz ücrfllerJ yLiV^Itnieyi mecbjr cdcM^İi Bu ÎK 1 

U hyıLuui l • ..1- • Ç ü n k ü 1 mı .-•=---•-• bu neticenin 
-.ılığın vc hayvaKtiigkn rruhvtPidufunu iddUcderck kıy* 

metli h*y* ntKUctemn fıyadanm A* y U a e h m t ü - 4 ç * m 
a n a r ı ] fikirleri ajdayarık. ™lan alkol « vVin* -rr • . . 
elde cime k a y r u k ^ ] p w t | ^ ^ mitmİK^^Ylk»' 
da 11 ık -LtM i Un ıwmlekcf -1 • n .1 « n a h *çm icdb-r .«.UML: I .• ' 

Yahudi *âpiTanı bu HrUiWf büe sw bej fe;ndc 
bunları yazamazdı. 

I ü k û E 1 9 0 6 linesindcnberi Britanya müminde bulu
lun kopyaJar bu elerin en u 14 ıc*e « v d bta,İMu) ohİLtfu-
nu optf ^\in - .r 

K 'L lnc iJ pnA<ÜOİdJ Umamık meydana ç ı k ı n nih: 
h ,Bu bîıim vc inkalsızhıJin LsildüiLan adındaki farlıtn. 

buim onlara miitiiÎHİ. yılkitk insan vıırlıkları okluğumuz ve 
hayvınİ noUtn ,•. •/uk u v T Ordan l ö k ı k ak- r hiç

bir jeyı önceden g t ı i L -... M U - : 1 >x m hifbîr (eyı p^edemea-
ler. İne bunda bizin Eibiıi-J- dünyayı ı c v k vc ona lıakîrpı ol-
ırısk içİT. yarMigı gOrülüyor.4' 

• 

Rfld'un AiiKnkıyı esas Wank vacdıjı nctıct 
- Bir varnus bir yobrıujl Bu tmtıiyetın l e m t i dıtvarla

rını nuıhvtfnKk l^inh yc|(b\ne * « M , yatMCLİıir a n M i n d a baskii 
fikirleri > aymak W fAvat p M | 1 tOpUlTia^" dikayi ı^krr-rk 
cJ™». - l|te Amcnk* k u i n f h*y*a k t a bir E«nan urfında 
büyük • ıkhk ıırsıiLİL. Yahudiler bülün buka vc iş hareköl 
krinin ı n . ı ee^Ller. 



Toplamak fikri cemiyetin düşmanıdır Onu mahveder 
O. yapma • • I • -.1 • sonra ikinci derecede - -1 -----11.111 

Bîr insan, yahut bİF sınıf insan, toplama fikrine kapılın
ca cemiyet bağları gevşer. çözülür. 

Bugüne kaklar dünyanın hakiki mimarları, sanatkârları. 
Yahudiler değildir. 

Bu 11 fikirleri için tecavüz hedefleri, yüksek mek
teplerdir. 

Köylünün, yapıcın uı oğullan veya Çorun lan. dağıtma 
r i •:• ı -.- matlup -1.• r• l: 1 

Genç talebe, manevî • eriv.ı 1 tine kendini kaptınyor. 
Onun, kaynaklarını ve mânalarını anlamadığı telkin derslerin 
onu cczbcdiyor_ 

Gençlik, inkişaf vadeden coşku nluklur. Sağlam bir er
keğe iahvil edilecek olan fırtınalı gençlik kuvvetinin bt^altıl-
maiir.. Ijte bu teşekkül yolunda gençlik, kendine hile ile ku
rulan kapana dligüyür. Bazdan olgun yaşlarında, çok g*çH tek
rar doğan hayal temeline dönebiliyorlar. Fakat ailenin -bir er
keğin bir kadının birbirlerine ve çocuklarına sadakati- yalnız 
cemiyeti değil, aynı zamanda şahsî kaokierin ve ahlâki ıek£-
mülün temeli olduğunu da uzun zaman unutuyorlar-

I > i s. buna karşı ne yapalım? 
Çok basil! 
Bu tesirlerin kaynakİAnm ve karekterlerini isimleriyle 

söyliyelim! 
Talebeler, Aııglo-S^kson mu yoksa Yahudi ruhuna mı 

meyİeClikierini bilmeliler. Yani, yapıcılara im, yahm yıkıcıla
ra mı ılbi olduklarım bilmelidirler. 

Yahudi lesirine karşı en iyi panzehir lah&ilde olan genç-
İtkte ırk gururunu uyandırmakla 

Babalarımız Anglo-Sakson, keli ırkmdandular. 
Kanlarında kültür kuvveti mcvcul olan onlarL yapıa 

idiler. Onlar, ne dinlerini ve nede AlJahlarmı Yahudiden aldı-

« 

lar. İste böyle bir ırka, böyle babaların çocuklarına küllürsiü, 
cansız lisanı dünyada toplama sahasından bajka büyük bir jcy 
pislenmemi}, her mcnaiekenen kovulmuş bir millet geldi. 

Bunlar. bize dünyanın nasLİ njmasj ikizim geldiğini soy-
İLİyorlar. 

Hür Ftkirler, yüksek mekteple h M edilir- Fakat Yahu-
diye ait Olan gösterilmelidir. Oğullarımız bu ırkın sırlarım vt 
manasım öğririmelidirltr-

Ortalık aydınlanıyor! 
Yabancı ırkın usulü anlaşıldı! 
O* çok basil! 
Evvelâ millet mekteplerinin ^Unyalıl&stınlmast" isle

niyor. Bu kelime. Yahudinuıdir. Onun hedefine hizmet eder-
Yük^ek mektepleri Yahudile^tirmciu 
BunNnn hepsi, Yahudi basınının tazyiki ile tavsiye et

tikleri liberal istlikrir. 
O iî organiıasyonlannda, kilisede, üniversitelerde işi. 

inarLLŞL ve cemiyet hayalın L bozdu-
Tecavüz edilen kaphalisüik Yahudi olnuyan kapital isl-

liklir. 
Tecavüz edilen dinh hristiyanlıknr 
Mahvedici tenkide tlbi nlan cemiyet hayatı da, bizim-

kiriir-

FordUrıbü harikulade terkibine îlilve edilecek lek un
sur, çizgisi çizgiiînc aynı taktik ve manevrayı Türk Cemiyet 
ve larihine taihik etmek zahmetinden ibarettir. 

tBüyük Doğu Dirxûp_ 
29 TrMVK IS49 • 2fi A&uMl 1949 

Saft:2İ. 22,24,2S) 
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T Ü R K T A R İ H Î M D E 

Y A H U D l 

l - O S M A N L I T O P R A K ] .A RIM)A 
YAHUDİ 

«Sene 1326... Sulum Onhan. Bunuyı zapıcttigi vakiı, 
; • 11 bîr Musevi cemaati bulmuştur, gelirin zaptından sonra 

İnllün ahali şehri icıketnıif isede. bilahare Museviler şehre av
det etmişler ve bir müddet sonn, civar (enirlerde tikin di£er 
""-•- - -----11 -r -k BurSa'yi ^camitlerdir. (Jrhanın oğlu Süleyman 
Paşa. Ccliboluyu zaptettiği vakİL onda bîr Musevi cemaati 
hukmu)lui. Suhan Murat. Ankara'yı ahk£ı vaka, orada, eski ve 
kUçtlfc. Edirne'yi aUejı vakU de orada, Uyu t bîr Mustvj 
cemaatı tuldü. 

Ocrck Edirne'de, gerek Trakyanını diğer -- -:. 111 -11 • •-1--
• . ı - . ı . Museviler muhlelirdcvkllcriıı idaresinde zulüm gür-
• ıi'i.l- :-ln Bir Musevi tarihçi o zamanki vaziyeti şu suretle 
( m i r ediyor: 

[ u klerin gelişi, bir lüllknin değişmesi değil, onlar 
{Yahudiler) için bir vaziyetin ikames i îdi. Yahudiler zulmet
ten nura. eairenen. hürriyete Uvuşrnuşlarnj. Yahudiler. 
Türklere yalnız raJip ve toprafjn L-IL n.lk.rı nazari yk >LII. 
kendi dinleriyle yakınlığı o lan ikardeş nazanyk bakmıştar-



dır. Bilmukabele Türkler dahih Hüsüyaıdaım kendilerine ve 
Ünlerine karjı olan husumetini bilerek Yahudilere muhabbet 
(t) bağlam fardır Türklerin Yahudilere iıimai ve emniyetleri 
virdi. Çünkü onlarda (Yahudîlerde) Yahudiliği bıamiycte 
yaklaştıranC!) sünnet, oruç. itadcihanelerdeki sadelik fibi 
âdetlerin mevcut olduğunu görmüşlerdir." 

1416 da Şeyh Bedmduin'in içtimai inkılabına iştirak 
i[c İslamiyeri kabul eden Torlak Kemal adındaki Musevi, 
Manisalı îdi. Bu. o zaman Ma^isada bîr Musevi cemaati ûl-
duğujıa i i . ; : : eder. 

Falih Sultan Mehmet lsıanbıalu fethettikten sonra, harp 
esnasında ölenlerin bırakuklan boşluk ve ahalinin büyük bir 
kamının şehri terteimtsi yüzünden Istanbulun nüfusu azal
mışı. Pek çok meziyetler sahibi olan Faıiı, yüksek siyasi 
gorii;ü ikıizusıncı yeni payitahtını emniyetli unsurlarla zen
ginleştirmeyi düşünerek Anaddlunun pek çok yerlerinde 
yasayan Ermenileri ve Yahudderi İstanbul'a davel elmiş vr 
bazL ahvalde de zorla gelinmiştir, Û sıralarda Anadoludan gelen 
Yahudiler arasında B*jath Tire, Antalya. Sinop Yahudileri var
dır ki h şehirlerinin isimlerine izafeten Is tan buldu ibadethaneler 
r. «nişlerdir Bundan başka zorla Islanbula gclirilen 
Yahudilcrirj inşa ettikleri ibadethaneye "'Sürgünlerin ibadet
hanesi" adı verilmiştir. 

1492 yılında İspanya krah Katolik (Ftrdinand) ve t^i 
{İzabel] zamanında İspanya Yahudilerinin memleketten 
çıkanLmast emri verilmişli. Birkaç asırdan ben orada yerleş
miş bulunan ve dinlerine her zaman sadık kalmak isteyen 
Yahudilerin bir kısmı memleketi icrkederek Fransa. İngiltere, 
Felemenk, lialya ve Türkiycye giirrıuilçTdîr. İşleri ddayısiyle 
İspanyadan ayrılmak istemeyenler, zahiren. Katolik dinini 
kabul cımişlertc de zımnen Yahudiliği muhafaza ediynriardı. 
Bundan başka, "lehtir" Portekiz Yuhudilerine de laibik edil
mişi ir. 

Yıl 189İ - 92... Fecaal hareketinden (irkence, öğür 
mek) kaçan Yahudiler, sığınak olarak İstanbulu seçmişlerdi. 
Burada kalanlardan başka Selanik, İzmir. İskendcriyeye &iden 
de olmuştu. Bu z^valltların şu vaziyelL İkinci Abdülhamid'm 
kafasında bir siyası plân do£urmuşiur. Bu plânm tatbik 
kabiliyetini anlimak için. Türkiye Hahambaşısı iMoşe 
Levilyi 1893 senesinin Nisan ayında saraya davel ve huzu
runa kabul etmiştir. 

Abdiilhamidh ilı-fauan sonra Hahambaşıya şünu söy
lemiştir: 

"-Yahudilerin, muhtelif memleketlerde: tazyiklere 
maruz kaldıklarım ve pek çok kişilerin de sığınak aramak için 
memleketime çeldiklerini biliyorum- Gerek Rusya danh gerek 
başka Tncmlekeüerden çıkan Yahudileri memleketime kabul 
cimeye razı olurum. Maksatlım bu gibi Yahudileri Şarkî 
Anadoluda yerleştirmek ve bu sureüe yerli Yahudilerle 
beraber Dördüncü orduya ba£lı yüzbin kişilik bir kuvvet 
hazırlanvaktu. Şayet kaşer ve turva (kaşer, yenen ve lurva yen-
mlyen yemekler) hususunda bir engel varsa, bunu ortadan 
kaldırmak ve Yahudi dininin ahkâmına göre yemek pişirmek 
bçüı hususi tertibat aldırırım. Buna ne dersininiz Hahambaşı 
Efendi:" 

Hahambaşı* Yahudi cemaatini askerlik hizmetine idhal 
etmek lûrfunda bulunduğu içinP padişaha teşekkür ederek, 
vakayı Hahamhanenin Ruhani Meclisine bildiıtcegini söy-
lemiştm-

Bu yazı, İstanbul Ünivetsîlesinin eski ve meşhur 
Yahudi profesörlerinden (Avram Galanli)yc- ait... Basında da 

Hakîiati kom^ff^an korhffffyifff- ' lanında bir vecize 
vardır. Âlemde hiçbir scy. bu yazjdaki menfi ruhu ve gizli kas-
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ö. k a d o l L ,. ı.„ iuh « tf-lr edemez... Bu-mo ve ,L , „ . , 
t f lunl*. l U M TUrkkre V.v„ kullanfckkarı i j i d ve İ K . 
maodunun mükemmel bn nomûneii ve Yahudi poi,:.k , : , „ 
enfea bir ttmefiid Da.™ bunla himaye gördükleri saadere 
buradi, r i U [ dMukJjü, ve burayı indilerine hakiki bir vaıan 
bildikler, rerıneaj... flu «ada, dinen Hhiıen Müslürrumlıfiı 
lubul ,ı„ • bir • l, •.„, hikayesi de pek mînidardır. Üçün
cü kısma plincc o, ba^an ^ bir aafıaser... Bu • i , 
ikine, AbdUlhamid-, dair. hu kadar b i l g i m i * 
bnnfcullcfc hır veııka dalı., elde ediyor vc bu zaim ne büyük 
btr utun olduftunu ht™kc yem bir f i n * k>ianıyoniz Biziai 
Yahudj praroOrtMi nakliyle u b ü oluyor ki, I- •. Abdill. 
hamla. !,-.,,•„•. hıharnbajın, (Oya kcnduinc ve Yahuddert 
rtım* cOHrmck pul»**" *Hmda ianya ç a ^ Yahud, 
mdiccderk. Şart Anadoluluna ynlephllrncleri vrorad-ordu 
Immeiıne de kabul eddmekri husuiunda oBdamma y » y o r 
Yahudiler de. eaJurde fevkalade 6u>ük ba h ™ a n i M-iiki, 
er/neye mecbur okkalan, i * H hakfcarte a-da y a n ^ y a r » ! -
lan bu tklıfi. m innoş kabul nmege mecbur ofcyceU, Hal
buki Abdulhanud Uı ^ye ı i . böyle bir ^ ^ 
hiyner uriıuılann. memlekelin en «glam m mokasında cort» 
içine almak ve boylere nnlanr. büyük şehirlerdeki labiyaine 
min, olmakirt. Nlh-yei. Yahudi dehâsın, yenmek* büe lek 
mrsalı veren AhlIlJhn.iıİd'iıı incelirini deyine bir Yahııdiden 
ögcenmıs U ]uy 0 r ; bu buynk tonun niçin Yahudi inilkamıııa 
ufrchlıgını anlıyorui. 

(Büyült Doğu Derpiit. 
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1 - YAHUDI HUı-ÛLIJ 

Taıihimiîin inhitat devn baalanıjiEinda Ueerimiıe u$ü-
« n çilıüliKü A? iKİr laden baslıc^ı. Yahudi hululüdür. 

Taht ı ilibahcnun ednl payai kur-ı K a y » ve mdk-
, m e v r u t ™ bir kauesi milk i l ı k m k r " &y* * ™ bafiU 
dıfe Balı dûnyaıuıın Knüanna mihıe bu mitli ptanalmnıiıi. 
b.r rururla hrubeden Kanuni Sulun. Suleym-V tVkmda. de
f id i r ki. içerden koskoca imparalortugu ilk del* Yahud. hulû-
I U P C • • kredisi açık c«akmqii" 

Kanuni nin ojlu San Selim - k i . inhıiai devremu! en 
va^h ciı-derk meydana ç,ka™. ül p«lu*ttK-
rfvccyr mm* Nurubirıu Sultan. Sarayda yahudi nüfuzu 
bu Kadın Efendi ile haîl-r. Türk remiycilnde Yahudi N inn in 
en bUyUk ceddi, piri ve ÜSU-1L ûlan Y-aef Naai de, ı^te bu Ka¬
din Sultiir. vasiiHİyledir ki, larihî Yahudi nUfuzu plürunm bli-
Lün es^Larını. ıfiblyesini ve icn, yollarını i-ibik mevkiine koy-

musiur. . 
Ynef N«L engizisyon yüıimden IıpanyMan kaçıp 

Türkiye'ye u£m*n(!> tra Yahudi UpanyoİM "d" Yuan Mı-
ko- lüınbub tvyükic bu « r v ^ pKıröi ve Kutt*ıltı vezu 
lerirıe btf sürü avıiye meltubu uUşiudı. Hemen hunıhanu 
Sukan v ^ r a y l e -o r - m n San Selim henlU şeta^ûa-
Kanurû-ye irHisabm yolunu buldu. 

S? 



YneTpı ük îc^ek+HjMi. ttminı Ybsuia çevirmek o|_ 
mojju. Ş W N W . . N t u ile N|*I ,• : ,-. fark da açık... 
i-ark.ıı..l.ı ••• ı, ı r ı . . bu ismi. n p c a . "nls" kelimainin nia-
hcl cdalıyk bilen bir isim sanmaları ıhiımali vardır. 

Türk ceırayerinoc Yahudilik planının, menn bakımdan 
Mimar Sinan kadar büyük bu ilk mimarı, derhal kaynanası 
(Don PJ.gm Çiyamendcs) ad™ hu bıınka ve deıtıal mali 
ve LkliıadT »haya hikim oklu. Yaser. Kanuni gibi bir padişa
ha ı • • •, vurup, Avrup-da Yahudilere edilen zulümlere kaş ı Pa-
I • •• Khda ı. . j i ^ u T n ^ V a k a d a r m u v . , ı K a n u 
ni bu kumu ve bilhassa her nabza güre a o b ö vermeyi bilen 
Yahmhocn o kadar hoalarah kı, kendine "ftenk Beyo£iu"" H -
mmı lakn. 

Anık Yaıef. Küiahyadaki . i , S e l i m e gflüıüJecek 
alan 50000 Duka alüniyk. 30.000 alimlik mücevherlerin mu 
[cnıetl iğinden; Kraruadan alacağı Trançe kralına hiiabcn" 
Kanuniden lavsiye ve emir almaya kudar. her Mirlu iıhnadve 
ı . , . | i ı . ı tahıpru. 

l ir le Kanunî'nin vefalından ve San Setim in "inhitai -
al>-ı Oımani lahnna geçişinden lorua Yaıel Naai. urayn ve 
Kubbealiı «zartamın dimağında p ı l ı bir u n w k a k mer
kezinden fc*jka hır »ey dejpldn Öyle kj. SothUu pbt .<•.••., 
den, Endülüs fıkarasmıikorumak ıçm. Turkiyeye tacrer ede
cek YaruJilerai Uç tene nuktalc her liuiu vergi vc rçkliften 
muar luiulnuTan yolunda hüküm bık aJmıji ır. 

Ilukby mezarlığının Yahudilere ı..l. . olunmasL da. la 
lanbul Kadımı meşhur şair Baki Efendiye kabul en iri [en hakla, 
u devirde oJıııiJjrırr. 

BıÜlJn idare mekanizmasına hıkını bulunun muhteşem 
Sokullu. Yaaef Naai nin idlerinden başka biç bir hinuüı n -
raydan müdahale g«Tnejdi. Faka! ı • bu korkunç Yanuorye r*-
allük edance. San Selim, zevce*. Nurubunu Sulan yüıü suyu 
bumıecıne hemen tniıılahakye haunh Meseli Yaaef in Tabe-

imrt T—tumU ***** 
nye golu crvarnkı elde enı | ı payan&ır m o v* ayna Nakşet 
Nakşa* ve Kikl ld adalarının dkıkalı^ı. Sokullunun bir çok ml-
m üaJbmne lafrnen mahui Yahudrye ıcvcih edildi-

Tkarel, ianayi. gümrük ve iltizam işleri. San Selim 
ık-vrinde hasuın başa Yahudilenn eline geçtL O zamanlar yine 
ilk defa olarak Türk parasını ali usl eden nyunlar, meskûkJLl 
üzerinde kıymet değiiiklikleri, gizli kral Yasefin emir ve û l -
desile Yarrudikrin esendir. Gizli kraJ Yasef. idareline verikn 
Nakse adasından Mıblumanian kogacak derecede küalahlıgı-
m ileriye pânardU Koca SokuUu. buna da mani olamadı Mi-
« b n t i ırkrıİBi pyııijyfc 

dileri yenk^rırren Yasef, Lchuaania Türkiye arsındaki balmu
mu itcaaeüni «hisar alıma ılmaga u^ebbüs eni; vt Gırfl ada
bından her »ene bkı f \ ı n r ı p ılıp Uanbulı gciumek içm 
"Emr-i ŞeriT iflibsal etti. Bir laraftan da, piyasaya "kızıl ve 
kırkık akçe" sürdürüp Devkl maliyesini sarsmak vc altınla 
gümüş pyaimı yükseltmek a •• ihmal eüniyardu. Sokul 
lunun bu hususta aldıflı «emirler ancak k ı « bü müdıkt [eHİri-
nieiretcıebildi. 

Oçüncü Mund inmamnaa yine "kızıl ve knküı akçe" 
oasmı aldı yüıUdû. 

Yahudilerin yüksek devlet polhikası ve Türk içtimaî 
LıikmmaM ıizamkc dr rnuuzam Dklünicü lesaricri oluymdu. 
Karibiack bir Doju idcaliyk. KaraeJeniı ve Hazar denin ve 
Akocniı, Kıiıldenii mamda kanal açmak ıaavnu veren vt 
hani teşcbbVV rnıy-n Sokullunun büyük hamlesi, bemen 
kanısına dikilen Yahudi engeli yüzünden suya dusllvcıdi. 
Devrin müspet bilgileri bukımındaıı da cihanda dcvlcliıı, 
Türk ttfpluluju olduğunu goalerer ve laıbik mevkiine konmuş 
ulaiydı. belki urihin ıcyrini degışmebilecegi müÜ\haıaya Lâ
yık olan Süveyş kanalı rasavvuru. San Selim urı/ından nei-
fcOe lakkEdıkdi... Zı ıa FâdauJı. Yaaefm ıclbruyk Veneurklder 
ve Kibns üzerine harekci etmeyi usTih ediyordu -
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Gürikyorsıınuz ki. Oaıp İlcınînin en büyük fenh ik.isac 
M > hı k.' ıııın .ıir.ıkı>L ik ı m- lı i. biri diye kabul ve îcra ettik' 
kri Süveyş Kanalı "._:! ıı„ Türk • -ı mal • 'l.ı IH- -L n 
ba? ıT1UCA5in YahudiIikiLr! Bu incehpm ipuçlarını Pccevi. Saha-
ifulihbar. N L U \ I L U K ukıul. SııküHu gibi o^rierde bulabilirti-
niz. 

Avuslurya lmjw^ünı n saray ve ^okulluya gönderdi iz i 
hediye ve rica nıcklup^ırmı YÎ-SCİC de görw1erTrpcyc bağlıyor, 
burul-ui Sokullu lu- ı- ı ve nefretler içinde kalıyordu. 

ubilr lamlian San Selim. Yasefın kuklası ı -̂• in k 
ki Nüntbimu Suliamrı oyuncağı sıfaliyle her ün ağzına boşaU 
tilan şamplar yuzürtdert dimağım " K i v i rhükeyyi füt buh sırma 
ırıupifhV kılacak şeklide nuikcmmcl bir Yahudi eseri haline 
gelmişi. 

Böylece haşlayan vc l'urt ce midecini, içirirden yiye VL-
ye Tanzimat günlerine kadar bitap ve perişan süründüren Ya-
IJLHJL l.ulûlu^ Tazimattan son. günlere kadar da içerden ve dış
tan Ma»r--Likt Avrupa haynnh^ hırsı ve iktisadi köMİğe 
can atunmak şekillerinde analanmıizı anlatmayı ihmal buyur-
mirrııjiLr. 

9CJ 

3-YAHUDİ VATANI 

Birinci dcia olarak Ukkribcrı 1B94 senesine dognı or
taya ^Lirip bir fikir atıldı. Bunda, bütün dünya Yahudileri gibi" 
Türkiye yahudllertni de _• i :.=.!eden bir dâva vardı. 

Bu fikre göre. Bağdattan Anıebs kadar imtidat eden 
Dicle ve Fıral nehirleri Lrasırıdaki elli bej bin iki yüz mil 
murabbaındoki anın • -. M .ı.lı HUkUrnelinden • .=I >ı 1—u-. 
İmar olunacak. Rusya- veRarnanyu^daiidU^ irkence ılün-
da yaşıyan Yahudiler buraya nakloln.narak bir Yitimdi vaıaiî] 
b ı n ı l n k t n . 

Yine o esnada, meşhur Yahudi Kr^n l^ rkdcTi • i-\ 11. i 
tarafından da burtA btr-aer bîr teşebbüse girişilmişi. Osmanlı 
hükümetine müracaat olunarak Filizlin civarında büyük bir 
arazi sacın alınacak- dunyamn tıer tarafından pare k en de bir 
halde •• 11 :111 • 1 • ve bilhassa Kusya ve Romanya'da ı sım.-
kaldıklan mezalim dola^isiyle perlon hale gelmiş olan 
YıhııJıkr buraya yerle^iriEeccklejrJir 

Bu l i - ! \ . . bilirıdiği gibi. Ulu Hakan Abdülhamad 
Elanın engel olmasiyle silinip giui 

Bir müddet sonra. Siyonist cemîyeline mensup bir 
heyeth Trablusgarba pelerek. vali ve kumaridan Recep Paşaya 
müracaaı ertL Vilayetin bomboş afazisini irnar ederek oraya 
Yahudi muhacirlerinin iskânı için voli ile müzakereye =-: • r: 11 
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Teklif, Recep Pkfiyı cajjp geldiği i c » r fne«teyi 
Bıhıtlıye büdırd. Dı^rr lamftan d i arazinin v e iklimin tabi-
alını leikik için Ttabl^garhı bir Yahudi heyeıi geldi. Isianbuj. 
müahet ve men/i bu cevap rnnedm. heyeı, ukıkaldu brtnrt 
Verdikleri u p u ı nazaran .araziyi z m ü r kabuiynlı gCfTTiemiı-
Jerdı. Bunun Hicrine, bu mesele de akametle neticelendi. 

Sufian lİımH iskat edilerek Setknikieki Ali l ini kDa-
kunr hapsedildiği ( m w muhıfclıjmjı topçu b r tua ı Ruım 
Bey ve hususi labıhuginc de, duktor A n i Bey Uyin edilmider-
dı. Ve her iki&i de Sultan I M m kendilerine naklettiği t u 
mühim mescleJcrı kaydettiler 

Atu* Bey di ntöan rvi,. Yahudilere t r r mühim bir 
fıkra mündehçtif. Bu fıkrada. faCkMİ Yarmdilcrindcn bah
seden Sultan Hamld. Tlkkiye Yahudüerine intikal enir 
maj ve pj »zleri *>yiemqnr 

B«dekı. diğer mılleuer gibi. Musevdrnn de gizli 
emeJleri vardır Onlar da Yafa ve Kudüj edicilerine yerle, 
mek. kendilerine brr merkez icjkıl etmek iariyorlar B U arih-
K bant müracaat etliler Viyana da çıkan iNoye Frıyı Presse J 
gazetecin sermuharriri, bir yahudiydi. Âlim bir idamdı 
Bütün «najn Yahudiler, hu adamı muranha» olarak bana yoi~ 
lam^laıdı Yaia „ Kudüt handrunfc büyük fena H p » . 
mak rticdika. Buna muk.il n de. ocvieiin butun borçlarını 
kamilen ödiycceklerini vidrllılcr. DUjUndilm. Cllva fena bir 
fıkır defil _ Şayei bir pin olup da hükümet bu borçlan Larfryr 
edcmDae, deviccm ı i . : . . - - . Knebi murakabesi attmagmrve 
bu da, maazallah büyük bir tehlike tenkil eder... Pc*âli 
dedim. \% ben dc oJInJar™ engel olucu bazı teklifler der 
meyan enim. Lakın bu anada o adam okdü.. Aritatuıdan da 
inkılap iuhuı cm |^ dc öylece kaldı.' 

Anı Bey. Kudüsde menfaatleri olan devletlerin bu ı*e 
ran olup olmayacaklarım mrayoı... Sunan Hamid dc gülerek 
cevap veriyor 

°2 

r,.. ı / J . , H,„. ir ı 

" - Para kuvven, heracyi yapar. Yatoadikeı dc hemen o 
»ıhla bir hükümet icpkıl edecek değiller ya?.. Bu. bir mukad
dime olacaktı. Evvela yeileîecekJcr, «a lan imar edecekler. 
İM iarrtan • • ı • , I yahuui cdbederek mdfi mevmdiyeiierini 
.uda lekarJ eyüyecckler.- Günün birinde de hükümetlerini 
ilân ediverecckleıdi... Malûm ya. gaye" denilen bir ıey ™ -
dır Bugün b^lanır. tm tenede ikmal edilir.. Bunu k o m 
iliğim Hpaı anuLarau engel nlduin." 

Hançlen |eken bu Siyanın cneyanma, bn müddet 
Turk Yahudileri alaka çimlenmediler. Belki dc Milâttan yınni 
uç aaır evvel iarihe kanıan bir hükûmelin. yeniden hayal bul-
muırıa ihtimal vermedıki---

MukadderalLannı TJrtlcnn rmikaddelalından ayırmak 
iılernedLİcr Kat i l mutlııki>el idaraini devirmek için çalkan 
Türk nvunevverferine yaıdırn etlikr. Mearutiyerin ilanı 
«ınuannda Selanik ic leaekkül eden lo*ad ve Terakki 
Cemiydi erkanının -mciuupolduklıuı-Maion localarında iç-
lımalanna muuade •Çilerdiler. 

1327 <l91l>Knc^irhİF Lsviçıe'nin Bal şehrinde içlima 
eden SryonitE kongresinin rei*i Mcayü l%ba*n), pat ettiği 
nutukla, bdlün dünya millet ve hükümetlerinin yahudilere 
kanı f r W r m ı a oldukları emniyeuuluılcr hJvıedüirkcn. bil-
hana ju lOzJeri «rytemıpi: 

" - Rusya'daki muscvilcr hakkında reva Köriilen UKIM-

lım *t rÜMİ. gUMen gılnc ınhammlılfrrîâ bir raddeye gelmek
ledir. Romanya'dakt ınucvilen butia» hukuk-u pyKiyc ve 
rrvcV^iyeilerirıdcn mahram bırak ıvcular. Diter bazı meni-
lekeüerde, Musevilere kar^L bir udum efkir-ı balıla bes-
kniyor Muacvileıe kanı hakiki bir « f ic i (paterdiyor Yeğine 
..::•.„•.:-„.' Ttekiye'dedir„ r Bir pun olup da ahvalimizde t K 
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u l i h eseri görülecek oluru, bunun Tüıt ıyc üyesinde 
illOL'ajınB] jıIpjM yûktui 

Tüıtiye YahudiJrri • imnhte £ÛyH (Siyorıtitm) trreyın-
İJniPiiin comuTuyk uuk y^ıyorijııdı. Hırıl yçkrınde. bu 
« f t y i n ı n akyhittde bulunulur bık vardı. Halbuki Siyonist
ler 

Tlntayt ıkiı^ul rKjtivırvdu Eiriırca Lhnui edü-
mıflt Büyük bir ijhı.ıt Kngimiginc maTik ..l.... bu ÎOÇM 
menslı K . h a r i ç l e r i gcknk w nİfi bir unsur tcıjkil ötecek 
muhiclrirîrt muhtıçiıf TlHtiye için. meJcetk ınıınrvilcrkidzr 
Faydalı unwolam^."dtYC togLnyoriEirdı. 

< n̂d̂ rı Bortri CLÎJÎ-JII^UN h.ı;!.Lx .ır.ık Bujime k .ıJ.ıı bizi. 
.. 111k!.: ve : k I :vı rrJ fuul k r- m ı rdı ü* r; Diakfen 
Kanuni Sultan Mrymjm'ın nhluf dcvrin-ı/ıı. lupumj 

açın bir djv™ıiî olarak ilk defi Yıhudikre kottannı #*çmam, 
üftlu Sin Selime bir Yahudi kıtı ol arık (Nunıbânu Sulun] 
Yjüıudiliji sanyıra kndur *tmm ve (Yusçf Nui) mariicl'iy-
lt yıhudlleri Türk • > ı = -., ı,.. ,ı :„. : hitanı tulnuu. nihayer bu 
dünya çıpuKİaki s İki l rtı Tü ıke üunci yolunda lotcst 
l ı rAıı . . . M W uJıltk Turt Un plurHİı binini karsı Riıkls-
cmı M • • . : jnfcüibı vc Lozan K o n f e ı m ™ icunyk ym-
nt noımıştir. Onun Abdtunarnıd HAndjı. kopıraniadıgı l . , . 
hudı Yurdu ve devleıinin m ı n u i u j . - . M I • ı,ı M . , , , , birti-
jimn dlljüm rMikMsm . ı ka/dk gibi çakılmak ve dünya VAIJITU 

içimle hlnrt eniia ı r ı vıuniyle Jmpıriujdugunu gerçekleş 
cirme yolunda y JV: yavikj ilerlemek... 

D H V L tapyekinı Ulİm w TüAiüjun büyük mnıelc-
sidir 

4-YAHUDI DAVASı 

; B 11: •••• •• DÜ1W Herbir&tt tûe di iirit i W T , M f f f l İ J 
:•: j . t*hrifdf Jn^nnun SöflMif JUVtj(JTJinJi tfrt* '• ı.•••• 

w rfrTiinM- tdtrek takdim tdiyona Her roman ır rnr-
Ajindtr jvı/ıj'.-ı, fc-r Ahmeî £mm M a n a l ı ıâJi*Jwldön ayın" 
r^titemeyevek huter Yahudi tMetİtrini rûÎFÜ. ı r Au - W ta-
Jîjr nMİnnlnnnMl Irtftj-jr nmı'yı-n rNry nurinA frirf p ınt ı ım, 
•Fır?âL^HfltlJ W •. İİLJJ- J • JdH^undriT mviûtâa fiHIr-
rret rt,.-. ..: em • n^râı nafıi rrfıVö* A*nMwırnt vt 
A I T - - -r- 1«;. yhide DStmttA piOniMM fr*ı*ı 
ı/jn flfrr, w Wfi-Tif.'^- frttliınjmİJlI hrr t.,j'= .V •. ̂ : ha 
mtrm/etifrf nrtmt™ faydatanûrdk hanin eniklerim vr JJl/ 
l^rTrJj lİNfnVripri ifin ^ffljîi ffrrrjnriınn k^niklediÂhrifiİ • 
rvrtı̂ rfrjr-ıırı |AnMH htihatçilürtian bugüne kadar Siyvhtetl*' 
rw M İ jplipmsü siniklerini vr MHİ flûstl yürüdüklerim an
lamak İJtİven. 6n rtnÛÎM trfın-rr Jbuflv r- , nj • j . ınTrii-
jntf„ Vır rtld*«n •• r*. ı:Jı v • rfrrWÎf İm dtSTİ* hâdiselerini mukn 

Rusy«tı YnrhnlLrff hnkkmdı revj gOülnn EUİUmkr ve 
ttı»rar. jürvden gimc bini d ı h ı ı JıımmUlU «^maldadır Ro
manya hükOırn:tih PjMnany«İjJcl YuhudaleHn himayesi hak
kında tiîii.i rnLrJih«jelere ra£j7>cn. onl ır bücün siyasi vç rncJc 
nı hıklırındın mıhnıır. bırakıycr. Dijer bıu^i memleketle. 

H 



YüiuMı. • Manini - DAmhk 

Yahudilere karfı h.u.! fikirler besleniyor l-ı cn eİKinmi 
yettiz bir hidıse münasebetiyle Yahıjdılm acı nefretler «har 
flhınuynf Biricik unairikmu ( ! ! * J Tirfildedir Bir pjn olup 
-.: halimizde uUh eseri (öfUkctk oluru bumu rınt îye t* 
yesinde olacağı fuphe n, i ,ı..„,.- u y » ! İnkılâpları îizerine 
bazj nKnılcketleftfclii din karıinslerimiz. baıkı kavimlerin 
mazhar bulundukları hak ve menfaalltrr nail olaoüniEileTdîr. 
Hikai yahudikre bahsedilen müsavi haklarm J-.TIv.-nn- 1c=ı 
yılnız Turkrvedc cnün ohmbdr. Zaten Türkler ouvken ben 
Yahudiler hakkında cfrnerl davranmışlardır. Her yerde bin: 
hakaret nazariyle twkıl*ÎL^ı ve hakkımızda tUrtli im in .ü ı . . . . 

kr ıevr, gürUldügü bir I.- -.-......-k-. Türk valini. İspanyadan 
kovulan Yahudiler için bir ııjınak olmusnı. Yahudiler n ... 
man Tik* mı ..ıl:r |rr*crlı^ın-:- ve ^-menlı£mc natd ı-üvend*-
kne (imdi de Öyle güveniyorlar. Val 13 bu »ıralardı Tîrtiye-
dc de Siycmimıa aleyhin**? bir fikir cereyanı peyda olmamı} 
değildir. Tek Eük bazı şahuc|ann kütü ve yanlı) gürü*leh neti
cen olan bu hareket ujun müddet süremez. Zira bu harekem 
bir takım biiıi muhakemeler ve esntnz b ü p k n k n do£mjo v* 
aognukiadır takat bar gelecek ki. hakikat meydana 
cak ve o zaman Siyoniznu hafidinin hem Yahudiler, hem de 
Türkler için ne büyUk bir nimel olduğu anJıiiiiııcakrın Tîlrki-
ye ikEÎ&at no^izaırrian asularta ihmal edilmiştir. Türkiye: bo-
çün her zamandan faiia dışarıdan gekcek muhacirlere muh-
laftır. Turi 1 v a. yeniz Yahudiler k jda ı udakalh ve 3 .Lı 
lı ıı:uh..s.rkf tasavvur oluruma/ Türkiye 'Kanunu E s » r ı i h 

bizim p M emniyeiırniz için tam birkefaknir. Osmanlı dev-
klinin larnamlayıcı paralarındın Filistin s-ıhasında kendimi 
M bir yurt teciarikine bağlı emeller ve tasavvurlar tellemekle, 
kendi akıbelunuu Türkiycnır* mc rifKelm^ Nj.ur.wrj/ OÜ-

y ı I .i 1 1 :• • --= 111• devinimin v ü c w h m i » koparmayı ve 
müstakil bu Yahudi hükümeti leskLİ etmeye çalıjiıjımjEi İddia 
edenler, bunu. ya kapkara bir cehalet, yahut kocaman bir hi-
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Türk Tarrlrimt* YaİMUti 
fmm saikasıyle -.. l.ı v. rl.ır Evet: • .L l hedef ve gay 

:. n.>. hıksın ııhlaında mÜVlıkd hr Yahudi hUkÛnıeti Vur
mak fikrine ba£lıymı^_ Bu masala halkı û a™1urmak için Ya
hudi Dcatanr (Hertzel) önfmdarı kaleme alının "Yahudi Hü
kümeti" isimli eseri üne sürüyorlar. Eserdeki indi V E hayali 
II.Ljjuiye ue mmalialar. birim hareket hanımımın • •' M diye 
• • n-rtlı\or ı l lrn/cl ı bu «er i kaleme aldığı zaman Siyoniz-

manın ne demek olduğunu hemen hemen bilmiyordu. Bu zat. 
Yahudilik ırcseleMrtırv dunyanjn nefhan^i bir •• . - • -1-- bir 
yahudi hükümeti leskü edilivermeklc hsJledikbilecegınî sanı
yordu. Aynı ü l , Siyonîallcrlc mllniiebete girdikleri ve hareke
limizin mahiydini derinden derine kavradıktan sonra müsta
kil bir yahudi hükömeli tenkil etmek dâvasını bir daha ağzına 
almada 

Siyonizm*. Filistin bölgesinde. Yjjumdıler *çm umumî 
hiilclann lerniıiatı allında bir shgınak tedarikinden bâ ka bir 
emel bclirimei Dikkat cd müstakil Yahudi hüküme
tinden de£İİ. .ıLıLırınıı/ın lopraj!indandI bir ujtnak sahibi Çal
makları hah - c l •••!•-•' Öy*= bir njmfc k i . Odda Yahudi JnV 
Ijyfe yaşayabilelim: ve hkfbr njune maruz kalmaksıajn mDII 
şiar ve vaııHanmm mifhaTaza edebıklİTn 

BİL yeni ve hür Tıirkiycdc. mill i ve: şahsi emniyetimi¬
zin kefaletini buluyoruz. Bu kefakl, Türkiyenin Meşruti mü-
essesckrindnnl^ (ellyoc. B u n Osmanlı hukümetuıden iste
mek narundı oUujumuz bir fey vana, o da. Yahudilerin 
yıüız ve tnmur olarak Osmanlı Jmyetine g ü m e k n ve Yahu
di milletine mahsus edep ve Sdet çerçevesi içinde kalmaları 
hususunda imkln vcjilmesîdir BUim emelimiz, mamur ve 
kLHjverirf'k bir Türk vaıanı içuidc mürfteh vt mesul Yahudı-
kr oLta^ omur u.r^ıIrrKklır 

fBüyûk Ovgu 

http://Nj.ur.wrj/


S-rVİmÜLHAMÎDVEVAJEUÎlİ 

Abdülhamid'i küçültmek, çürütmek, l -.ılı. .ıl ve m 
gdlcrnck isıeyen hır cereyanın on planındı kim bulunuru bu
lumun, ırka planındı daima ">ahudi"yi aramak lazımda, Ab-
dülhamrdin en büyük düşmanı, ne ermeni, ne mc*kofr ne İn 
tılt± at de milli kök alakamı kıybeuneyc basla y » yan ıy-
dın Twi kf njntarydj_ O nun pz l ı plandı h u . I u • n: .,n. sacfe-
ee Yahudi 

Vahudrnın Audütbarnld dcn ıİLp veremediği ve•nane 
yllıdcn dUfmm kesildiği Üzerinde • h.,....c.„ k ve sebep ınt 
rnak yersizdir. Bu sualin cevabım bizzat yzhudj. yahudinin ci
pi ve seciyesi verir. Yahudinin nc olduğunu bilen, onun ne ol
duğunu bilen, onun Abdülhamid'c niçin düşman olduĞunuda 
bilir. 

YıhuJı. ırk tiknkyle, dunynda dmT milli ve fikri bar-
lik ad mı ne varsa onu lif lif çözmeye, batmaya, harap etme
ce memur, bozguncu, faaiç ı üpdir. Ktncatc yjahud i bcûîbif-
lı bir ruh sııkjyk miOtıkil bir millet ie>kd edememiş ve bü
tün dünya milletleri içine yayılmış olan kavminin fert fert 
ı i! ur . . . . i M kufumah bunun için de bu menfaaie karşı gelecek 
her çcs,il bütünlüğü parçalama rulündcdir. 

Yahudinin izah ve tespiti mevjuumuzun dujuida bîr 
keyfiyet o lu d ı + davamtım | I ve bu Jümül içinde yafiû  
dinin rolü bize hu vazifeyi yükkmckle ve dügnıdan doğruya 
yahudj kurbanı nnianAbdulhamkJ Han r ıh bir hlukunnLann sl-
ytal. içvımlL (erdi ve tarihi probfcmmj çözmekle en mAhaaa 
unsuru tcjkll ömealledir. 

n 

İspanyadan kovulduktan H û n n a >tmlc kellimle gıfCflL 

Muhlefeni Süleyman K-LIL nın haremin* Ktulan. omda 
bas. pnrde makaımruı yükselen ve ilk tş ol arak < Ynscl Nasitmn 
şahsında kendi kavmini hâkim kı lmıyı bakın Yahudi, durak
lama ve alçalma çağlarımızın türlü sebepleri arasında cd sın
at fakat en tesirli ralü oynamış, birçok gızLi ve açık müesse-
sesiyk lereddimtze yardım etmis ve nihayet AbdülharrıTd'in 
taunda dini ve milli en kuvveıli birlik temsikismi (Ördüğü 
için bütün | M veoUnca hım ntfounylannuyüuTrun/a çalu^ 
mı), sonunda d» muvaffak •Imu^nır. 

Onun ielndır k i ermem Hyınlvmdan Mithat Pasa fe-
rVÜJğinc. İngiliz pcJrtlkısınıan mosfcof ; v.r. - •> .>:.. kadar, 
pense- ırkçından Huri. sürücü, L'LI.IU. u ve b n U c y k i . d ı ı m ı 
Yahudidir. 

O, k*h İrkilten- başvekili (Loıd Bîkonsnid) isimli 
l hznu h. •...in -nisi ı ruıf-kim, kah Alman, birliğinin kurucu¬

su Türk düşmanı i MiMtı.uk im hüviyetinde yarinvkan olarak 
hep sahnededir, ve Ü ııaman memlekxtünizde basil bir iialata 
bankeri ı ırur-V ı. doklr* posasını ve Mastın KulUhundekJ 

"üstauTa fcad» hep aym roldedir 
Yahudkrun nMafılusir ve mücerret. Sjundtımınkmdcn 

başka, her h ırlı^c düşman olrnaktıkı czclt ve ebedi memujı-
yeıini şundan anlıydım ki. yeryütiane parayı ^ . ren ve kipi -
talizm.:. • ı .' ! eden kendisi, bonra. hu kapitalizmi yabancı 
elinde Terakki etmeye ha^ayınca ona Laı^ı komUnıımaya keş-
leden yine kendisi, daha sonra komünizma Ru-iyı'dn birlik 
manzarası belirtince bu defa onu fikirde ve siyasetle tepele
mek isteyenkrk birlesen yine kendiâidü. Yahudi kapilılîznuı-

sım ie k mılüuyct bilinde ntmkmbrmek imkansızdır ko-
münizmayı (Kari Marksın (ihsında. ona en büyük rıkır dır-
bejini v u m [sptniiulnJ) cereyanı d ı (Hanri Bcıponhın hU-
riye4nide Kfhb dmek gayet kolaydır. Bunlann ıkm deh bas 
Örnek yahudjlenkn-



Biri. en büyük x.. n.. ı, kapitalist l ü i ••... tam btıh-
ı .m ve illet demine n Idigi unun daha illetti bir dünya garO 
siyle yıkmaya, büylccc beşeri nizamları altüst ermeğe bakar, 
übürtl dc buhran ve illeıl lasdik ve fakal şifasını başka yerde 
tespit ederek yıkıcılığı yıkmaya koyulur; bu arada üçüncü bir 
yahudi (Froyd) ise inun ruhunu hiçbir sisteme m.uınıı-,.K 4 . 
haklanmayacak şekilde sUfltkıf ıra 

İşle yJmdj nunarbuV. Birinin yaptığın ö b v u boua 
daL rnuılerek ilyvaeri mdlcden ve . atların her turlu fikir vc 
•fugrpı birliklerini bozmaktır. 

l ı.- bu yahudi. yüce müılüman ve Ulu Türk Abdülha-
mîd'in larşiiLna çıkmış, kendisini Gusterrniycrek pusuya yat
mış vc ti onu uuşürunccyç kadiir hcrş&yi. Abdulhamid" in 
n^rharnctli ve tevekkül « v c i fahai da dahil, isllsrnar eim ıstır. 

Yahudilerin müe i f« l ermden h^hsctunT. Evel. bilinen 
ve bdameycrucnyle l ü i lahrıpçı nJkf yanndi sevk ve •• l.. • .-
a| allında bu müesseselerdir. 

ı «ı-.l.ı:;r: btşında masonluk. d. .ııınrLık. kotmopojidik. 
Ban emperyaliz^rıasımn türlü ajanlıkları, kürü körüne Barith-
laşma cereyan lan. Lakin temayülleri, müfi kökten sokulma 
pıîkolojUi. ahlak bozuculuğu, rub nötslltücülügu ve daha nc* 
ber ve neler vardır. Sahte inkılaplar onların esen. ruhi ve ıfcıı-
sadi ihtilaller unların "veled-i tiratlarıdır. 

Eserimizin başarıda Abdülhanudi "mıiia^anahiir >ah 
ıryel" o l n t goArmtş ve om ah bahsan a ç m a y n ^ kar* h-
rakmavaLa^urı büdirmLS|an İpe, Abdulhamid' ın şihsı>etüı-
deki derinlik ve genişliği meydana çıkaran en rnlnalt nokta... 
Abdulhamid yahudiyi bütün larihT ve ruhî (misyon mcınun 
yelliyle gördü, lamdı, onun acrrın.k-. sakmmak için herşeyt 
yaptı- ve onlardan İ n ^Şunu (Duiior Marko Pasa misali) uz 
. .1 .......I.. kıymeUendirdıfı l• >l l- birlik olarak kOlülük yap
maların* mani her tedbiri tonuna kadar aldı. 

Kerscyden evvel, yahudi servet ve nüfuzunun • = -• • s • 
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l ı /hgndan ibarei ve kardeşlik yaftası altında din ve milliyet 
yıkattı bir teşekkül olan dünya çapındaki masonluk üca|ınıH 

l ürkıyede. handiyse söndürecek derecede süu bîr takibe "> 
MM ı. Masonluğun islam güzüylc küfürden başka bir (ey olma
dı -ı hakkmda letva çıkartn ve onu bülün memlekete dinsizlik 
n âklarLnm basıiîLrak I •• Mustafa ReŞİL Ali Fuat Pajalar-
ıian DafUyariju Mithıd Pasa. Ş ınui . Namık KcnuL r 11 • ı yahu
di ı^^papandascyLe kahramandı ın I rm, ijpierin. hususiyle ilk 
mason Padişah l|abeysi Sulun Muradın misali, onda. bu 
i K j j ı ait kıymet hUkmUnün müşahhas ehrnetterini yaşatıyor 
ve Türk vatanının beklediği ficrçek kahramanlar adına içim 
Ürpertiyle dolduruyordu. 

Valıudüer. Türkiye'de mali. ticari ve iktisadi sahalarda 
pkUlmez şekilde ruhî planı, faaliyetlerine ıcmîn yapmış. Ab-
dülhamade karşı her cereyan ve hj#eh^r «debiyadındın, siya-
i d ve ekonomisine kadar besler ve L-Îl^rırırl^ıı. bir atalık 
açıklan açığa, müthiş bir siyasi taarruza seçtiler Kendilerine 
• ı i •• 1111 ı v bir yurd îsîzmcyc kadar vardılar. 

Tahsin Paşa'nm hatıralarından bahsedelim: 
"Kullun Hamld'in (emniyetsizlik) e^asmdaıı mülhem 

ulan siyaseti -Siyonisdik meseleılrkk pik bariz suretle tezahür 
• ı.nnlı. Iurkiıt hde bir yahudi turdu tesis etmek Otfden bert 
situntU âliminin büyük iyeler İriden biriydi. Siyonistler hu 
filyçje vusul îcin bir kat defa faaliyele Keernî$ter« dt hiçbirin
de muvaffak tykaınamışlardı. Her defasında Sultan Hamid bu 
yeni hadise w teŞekkfclhm cnaksmE ve ıietiresindtn pıpherc dü
şerek İŞİ |tçiştirmtş1i. Bir aralık IslanbuL'ı Avusturra muarvi-
lirinden Ve fltyonHlkrin erkanından bir Mt ff^di, trrcümım 
Mltnir Paşayı ^urcrek. Kudülte bir Muicvi vurdu tesisine mü
saade kiledir Hu müracaat siyuılislkr namına icra ediliyor ve 
i>in bastnda- meşhur bankrrlerdrn • K -K n! bulunuındu, Tb-
knin esası sufdar Hislinde, hükümetin İra* htr M... 



halde- ınuıoi köjkrl kSİSe tdOccrk, hukuntel arzu • • - bu 
kuylerde lalam haneleri dr bulunacaktı. Memalik-î ee nehiyye-
den bu kuykre gelecek olan Yahudiler. Devlet-İ Aliye nln kavtr 
• •m •• ı I..;.IIII_L-IILL loıbr olaraklardp. Buna mukabil hükümete 
Düyum-U Umumiye mihtk-hindc hizmet v e resin i lal ar/ nln-L-kr 
krinl ve bunun İrin tahriri ve muteber Irrhlnal da verHerrf-ini 
Söylemişti. 

Gerek bu Myanah mutetlnjn ı^hun fcaü olduğu rnem-
mı>tl TI aerek Düyun u I mumiyeı* nu4t*Jlik kkliTlekİ cid
diyet haartJyk mescit T i i>t-ı Şjh*EH-*( ar*cltik. Bir l'uma ve-
lamlı^ınduıl sunra Ilınıl..•• o mu sevi yi h ilmi etti. '•• i-.ııı. ı ı 
ynıüst meseleyi tüftiLjıı• vle NuHun rlattUd'c taan elti. 

Fakat Su han llamld bunda birtakım mahzurlar ;-m -1u 
Fil atın ha talisi esasen Makauıal-ı Muharekt duL uMtfr siya
si ihUnpüara. wmm olmaklaydı; aer sent kilise re aym tsieri 
• : = = -"• türlü mı i ı . ni/.mil ı i cjkıyur, hükümete daimi 
«a.HJİriM uluyordu, rfunu bir de yahudl m e s e l e s i ilave etmek 
Hünkarın hoşuna Iı 11-.inalı sİTonÜt bir D e n e r elde 
edemİTerek rnemkkcl i ru- dendü." 

Brjkarrp Tahsin Paşanın camu ve anlayışsız bu/ ifade 
ve sathi bir görüşk anlatı ı£ı meselenin i ç yüzünü açLklayalim: 

Yahudiler, bvgün uklugu gibi Mhştini hep beraber ora
ya f&ç etmek vc müstakil milkl olarak yaşamak k;aı değil, yi
ne her tarafa dağılmış ve her tarafın kanını emmeye memur 
buJurndujhJ halde ç o ^ ermetık bir vatan diye üaıyoriar vt ora
sını buhara gibi kullanıp dünyanın en nazik yerinde ijgal ede
cekleri kö|HÜba?lyle cihan siyasetine tesir etmeyi hesaphyur-
lardl-

Işm bundan sonraki pek az kimse israfından bilmen ha
kikati sudur ki. Yahudiler. Kudüse mukabil Düyun-u Umumi
ye borçlarını silmek teklifinden başka Sultanın şahsına muaz
zam bir rrCrvct takdimine hazır oldukJıuım bildirmişler ve şu 
cevabı almışlardı: 
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-Dünyanın bütün devletleri ayafiıma gelse de bütün 
haitnckrini kucağıma dükse, size. siyonistiık adına Kudüsien 
bir taş parçası bik vermem. 

Yahudiye. iste bu gözk bakan Uhı Hakan a hal'inden 
MPnra Sclanikıe bir yaiıiidinm fcösfcUnr hapecfccefclec ve da
ha ı . ona haTinİ bildiren heyetin içine meşhur bir yahu-
diyi katacaklardır. 

İltlîyûk Dvi* ÎVnprj. 
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A N A HATLARıYLA 

MASONLUK 

l -AVR|JPALIf ıÖ7 P ÜVLE 
M A S O N L U K 

IMişar Utfulmııı 
.'•..ıri.'ı A ı . ı^-u. , .1 .1 

Bauda k. ır u 111 v-r^. I .LI . beti £eçen 250 yıllık t ir ihi içinde. 
gizli leskîttl ve ayinleri ile Masonluk. fc*sta KajcJik küıseaa 
olmak faniyle birçok kuvvede düşmanlar eriinnüş tscdc(Mr> 
lartL • Y.LMM^L.r,. U^ıi-ınıın rrankkn). İnci lere Kralı Ye
dinci t&Jvard) gibi ı̂ uk ünlü ve Önemli üyeleri de kendine çc • 
kcbılmişlir. 

Birbiri pesi SLOI pallıyari harplerin SarSlj£L bu mü » s e 
se n bugün Avrupa kıtmurun birçok bölgelerimle oklukça silik 
bir duruma dLişnıüf kuvveıini kaybeımedigi memleketLcrdc 
ise. külü lesirlen olan N r topluluk gaziyle bakılın bir kurul 
haline gekniftir. Buna rağmen, hpjülere knl içesi İkinci Mı 
zabrl) vr kocasj Prens IFüiph bu Icskılalın üyelerinden oMuk-
lannı ejzlernemekledaHer. 
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Rtrle^ik Amerika'da Masunlar Cemiyeti, bu memlr-
kette kurulan n:n^ -! -.r İ!-r;r- eti • • fc ı vc büyüğü hajındedir. 
Yetişmiş Amerikan erkeklerinin iyini on sekizden yukarı) ha 
on i k i - . . . . . . biri fki dfirt milyondan fazla eder) maüondur. 
Bunlar. Masan Cemiye*i ideallerini yUnatmekten. bu .. 
Tin . .ılın ı umdeleri dan ahlak vc kardeşlik Midelerine bağlı
lık gdslerrnekTen. : . h ! . .ı.-.ct ve Ayinlere katılmakları ve 
büykee uzun bir geçmişi u4an bu müesseseye üye olmaktan 
büyük bir haz ve b e l l i •ju^mokiadniar. 

Son on yd îçnufc Amcnka daki naarsontaaaa sayısı en 
azandan bir mu\ on artmış, buyklitlc bu naaesBeserıin tat 
menllekrtlcki üye; sayısmaı ı k ı kaimi bulmuştur 

"Eski hür ve- Lam yetkili ınsAunlar" adı alımdaki Ame
rikan masonlan, mezheplerim "alltgcri - y&ni kıssadan hisse,h 

esaiaia dayanan ahlak kaidekn U/crine kurulmuş ve (sembol
lerle temsil edilmiş) bîr mezhep veya larikal olarak vasıflan
dırmaktadırlar. Bu mezhep "Ulu bîr varlık" rneveudiyetinje 
inanan herk™ afıklır. Müslüman Üyeler Budist uyckr sayı-
••ı. denebilecek kadar çoktur, hakaı hristiyan masonların he
men hemen hepsi protcstandır. Katolıkkr çok aı___ 

Bu mezhep 17. osun Latalarına doğru. İn artere de bü-
yUk kltıeJer inşaatının gitgide azalmaya basarnası ve Bajtm-
sız loş vc Duvar İşçileri Lonealartnın (bağımsız denilmesi bu 

ıh r:.: «edikleri böitcde ÇoJn)maryı izinli olmaların.İL. m 
rudur) birer sosyal teşekkül haline f^meleriyk ortaya çıkmış
tır-Çok gepneden. teşekkük laş ve duvar işçisi olmayanların 
da kabulüne boşlamıştu. I717"dc Lrındra'rurı başlıca dürt du
varcı loncası birleşik "İngiltere Büyük Loncası" adı altında 
musun teşekkülünü meydana getirmişlerdir. 

Ydlar ve yıllar süren din kiivgalamıdan sonra birçok 
İngiliz "i 11 . -i ı • I .LJI . sağlam ve değişmez inşaat vasıtalarını -per-
•••• - gdrtye ve tesviye aleti- ahüU kajdeacrine naesned ittihaz 
ederek kurulmuş bir ıvzhcbc aVisapelntckie b ü y ü bîr cesel-

İOS 

mMJmşUM 11 
lı buluyorlardı- Bundan tonrvı kolay o4rnuştu. İngilizler attık 
nereye gitseler hemen bir rnojon cemiyeti kuruyorlardı. Kato
lik kilisenin batkısından birir olan Avrupalılar, hemen bu ce-
ımyete intisap ediyorlardı. (BLlyUk Fıederik). {Vtolter), 4Mo-
zon) gibi şahıiyetler de bunların arasındaydı. 

Fakai bütün bu şöhretli i,ahsiyederin katılmasiyk ce
miyeti saran iaristokrasi) havası ve acaip kıyafet, arta ve aşa
ğı tabaka halkı ku l l and ı rmaya ba^am^tı. Londra da ma
son geçü r eûnk r i taslanıyor, cemiyet** dine aykm baıı tu
tundan. Katolik küıtesune açıktan açığa nvydan okuma şek
linde ıtfstr olunuyordu. Bu hareketkr Papa Ortikinti (Klc-
man> fena halde kızdırmıştı. 1B72 yılanda masonluğu, "bu 
. ı. : :: ^scsenın niyeti kütü olmasa, dm ışıfcuıa karşı tüyle mey
dan okumazlardı!"- sflileriyk alenen suçlandırdı ve aforoz et
ti, Katolik memkkederdekt mason cemiyetler^ çok kiae hal
kın I •:. .1 uğrayarak kapatıldı- BugUrt bazı Katoliklerin 

mason olmuş bulun malumu rn£mcn hkîlist. bu mezhebe kar
şı başlandırman beri takındığı leddedKi lavn deiiştirmemiş;tir. 
Mason düıi aytnkrine katılan veya k.n.-hk kilisesinin günah 
çıkarma emirle r • ne aykm herhangi bir mason, masunluia «a-
AU- --emm üdüiı hr k-ık-lık. kendiliğinden katolik kütlesinden 
çıkmış olmakladır. 

AnHuta 'yı 1730 yıllan dvarmda iomurçecılr: b n -
fından gelirümîş olan m*tonlukh "kanJeşlik"' lurıdesini kendi
ne şiir edinmiş dırukla, orada yerleaaniş kudretli Amerikalı
lardan birçok israflar edinmekle güçlük çekmedi. Çünkü çev
relerinde nüfuzlu alan bu k imsele* "erillik ve kardeşlik^ 4rnu-
savat ve uhuvvet) prensiplerini yaymak ve kökleştirmek im 
susunda bu mezhepten fayriatanahiİKeklerini anlamışlardı. 
Nel ic ı^ F Arncnkd daki Ma*on cemiyeü adeti bir vatansever-
kr hareketi merkezi halini aldL. Hattâ, Amerikan tariıl yaıor-
lanndan bazıları. '"Boston Cay Ziynftİ" adiyk maruf tarihi bir 
hâdiseye kanlan kınl-knl, Amerikalıların (Boston) şehrinde 
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(Sl- Andrevc) b n c u ı adlı bir masör « m iyen mcruuplan oU 
5- ileri sürdü. 

Amerika KÎIKI.LJ Harbi şuasında [Vaşir^ion), Masonlu
ğun iyesinin "IrHMİarın saadete eriieİJİırnekrM hizmet et
mek" olduğunu lövkjrıek askerler: için rnaior, demken 
kLirmuşcur laJ7'den sonra. ma«aıhık uyu t benliğim kaybet¬
meye re bugUııkü içtimaî halini devam ettumeye dnem ver
miştir. Bu lumm onun gelişmesini rjJıbUtün sağlamıştır 
Ifiol de Amerika İç Harbî başladığı zaman, cemiyetin 
200.000üyesi vardı. Jlarb yüzden fazla askeri Ma* 
aon derneği kuruldu. J900 yılına vanncay.ı kadar uye Sayısj 
800.000 c çıkmıştı. (Corc Vaşınetonİdan başlayıp Tnjjtıan'a 
varaaraya kadar mason cemiyeti • tane ReHueeAuru Uye 
kaydetrnistir. 

Masonluk teşkilatının usndi "Mavi Lonca'1 ekeni len 
mahalli (ıngülere) rjernektif. A n k a ' d a böyle iemclh yiru 

l hMavı lonca lar eyâlet gruplarına gön; kurulmuştur ve her 
eyrüctieki locası bir 'Ulu Başkan" taralından idare olunur 
Üyelere. der«eaerAe afin plyeler verilir ve bunlar ya, | iskoç-
yalvevj • l.-rk bereler mm l y n l c m ve hukuki yetki ve ka-
ıdclerıne pfn irvcah alıl.r Fakat, anasnnluk lybıleri her ne 
kadar fazla debdebeli, kıyafetten fazla şatafatlı, bazı kolların 
adetleri had derecede modası geçmiş ise de. aslında masonlar 
kendileriniıı ciddi, dindar, insaniyetin emrinde kimseler ol
duklarım iteri sürerler. Maksatları bakımından kendilerinin 
"kainatın prensiplerim müşahadc ederek gerçekleri öğren
mek, böyldikie seciye saOlbcü sa^Uyırak iyi birer insan, iyi 

buer vatandaş, olmak " eneyen kimseler sayılmaları uldıasın-
daduiar. 

Amerikan masonluk teşkilatı, aym yerden başlayıp ay, 
• yerde bilen iki laraflı bir merdiven gibidir. Masun almak 
için. Itk basamak çıraklık devresidir. Buradan, masonların ÇÖ-
Jjunur daha ileriye erişemedikleri üçüncü basamağa vardır. 

110 

AfM HaMarnJa M*mful 
l*!ger mason hi yerarşijtin in (meralin silsilesi) her mertebesine 
erişmek buenirscH ya (İskoç), yahut da (York) kollarına intisap 
dilmesi gerekir. (İskoç) mezhebi veya Ayininde bir üye 10 

. • • IJ. veya derece yükselebilir. Her basamakta kendisine 
tevcih edilen b r unvan vardır. 

Bunlardan bazıları jöykdır HaircH Sule^nan r Kral 
|Cyrud>Kryhüsrev)h (Corc Vaşan|ton)B Sulun vs.. Her mtfte-
he ahlaki bu başarırım timsalidir. Bu mertebeye erişebilmek 
için, bîr »dayın temsili bîr merasimde rol sLİmast lâzımdır. 32-
dcnbpe. erişilebilecek en yüksek mertetoededir. 31 derece, an
cak Yüksek Konsey, yâni mezhebin o kolunu idare heyeti ıa-
rafmdafl leveiS eduebdir. 

f ıor t ) meznetundr bar uye ancak 10 derece üerirrebi-
Lir. Bu detecekr numaralar. i|c defjl, tumicri ile andu. Bun
lar, Mabed 1te w. Haki Usta. Isrİıl Aşiret Adamlı, Baş Haham, 
(tyre) Kralı Hiram. Malta. Malta şövalyeleri. Templar Şöval
yesi (ki İskoç iyinin 33. derecesine tekabül eder) gibi Unvan 
landan ibarettir. 

Masonluğun. gULlaıç ve o nisbette (dramatik) ayinleri 
vardır. İlk nscrfaunden sonra adary. üçüncü deırmie bir Cftad 
mason, yanı Türkçe deyimiyle | Duvarcı Ustan) olmıkısdar. 
Üçüncü derece i lntü Uefci (Hiram) - (Abif) hikâyesi uzenne 
kurulmuştur. Devrinin en usla duvarcısı olan bu zat, devnn 
hükurndirı (lyre) kralı (Hıram) tarafından meşhur mabedinin 
yanürnajma yardım için Hauet-i Süleyman'a gündenlmişiir. 
Mason efsanesine püre. mabed inşaatı sona erdiği zaman Mı 
ram) oldurulmuş ve mabedin içme a^milbnu^tUr. (Kırımlın 
hikâyesinden masonla* bir adalet ve sadakat kıssası çıkannıV 
Odular. 

jVlkıcU derecenin merasimi iadedir. Bu dereceyi ala
na bir ylliUk lakıhr. Geçen ydH 1?4 mruun bu mertebeye eriş
mişti. Bunların arasında (Ford) otomobil kumpanyası tdare 
Heyeti Başkam İ r - ! Brik) de bulunuyordu. Merasimden 
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» m M ı .k • t r-, u/Lin.j.-. en ylik«± şeref pâyesane" ertpıgi 
ni --- - : L--: 11 L11 

Amerika farmasonluk ı> :l..r caırıcvmi 16 bin ti
ne mali f Müvj Lonca» leşkil etmekledir Denes i ne oluru ol-
nm. her H M bir (Mavi Luntafra baâlıdLr. Belli mn 
faaliyetler buralarda yer ataç (Mişı^.m. cylletinüı [Lckaing-
totı) bölgesi halkından dörtte biri mason cemiyetleri üyesi bu-
lunrruuttjdırtar. Ei. . ; L - m J r bclh batlı slkinleri (mavi lonca) 
müdavim »diner Mavi Lonca klan başka aynı bölgede den 
mason tevekkülü daha vardır. Masonlar brtûıefryıe dostluk' 
Un. ahbaplıktan hojlanırtaz İş hayatında birtaricrn tutarlar 
M -•-- =- natın sayılır rrıascaılarmdın hm. "Eğer Oejrsûıg-
lon>da [ünün buinde masonluk birden btre fcaüki verse, tuiun 
havali yen doldurulma ai bir boşlukla karsı karşıya kain
di." demiştir. 

Netice olarak verilecek hüküm Masonluğun, insanlık 
ve kardeşlik gibi aslında mübarek ve muazzez mefhumları 
perde edinerek yahudi kapiial imasını koruyan ve gizli yahu-
dı menfaalknni savunan, din ve milliyet vahdeti eriri i bozucu 
ve unların yerine repnefc isteyin bir mucuise olduğudur. 

U M * Ottp Sajı:22t 

\\1 

2- TAHÎHÎrJÜFUZ 
V E MUVAFFAKIYfcTLERİ 

Masonluk. iBUyük Dofulnun. ilk sayılarından beri 
uzeımdc clarduf^i baş rvscLeierden biridir. Bu divanm îç yii-
iumı r tırlarını, pek (inil mimarisini ifade için krtaplık çapta 
büyUr. lahld ve terkip p=hd]ehne ihtiyaç vardır. 

Gerileme tarihimizden sonra izmihlal tarihimizin başlı
ca müessiri otan ve gizli Yahudilik saltanatının şeref lacını ta-
Siyan bu korkunç mUcısiıeyi en mahrem maklAlannn kadar 
tanımak, mıuLaddesahna ha£,lı ve fikir haysiyetine malik her 
Türk için iadece bir borç değil, tarih beryunca bir çok hadise 
ve ınk dâhin tç yUzUne nühaz ve yeni bir dünya. gorUsünt •' • 
S U İ rakımından da haşLl başına bir yoldur. 

Şimdi, içimize Yahudi hulülUnÜ pasaeren ytaiUnmıl-
dan sonran Mason nüfuz ve ınuvaHatiyeÜerini kısa ve kaba 
bir kroki halinde takdim edelim: 

Masonluğun, dünya çapında taarruza geçtiği ve Avru
pa emperyalirjnaaım arabasına al diye kasmiej olan Yahudi 
kapitalirrnasım beslemek için Büyük Asya bütünü üzerinde 
hâkimiyet tesisine atıldığı devir, iS'incî asırdır. 

İngilizler Kindiitann yerleşir yerleşmez, arkalarından 
masonluğu da «aya yerie^irrrus^er.yahui yerle^mesirıi kolay-
laştınıuşlar ve mahalli Hınd Raca ve FnwsVrine en büyük şe
ref ve Uünlüfc payesi olarak Mason localarına faraneyt lelkuı 
etrnişjenaar. Bu '.• * alaea firen Hindlüerİn ferd çnrsrveanJe 
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nail oldukları rncnlaallCTuV;bÜyu:k -ln-u-îu: Böylece:, herhan
gi bir memleketin idarecileri ve başlan mevkiindeki jahıslar-
la. öz kok vç temayül ayrdıfı dojJTUlştur. Tıpkı bir medyarn 
gibi ruhi esaret ı l ımı ılının ve mensup oidukları millet (sığı
nı (izli bir zillet ukıkrsi halinde lası maya başlayın aga ferdler. 
nz milkt hnfcun İlikler un tahripte bir vasıta diye: kualarulnujlar. 
dır. BÜ gıdı lahnp fiilinin ismi dc "Hürriyet, milaaval. adaktı, 
terakki. tckVnuJ. insaniyet" rnaskeVrı olunda pzlenmışlu 

HıridLsuaru takiben, yanm İstiklale malik Bulucudan. 
Alpinistin. Iran ve nihayet güya um istiklal sahibi Osmanlı 
Imparaltıtluğu-nda aytlı haile: cereyan etmiştir. 

I&'înci ve Iv'uncu asırlardni. Yahudi kapital irmı-Limn 
poliıi rne* idindeki Masonluğun mihveri etrafında çalışan baş
lıca devletler. İngi İlere. ITansa ve İlliyidir. 

Bu asırlarda Masonluğun ıck £%e£i şöyle hülisa edile
bilir 

Büyük Asya bütününü tam bir istismar sahası haline 
içtirmek, buna mdnı her engeli ortadan kaldırmak; ve islim 
topluluk, birlik, şahsiyet ve istiklâlini kökünden kazımak... 

İşe. en büyük bedel olan Osmanlı İmpdraioriujKmcia 
büyük tur hu venldi. lmparaturlugun. yabancı unsurlara ve 
tesirlere npıbdcn açık tki ihtilâf merkezi olan Selanik ve İz
mir birer hulul ocağı olarak benimsendi ve Ecskilâtlandınldı. 

IBM K u m seferi. Türfcıyeyı, Avrupalılık gayret ve hl-
kunryetkra. henüz arılan piyı alaca* dereceye çtkarmamnj bu
lunan ve htc bir inceliğe akıl erdiremeyen vahşi ve kaba Mos
kof ayuBiun pensesinden kurtarıp. U ü ve i n : 1 . Batı Avrupa 
dünyasının ekinde UıUnc ve arilane sömürmek ve cUdürrnek 
için tcrtıptcnmit bir emperyalizma plânından başka bir jey 
defıldiT. Yoksa Turkiyenin mifalina koşanlar arasında, kimse. 
Turklcnn kara gözüne k*ık olamazdı. 

Kırım seferinden sonra. İngiliz. Fraruuz ve İtalyan Ma
sunları. Türkiye'de lota açmak mevzuunda birbiriyle yanşa 

M İ 

A v Hdrtanyta M*wnîu± 
kı oyuldular. Hak. vazife, adalet, her türlü kanaate hürmet, vic
dan hürriyeti, beşeriyet, insaniyet gibi. yalancı şahitliğe me
mur kukla tabirler, o devrin münevver reçinen bisturi sığ ve 
yassı kafalarını zapı ve feshetmeye kafi geldi. 

Hemen hemen bütün Tatuknat edebiyatçıları ıhrirane 
lıkırler besleyen teşekkül krrın. birer kahramm rannedılnıuj ve 

..ıı-irlunlmn büyükleri, bu aşağılık hilenin kurbanı OtaCak 
kadar rotrpüfıen irfanlardır. Bunların arasında da. Şınas-ikr. 
Namık Kemaller pbi. ikndc ve bilhassa Masonlann büyüt
tükleri ve kahraman £Osienlrne£e muvallak oldukları ornek-
kr vardır-

Gerçek ve halis Türk gençliğine bülün bu hakikatler bir 
• ıi: apaçık gösteri linçe ve bu inhanIarın birer kahraman ulmar 

yıp yem mevkiine düşürülmüş kurbanlar olduğu izah ve isbai 
edılincedir ki. hskikaı için hal ıkn gibi aziz bir giyenin yolu 
açılmış olacaktır. 

I 9 m KM asnn. karaya vurmuş ve şişmi] bir balina gibi 
kur. sağır, dünyadan habersiz İstanbul entelleklüclkr ve Avru
pa hayranları âleminin gallet derecesi, efsanevidir. Masonlu
ğun nuluz uVrrecesine bakın kl. tik defa olarak bir Türk Padi
şahı "Halife-i ruyu ^eman" Kullan Murat: kendisLrulcn sonra
ki muazzam ve muhteşem devlet reisi Abdulhamıdın biçare 
selefi, bizzat masondur' 

AbdUlhamid> muazzam ve muhteşem devlet reisi de
r imizdeki sam. evvefei E• ^ : ı . bdenleı çn! 
har; ve bir giin bu inreh^i bitaraf ve hakiki tanhh elbette per-

• k" I 

Işu bu Aladulhomid yoliyledir ki. Türk vatarvda ük 
defa masonluğı karş "Durl" hrtabt yukıaeJmış. masonluğun ve 

.!:!:• Avrupalılık gayretinin hiçliği ve hakikî gayesi ilk defa 
bu padişah tarafından kavranmış; ve nel icede Abdülhamid. hır 
mason çıkarıma kağıdı olan donmeltk devjjirmesi Meşrutiyet 
İKİerlcn tarafından düşürülmüş ve üstelik yüzde yüz yalan ve 
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[amamryakM bir tarih uydurmacılığı ı k çcm; ncsttkrc karşı 
kıHuk .IT Btiylett Abdlal i ! n aşrrı merhameti ve 
Lan •L..kııln,ı-Mn-.kn iğrenen şefkat ve yurnuı.akl L£I yüzünden 
Mıısurılann ve Masonluğun. intikam hedefi olmuş; ve üstelik 
bu İntikam, ttlümünderı sotlrabilc bu fevkalade devlet adarnc-
nı dünya. Aleme tersinden gOsterccck derecede hayal mik
yaslarını hile taşırmıştır. 

Fakat neticede muzaffer nlm. Abdülhamıd değil. Mı-
Ennludu Zira onlar, cihanın her köşesinde, ne cinsten olursa 
otsun, tahribe memur bulundukları maddi ve manevi bünye 
tama m lıkl arını nesada verip ıhıüaç ve ihtilale p^turoekte ve 
bu bakımdan hunyelerin zaaf ve teradlarını ist umar etmekle 
buy uk sanatkardular. Aynı sanatkarlıkladır k i h İttihat ve Terak
ki komitecileri arasındaki bir çok temiz, bön ve gerçek ideal 
muhlaciTUrk çocuklannı kendilenne hissettirerek veya ettir
meyerek, birer kukla gibi sevk ve idare etmişlerdir 

Eveı. diyebilirim ki, bugüne kadaı iç buhran olarak ba
lımıza |Cİcn her hadisede, tahakkuk elmiyen rüya inkisarla
rında, ahlak sükuti i n ndaH ilim şartaianlıkliınnda. mukaddesai 
tu kastlarında, ber türlü istismarcılık isinde yeğine gizli amil. 
|i.ı:, :i ı;.ı-. : \ - . L - ülillklur. 

. l i . 

3 - V E BİZDK M A S O N L U K 

Masonluca ait ilk yazımızda. İmbat ve Terakki Cemi
yetin în tam ve açık bir Mason eser ve müessiri olduğunu kı
saca beiirtmişuk. Evet. Meşruüyetin Haniyle beraber Masnn-
ItıkrTürk Hkir ve idare merkezlerini bir anda İslıla ediverdi. 
Sözde münevver zümre ırasında Masonluğu en az.iz bir griye 
halinde mclkürelcştırcn fikirler yayılmaya başladı- Aılcln İHI-
Eün siyasa, iktisadi hariT bozgunumuzu vemahmıniyetlerimî-
zı Mason olmayışımıza atfedenler çoğaldı- Şu iki telkin ve 
propaganda geleline dikkat edelim: 

1 - InEİhcrc ve İTansa pibi. zengin ve kuvvetli Garp 
demokrasyalan Mason olmayan hükümet erkânımızı ve hari
ciye memurlarım ı .R.L karşı bdhassa sü£uk davranıyorlar, Oflhv 
ra kıymet vermıyorUrrnrj 

2-Türk Vatanı içinde Türk olmayan unsurların elinde
ki Mason localannı l Urkk •• k. Türkiyenin başlıca ıeUi-
met yollarıııckın biriymiş! 

Görülüyor kîh Türk olmayan unsurlar clirvlc tşe başla
yarak Türklüğü tahrip çimekten başka gayesi olmayan Ma
sonluk, artık İndıal ve Terakki devrinde kapısına bir de Türk
lük levhasını astıracak kadar şenaatinde üenye gitmektedir' 

İrtüıaıçdarı kukla gibi idare eden gizli kuvveth ona her 
türlü menfaat ve sahte şeref yollarım da açmayı ihmal etmedi. 
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Istanbul da biralı şûra kuran Masonluk, azahgma kabul eniği 
•M. ı ittjhatçılan. birden 33 derece terfi ve irili (!) ettirdi. Böy
lece Masonlumun en UM kademesi olan 33'üncü -i I \ - ••• çı
karılmak şerefini kazananlar içinde Cemiyetin lideri Talât 
Bey • l 11. umumî kaıibi Miıhai Şükrü ve onların yanıbaşm-
da da Karasu ve David Kohen Efendiler (!) vardi-

Bütiin bu tertiplerde bulura rol sahibi, Mısır Mason âlı 
şurası azasından Sakak in rdir. Artık Mısırda, Mısın kozmopo-
litleştirmek ve müstemlekeleştirmek f̂ îni sona erdirmiş olan 
Masonluk, uradaki genel kurmayı vasıtasiyle Türk anavalan 
hürününe de el almaya başlıyor! ı ı- bu Mısır âlı şûrayıdır ki. 
MLSirltPrenaAziz Hüsnü Pahayı, yüksek salahiyetlerle. Islan-
bulda da bir i l i ¡Ora kurmaya memur etmiştir. Bu Prcnsh Meş
rutîydin hemen arkasından fstanhula gelmiş, gelir gelmez de 
EdJrnede bir süvari fırkası kumandanlığına layin edilmiştir!!! 
Biraz •.••in.: Prens, Istanburdaki le^kilâıla daha yakından ala
kadar olması için de Selimiye kıtasındaki 3'üncü fırka ku
mandanlığına naklolundu'!! Vatan SUİkasdİnİ birde askeri rüt
be ve selahîyellc teyid eltiren şu hale bakın 11! 

İşle. ordunun içine masonluğun yayılışı ve bize Balkan 
harbini kayhetıiren. nrtkı içindeki meşhur siyaset hastalığa 
bütün saikiyle urtadadrr! O devirde Türk ordusunda, alaylı di
ye alay edilen hir lakım masum cahiller müstesna, kendileri
ne, münevver gbzile bakan genç zabitlerden ço£,u. Masün ln-
calanna yazılmışlardır. Tehlikeyi sezer gibi olan ve bu gidişin 
tarn bir müstcmlekele^me gidicinden başka bir • •: •• olmadığı
nı ihtar edén bai.L muhalif unsurlara zerre kadar kıymet veren 
olmuyordu. Bu muhalif vatansever unsurlar arasında, o zama
nın genç ^bitlerinden merhum Kâzım Karabekir de- vardı. 

Nihayeı 31 Mart hâdisesinin bisiınlmasîyle beraber. İt-
lih;H ve Terakki lideri Talat Beye Masonlukla nihaî bir adım 
daha ali midi ve bu /ai baş k«- ••••• oturtuldıi: Üstad-ı âzam... 
Ve koca valan. lıerşeyc rağmen namuslu ve iffctlL fakat tam 

ııa 

Asra HtflJdnvta Mvmnlut 

bâr bön ve cahil adam olan bu bedbaht sadrazam veya Ustad-
ı azam devrinde bUyük izmihlal ve inkisamını idrâk eni. 

Birinci Dünya Harbini doğun:, u ı ler. büyük iktisa
dı ve siyasî rekabetler, hîrbirine zıd her kulbîyk Türk bütün
lüğüne düşman olmakta müttefikti. 

Bu ittifaka, memleket içindeki, Yahudi. ErmenL Rum 
ekalliyetleri de dahildi. Binaenaleyh Masonluğun artık Sürat
le eser vermeye başlayan dâvası. Türkîycyi ciharı badiresi içi
ne bir ân evvel atıp tasfiyesini teminden başka bir şey ola
mazdı. Bu güye de süratle elde edildi. Guya tek selamet yolu
muzu bize Avrupaldaşmakta. Masonln^rnakte gösteıen büyük 
garp demokrasyalan. ilk sıkıntı anı geçip de Almanyayı hak
l a y a c a ğ ı m anlar anlamaz, ne kendi saflarında harbe girme
mizi, ne de tarafsız kalmamızı istediler. Bizi adeta cebren A l 
manlarla İttifaka sürdüler. Tarih gösterecektir k i . bu nazik ka
raranında apuju? kalmaktım başka bir şey beecremiyen Iııihac 
ve Terakki, Alman blokuna, mukabil tarafın ittifak isteğine 
rağmen girmiş değildir. Önümüzde açılan mezbaha yoluna 
zorla sürüklendik, sonra da niçin keriduerine ihanet eniğimiz 
ithîimiyle garp demakrasyalan tarafından cezalandınlmak is
lendik. 

Bu netice gayet tabiiydi ve onu (Jön Türkjler ve llilif-
çılann kültürsüz, dünya görüşünden mahrum kui beyinleri 
keslircmczdi. Zira asırlık inhitat tarihimi?: ve garp medeniye-
tînin hakkımızda verdiği idam vc tasfiye karanh Birinci Dün
ya Harbinde, kâîanan ve kaybeden kim olursa olsun, bu gaye
yi Eühaal edecek vaziyetler vt imkanlar alemini ele geçirmiş 
bulunuyordu, w masonluk, garp dünyasmm. Asyanm hâil 
yanmakta devam eden son kandili olan Türkiyeyi tasfiye et
mek için kullandığı öldürücü vasıtalardan ancak bir tanesiydi-
Isjin garabetine bakınız ki. aynı garp dünyasının, kozunu ev
velâ aym garp dlinyasile paylanmaya mecbur bir unsur ûlan 
Almanya, mecburen o dünyaya aiı hileleri bize İfşa eder ve 
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güya kalkınmamızı isterkcnh İstanbula Alman Marnlarından 
mürekkep bir heyet göndermiş bu hcyei vaaıtasiytc bizi Lttifa-
kırta almaya çalışmıştı. O mason gidiyor, bu mason gefiyor. 
fakar mahvımızı gaye edinen mücerred Masonluk ruhu ortalı
ğa hâkim almakla devam ediyordu. 

Nitekim mülareke yıllarında Üslad-ı Szamlıga Rıza 
Tevfik geçirilmiş ve localardak i İcıihalçdan kapı dışarı ederek 
İngiliz Masonlusuna 'Buyıarsuruarr demiştir! 

Miicerred Masonluk için dâva daima tek ve sabif kal
mıştır: 

MUslUman ve Türk büıünlügününün köküne kibrit su 
yo dökmek!.. 
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4 - TURK{[) M A S O N L A R I V E « 

Masonluk, İçimize, Türkiy ede, sMlmonaTUrk mahfil
leri açılmadan evvel, doğrudan doğruya ecnebi mahfilleri va-
aıtasiyle girmiştir. Ecnebi mahfilleri, ilk defah Selanik ve İs-
ianbula yerleşmiştir. 

Sı-I.Inık. gerçek Türk birlisine ve İslim mukadderatına 
karşı yapılan suikasllann nu-. un - idare ve tertibat kulesi... 

Başımıza ne gelmişse SelAnik voliyle gelmiştir. Bub 

apayn bir tetkik mevzuudur. 
Selânikte, beş on ecnebi Mason mahfili varmış... En 

ileri gelenleri, ispanya. Yunan ve italya mahfilleri... 
Selaniklen sonra İzmir ve Beyrut, vücudumuzu^ aynı 

m i kmplann yerleşmesuıe mUsa.it zayi E nahiyelerinden... lsuin-
bula ge!incch oh her tarahyle açık ve her cins insan ve zümre
yi barındıran bir Bâbil l ierni-

Eski Maliye Nazırlarından meşhur dönme Cavit Bcyh 

Sclânikıe İspanya mahfiline mensuptu. 
Aslı Yahudi olan Cavit Beyin, İspanya yoliylc içimize 

gireri Yahudilerden sonra dönüp dolanarak İspanya mahfiline 
intisap edişindeki hikmete dikkat buyurun! 

İttihatçılardan TBİSt paşa. Cemal Paşa, Canbolal Bey, 
Rahmi Bey, Mithat Şükrii Bey de İtalya mahfdinc mensup... 

Beşiği Selânikte sallanan İttihatçılığın lopyekûn bir 
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Mason oyuncağı olduğu: bazı tcmizh fakat her peyden haber
siz İttihatçıların l.ı farkına vardırılmadan Mason eliyle ayran
ları kabartılmış ve arzulanan istikamete yöneltilmiş birer kuk
la olduktan erbabınLa malumdur. 

İnihacçılarjn büyüklerini Meşrutiyeteen emel "sjrra 
agâh eden" meşhur Yahudi Karasudur. 

h lSımt agâh eden'1 tabirine de dikkat edelim!.. Şeytanî 
bir tarikat ağziyle uydurulan bu tabirh Masonluk manyetizma
cıları karşısında ittihatçı medycrnlann iradesiz ve şahsiyetsiz 
halini ne güzel ifşa eder' Bu tabir ve vazife, aynen Masonla-
ruıdır. Kara.Mil.:. İttihatçıların Meclisinde Selanik mebusu... 

Masonluğu, doğrudan doğruya Türk locaları halinde 
milli leşlirmekl!) isteyen hareket, ilk defat bundan 85 yıl kadar 
evvel başlamış, fakat kLsa bir devreyi takiben sünmllşlü. 

Bu harekelin baş-ında. İttihatçıların Sadrazamlarından 
Sait Halim paşanın babası Halim Pasa vardır. 

Türk (!) Masonluğunun teşkili cçin ikinci teşebbüs, ar
tık Masonluğun hâkim nlriuğu ve yegane Mason düşmanı mil
liyetçi padişah ikinci Abdülhamidin lasfiye edildiği Meşruti
yet devrindedlr. Bu i ; için. mütehassıs sıfatiyle Mısırdan 5fr 
kakinL Belçikadan Kont d'AlviyellJL gelmiş ve en kısa zaman
da teşkilât "Bllyük Maşrık " derecesine kadar tamamlanmıştır. 
Peşinden, İzmir, Konya, Adana. Bursa, Şam, Beyrut vc gayet 
tabii olarak Selanik'te şubeler.. Bu. güya mülileştirilmiş ma
sonluğun Türk locaFan açılmadan, biraz evvel belirttiğimiz gi
bin intisaplar ecnebi mahfillerine oluyordu. Bu mahfillere gi
ren Türkler. Tanzimaltan beri şöyledir: 

ŞİEUSİ . Namık Kemal. Tanzlmal devri nazırlarının, bil
hassa Haricîye erkânının çoğu. Maarif Nazın Münlf ['aşa: ve. 
ve> ve. jslirapla kaydedelim. Türk Padişahı ve islam Halifesi 
Suhan MuraL. 

Yalancı ve Mason ı esiri altındaki İttihat ve Terakki pro
pagandasının Abdülharnide ot olarak Meşrutiyetçi ve hür fi-
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kirli bir padişah gdslerdlgiH bu melânkolik şahsm. koskoca Is-
lâm ve Türk bütünlüğünün reisi mevkiinde, bizzat ve blinü 
Mason olmasına ne buyurulur"? 

İşin belki bir derece daha ıslıraph safhası. İttthatçdann 
Şeyhülislâmı Musa K i n m Erendinin de. Yahudi Karasu'nun 
elini öpen bir mason oluşudur!!! 

Bunlar arasında eski vekillerden Tekirdağı mebusu Ce
mil, mebus Rasim Ferit 33'üncü dereceden... Mebus Edib 
Servet ve Doktor Fikret'e de "üstad ı âzam"rütbesi verilmiş-. 

1934 devresinde. îstanbulda, 20 kadar mahfil sayıhyor. 
Bu Türk(!( mahfillerinin çûğunda müzakere Fransızca,., 

Mahfil başları: Doktor Salim Ahmet, Hüsameddin Ah
met, avukat İsmail Katip. Bahriyeli Yusuf Ziya... 

Mahfillerden birinin ismi " Cumhuriyet yıldızındır; bu
nu kaydetmeden geçilemez. 

"Murat11 mahfilinin üstadı da. Doktor, Frofcsijr. sonra 
Ordinaryüs Profesör, bugün de İstanbul Valisi ve Belediye 
Başkam Fahreddin Kerim... 

Daha kimlerh neler, ne zatlar: 
Temyiz azasmdan Aziz h meşhur Avukat Sadeddin Ferit, 

eski adliye büyüklerinden Sabri Ramizb meşhurların meşhuru 
avukat Sadi Rıza... 

"İnkılâp Mahfili" isimli başka bir Masonluk çerçevesi 
içinde de, bir sürü doktor profesör vesaire; 

Meşhur Ccvat Abdürrahirn, Operatör M . Kemal... 
Muhtelif mahfillere mensup olanları, ancak bildirimiz 

kadariyic saymakta devam edelim: 
Dr. Fuat Süreyya Paşa, avukat Ziya, 19'uncu dereceye 

kadar çıkarılan {Cumhuriyet} gazetesi kurucusu Yunus ttadi, 
Ordinaryüs Profesör Mustafa -Şckip Tunç. avukat Celal Der
viş, eczacı Mustafa Ekrem, eski Şirketler Komiseri Saim. Be
lediye Başkanlığı muavini Hurniı. eski vali Muhiddin- Üsiün-
dağ. eski vali muavini Fazlı. Kâıipzade Sabri. Emin Sait... 
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Doktorlukta. avukatlıkıah ıüccarhktah bankacıİLktah bin 
bir serbest meslekte isim ve şahsiyet sahibi Yahudi. Rum, Er
meni ve I • • inlen TcnJ I: ekserisi Mason üldğu gibi. sivrih 
rmj dönmelerin hemen hepsi Masnn'dur. 

Doktor İsmail Kenan, eski müs teşa rdan Bay Ahidin. 
İşletmeler MUdürü Bahaeddin, ileri Masunlardan... 

Bu, yürekler acısı bahsi, hiçbir kıymet hükmü kayma
dan. Takat (Büyük Do£u)nım eski sayılarında kıymet hükmü
nü apaçık çerçevelediğimiz esasa bağlıyarak. "MlUjnt l 
AznmMm başına geçirilmiş ,HBüyük Üsiad^an La evvelinden 
beri saymak suretiyle kapatalım; 

1. Tal&t Paşa iSanaYıâzam), 
2, Rıza TcvHk (Fdalof), 
1 Besim Ömer Paşa (DoklorK 
4. Servet Yesari (Noter). 
5. Düktür Fikret (Mebus), 
6. Edip Servet (Mebus), 
7. M . Kemal (Dr. Operatör^ 
8 P Mustafa Hakkı (Fen Fakültesi Eski Dekanı). 
9 . MuhîdVlinOsrrMiniErnlâk Bankası Müdürü). 

İşteh Hristiyanlann L>akdLsbhkclirnesiylebelirllikleri ha
le eş olarak. Masonların "sına agah etmek" mânasında 
'Takdis" ettikleri Türk vacanpervcrlerir!), oda mevcutlarının 
kim bilir kaçta kaçiyte sayabildiğimiz, bu muhterem zevattır! 
Ve kimbilir. henüz teshiline muvaffak olamadığımız dalu 
hangi Masonlar var başımızda?.. 

HeyH Türk genci, sen bu dünyayı kimlerin idare ettiği
ni sanıyorsun? 

fffliyûiî DoüAt Dervişi 
4 Kasım ÍÍÍ4Í}. Sayı: 4) 

L?4 

S -TURKİYEDE M ASON TEŞKİLATI 

Türk Büyük MaşnkıüLİa da. ecnebi Masnkku ıi ı da oldu
ğu gibi- bir reis, birinci nazır, ikinci nazır, hatip ve kâtip unvan
lı unsurlar vardır. Bunlardan ilk üçüne Arabça bir tabirle "En-
var-ı Seliise : Üç Nur" denir. Bejine birden ise"Envar-ı Ham
se : Beş NuT" ismi verilir. Tabirlerin, aslında Arapça olması na 
pek merakİKİırlar. Zira bu kclimeLerin. bir ıslalah perdesi altın
da daha nüfuzlu ve tesirli olacağı zihniyetini güderler. 

HHEnvar-ı Selâse : Uç Kur"' kadrosunun her unsurunda, 
mareşallik csâsL gibi bir alâmet vardır Bu, küçük ve uçları iki 
başlı birer çekiçten ibarettir. Ağalar hazeratı bu çekiçleri elle
rinde taşırlar ve onlara masa üzerinde tempo tutarlar. Kendi
lerine, çekiçten kinaye olarak, yine Arapça hir Lahırle "Ashab¬
ı Matraka: Çekiç sahipleri" dahi denir. Müzakereye girerken, 
müzakere esnasında, tagannilerde vesair merns-im zamanında 
daima çekiçlerin tempo tuttuğu duyulur 

Müzakere başlamak ürere iken, kılıçta müscll&h Kapı
cı Kardeş, cmu almadan içeriye kimseyi bırakmaz. Her gelen, 
ilk iş olarak parolayı söyler. Parola her altı ayda bir değinir. İç
timalara intizamsız gelenler bulun mahfillere ilân olunur; 
bunlar, nihayet hiçbir mahfile gidemez olurh zaten parolayı da 
bilmczleTr 
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Toplantı - • • _- • yüksek dereceli biri gelince Büyük 
Usiad '"Beş Kılıç!" diye bağmr ve matrağı vurmaya başlar 
Masonlann oturdukları yerlerin önünde. -Iıklemesinc saplan-
mışb meç şeklinde kılıçlar vardır. I • •. Küıçf" nidası duyulur 
duyulmaz hemen kapıya en yakın beş mason yerlerinden fır
layıp kılıçlan alırlar ve bir tak seklinde karşılıklı olarak hava» 
da bir çatı yapıp, yüksek dereceli masonunun bu çan altından 
geçmesini cemin ederler. O şuada çekiçlerde mahul lempûla-
ruiL tutmaktadır. Şayel gelen ziyaretçi derece bakımından 30 
dan listünse kılıç sayısı 9ha çLkar. 

Büyük Üstadın Merkezi Islanbuldur. An karada, Bursa¬
da, Samsunda. İzmirde Adanada. Manisa da ve daha birçok 
yerde maruf mahfiller vardır. An karadaki mahfü pek kalaba
lık imiş... Bu mahfüin ismi -ne garip, ne hazini- Cumhuriyet 
Mahfılî'dir. Bu mahfilin üstadı 1933 sıralarında Devlet Şura
sı Mülkiye Dairesi Reisi Bay Al i Rıza id i Kerim Gükay hmda 
bir mahfilin üstadı olduğunu geçen yazmiızda kaydetmiştik. 

Masonlar arasında son derece hayra ve ibrete şayan bir 
de sigorta taşkilatı vardu. Her mason, naranın iyi zamanına ait 
mikyaslahayda yanm lira vererek bu sigortaya dahil olur Para 
mütemadiyen toplanır ve ayn bir fasılda bekler. Günün birin
de masonlardan biri ölünce bu para topye-kûn alınır, yabancı 
bir iıuan eliyle ölünün evine götürülür ve "Efendiye borcum 
vardıh alınız, nıakhuz UlzumsuEdur!" hitabiyle bırakılır ve gidi
lir. Masonların sayısı binleri geçtiğine ve ölüm vakalarının pek 
fazla ••in • -:1:1ı düşünmek gerektiğine göre bu sigortanın 
ne müthiş bir taavün ifade ettiğini anlamak lazım - Bu işih 

1933 sıralaruıda DR. Ferit isimli bir zat idare ediyormuş... 

Masonluğun valammiza tam hululü Meşrutiyetle ben 
berdir. (stanbula derhal akm edip ilk teşkilatı kuranlar, alelû
sul Selanik ve Manastır "y&ranl dır. İlk Büyük Maşrık. Talât, 
Muhat Şükrü. Cemal, Canbolaı ve GmtHlcrin himmciiyle ku
ruldu. 

m 

İlk teşekkül eden mahfiller: 
Muhibban-ı Hürriyet, \fefit, Şalak. Inihat ve Terakkinin 

Gerçek Dostları. Osmanlı Uhuvveti ve Bizansiya Rizortah 

Kunsiitüsyon Ycritas isimli mahfiller... 
Meşhur Talât Paşa hemen Büyük Uslar makamına çıkı

verdi, gerisi malûm... 
Cumhuriyetten sonra İstanbuldaki mahfiller: 

Murat. ^ f a . Necat, Muhibban-ı Hürriyet, İnkılap. 
Gençlik. Sebat. Cumhuriyet Yıldızı, Öz Kardeş. Aydmh Res> 
ne. İstanbul. Vedat, Selâmet. Revey. Etual Doryan. Rünesari*. 
Armanya-r 

Bazı teşkilât ve merasimi üzerinde kısaca bilgi veripr 

sistemli bir şekilde tahlil ve tetkikini istikbale talik eniğimiz 
Türklycdc masonluk faaliyetinin en enteresan levhalanndan 
biri olarak Vcla Mahfiline ait marşı lakdim edelim: 

Temyiz Reislerinden meşhur Bay Fuat Hulusi,, Ro
mancı Burhan Cahil, avukat Hasjm Rcfct ve meşhur riyaziye
ci Serkis Nihat, 1 9 2 4 tarihlerinde bu Mahfdde çalışıyorlardı. 

i v marnlan bir parça: 
Gün rffl^ifrf. fülsıırtar yrue pitrnur'ti rfyflifrr: 
TtiftiandigımiZ mâberfin UffHVn, vejîırfrr; 
NfiT kaynaii luiLuruJiP i'cr&tk de JeTddir; 
BîrtepiiİFnil HâbeJİn UTUMI Vefadir. 

(Büyük i*>£u Dergisi, 

1 2 7 
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VESIKALARLA 

MASONLUK 

1 - MASONLUĞUN İÇ YÜZÜ 

• - M u m l u * , M utl.ık \Iüb-uJık Dcmrkllr! 

"MucndokErırhL. vicdan hürriyeti dışında. ( u w u r edi
lemez. Bu doktrin. Masonlukta, dine kjrjı dıijmanlık içlim 
eder. Zirai dm. v*:dan hürrıyetine muhaliftir.4* 

M, m I.J - * Î3 ^ ı MrcıruMVi İflÜJ - CJl J . afc IM..J 

"Hiçhir mUncvvcr insan, hana labiar ilmini azıcık anla
yan bir kimse:, ne mucizelere, ne de ilâhi kudrete inanabilir. 
Hum yel, akdh terakki; hakikî insanlığa yeğine yn|. imanıız-
hfcün** 

Maun ÜMt^fr'ıti i V Hsvtf FJLOHUKIAFL 

"Gtyc. insanın Allaha gabetesidir. Albdu harp vc nd¬
: •: temaları bir ki£n gibi delmek... Su Lazımdır, terakki hun-
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"AİlaluLizJık, dünya k=ılı=.ı -ı.ı.=! vc beşeriyetin en 
şanlı unvanlarından bîridir- Hiçbir felsefe ve hiçbir dini mez
hep, hcşcrıyclc. All.ıh ..• 1 1 k ıyu edilecek bir hakikati 
... :ı ı-hl 11 V u l . m. ı. bu un laflarda çarpısarı terakkrprr-
ver mücahıdkrf.. A r u ıslah etmek mak±jdiyk se mavalı unu 
tınlarla. Jnaanı düşünerek ALlahı unutanlar var otajnCarL" 

^tttprt<f<*h£İ**K ( n i t t r /İS?... 

"Dünyada her şey, tankı nuhud yok £İn devran ve ûeı-
yan etmek redir Allah kel unes.ı hiçbir şey ifade etmez. Dün
yada birçok muammalar mevcutken, bunlara. Allah namı taşı
yın yeni bir muamma ilivesine lüzum yoktur.H 

f v PffPfı j> ( .«ı;7.. . I9ÛIM.4S... 

"Unutmayalım ki. biz din düşmanıyız.! Localanmızdıı 
bütün gayretlerimizi jtOatererek, dinin her tezahür şeklini im
ha ede teg î ı r 

"Biz .m.k Allahı hayaı pyesi olarak tanımayacıjız! 
Biz bir gaye yaralhk• o jaye Allah dejU. menliktir1" 

"hfa reme VK>LUI humyetim enerjik tarzda takviye 
flteef iz. Beşenyelin hakiki düşmanı • .• Un bütün dnderfc bül-
icreddüd muharebe edeceğiz! Bütün asırlar imridadınca bu 
dinler. rnilleUcr ve halk kıa-Hmum n s ı m Anıdı r İşgüzar 
ve aen rurmakLanmız]* günün birinde dinlerin kefenleri ola
cak kumaşı çabucak hutrlayajunl Böylece dinler sayesinde 
telkin edilen Ul t l mk.nl.ir vc ruhanilerin butun dünyada İmha
sına muvaffak olacağız!" 

Cwımj> - Büyük Lora ~ / ? J J ¿,1, ^ 
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' Hiçbir mukaddes hakikat yoktur. İler hakikat insanın 
kendisinekm doğar. İşte bu hakikati muhafıza ctmckligimiz 
Lızırndu, Şöyle ki: Eğer hakikaten Allah görülecek bîr şekü 
ahp da yere inmiş obaydı insanın birinci vazifesi eni naat et
memek, omı herkfs LZ.I-I kendisine müsivi addetmek dejü. 
H MI unla müstebit bor meıbu gibi konaatuk Uzırndi- Dinsizlik, 
SI .• ı hrf bı nur m tüzeli ı ¿1. buyuklufcu ve e u u bundandır " 

"Beşer tabtMm ve ahlâkın kanunlarım ılUû yardım ol
mayın bir kuvvede bulur." 

Mtrfip Ali*** .'Î..-.VU- * •• *V 79-

"Din ahlakiyle rekibet edecek bir ahlak yaratmamız el
zemdir" 

HfartU Jidm Kobran. İPJJ... 

^Dindarlara ve mabaJlere p l i p gelmek kıfı de|ildir-
Asd maksadımız dini imha etmektir." 

fl^«^rJrJ(«jrr. JKÜ. * ™ 

" D * alerytünde mücadele. dım devletten ayırdıktan ve 
huıusi bu idare halini doyurduktan sonra halledilecektir."* 

Mam M n r « u . i «ti . **_ AS0 . _ . 

l i u & B mbKİfcH. dinin yerim; Locm matedom yerini 
tutacaktır." 

\ L nihayet 1893 de dünya MlHfllınmn reİM olan (Al¬
bert Pıyk)ın ölümünden sonra onun yerin* getirilen iLimmÜ, 
Maann YÛtatk Meclisinin duvarına* • • • • HlKTCÜ isa'nın ret-

131 

http://mk.nl


başasa*ı olarak H t r l H | n ı rvn in ı h pru HJ cümleyi j u -
H 

" B u n d u çıkmadan evvel bu hain iblisin yüzUne lUkU-
rlkniJj!" 

h - Masonluk, Mutlak Olarak 
Devlei ve Mi l l i HErlik Suikalsl^lıfr Demektir 

u[kv|eie hizrneı eden memurlar daima Masonluğun 
düşmanıdır Zira devlet hakimiyeti dinden daha müsıehinir.1 

"Hükümeti teşkil eden şahsiyetler, ya Masan bırader-
Icrdcn olmah. yahul da bu vazifelerden mahrum kalmalıdır-
afe" 

"Biz daima mebut teçimine çc* ebemmiyet vertyoruz. 
Halbuki mebuslar tam kuvveti haiz değildir. Asıl Kınların ar 
kasıında bulunan memurlar aracında mason gayelerinin yaytF-
nıası icabeder." 
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"Bütün siyasi müesseseler tabiatlyk masonların elin
dedir." 

" I7S9 İnkdabmı hazırlayan Masonluk şimdi de Sosya
lizm* inkılabını rWiruuTULbdu_ Masonlar utfikrfc muşierck 
çalışmalıdır. Masonlarda münevver kuvvet ve yardımcı kabi-
lıyel, işçUerde ııc büyük kemiyet ve imha vasıtası vardır ki h 

bunların birleşmesi içtimai ihtilâli doğurur." 
Ar A-id. Î9GJ ıh. 164.. 

"Masonların ve f i l e r i n rflihadt vutud bulduktan son
ra, biz. mağlup olmaz bir ordu teşkil edeceğiz/ 1 

^ı.i.r^^-.r:-..Jrj ^ . . M . ' r - r i . V J . . . 

"Masonlar, üyelerini lıalklan şehrîler Fakat Masonlu
ğa gtren, artık halktan dcjddır." 

"Masonluk Fransa Cumhuriyet in in gizli idare kuvveti
dir OnİJU Masonların dilediklerini yapmakladırlar." 

flaar Ûna» Btjmm - fnmmr. * JM. 

"Hiçbir dini. siyasi ve harsi kanun yoktur ki. Mason 
konventleri taraEından tanrım edilmiş otonun»*" 
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"Mcfrikj aramın 140 lucası. Frantadan yayılın nurun 
rrutbedJrndk Binlerce vıiirtdış bu locjJın gciip kendi hıyav 
(I meselelerini müzik ere ederler vt Ofadı hızırlanon fikirleri 
gazetelerde ve siyasi kornılcJerde müdafaa ederler. Ve böyle
ce efkJIrı umumiye hazırlanır vc intihabıtta tesireder ve neti
cede pjM.im. ıiM bizim arzumuza ıAbi kalır. Bu masonluğun 
tıbiyeaidir ve demokratik rejimler dc daima böyle olmal LOJT. 

" Hîihalann hürriyeti hiç de bizim isimize ve gıyemıre 
fdrncL-

Mrfnb flütav /90?. n> 2J4. 

h'Çocuklar devlcl Iararındın tavııyc edilen bir program 
mucibince tahsil ettirilme]idin Çocuklarını evlerinde tahsil ei-
(irmek arzu edenler dahi hükümet larafından tavsiye edilen 
muallimleri k idi arı malıdır" 

» V H.J r - .J.'..T: v - r r^ r , 

"Ccrtcİigiele almak. M u n h ı j u n ilk nedHlenndcrklu 
İhtiyarları ve geçkinleri bir Hnfa bırak tnızl Gençlerle vchıl-

çocuklarla meşgul uJunuzr 
/frtrrr V'ffrle Maıan 71JjWrriTıjmijj._. 

"İlk intibalar hiçbir zaman unutulmaz. Çocuktan tel
kinlerden tamanıiyce halis ederek terbiye etmelidir!3 
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Wjrt ı tr t İBBatffBBBİ 
"lnsaaluk naiTuruı asker ruhunu mıhvediniil Muonlu-

pun ideali orduda diuplmı mahveimek ve daimi ordu yerine 
milis kuvvelkrini ikime elrnrüm" 

**1 - Harbiye nezareti makamını mutlakı sivil bir zilin 
getirilmesi... 

2 - Odu hare killin un nvd bir makarna tâbi nlmaai... 
3 - Küçük zabitler de dahil olduğu halde her nakil ve 

•• ıran harbîye nızan tarafnbn > juüniisı. Muvazzaf k r t ı 
kumudanlınnm bu hıuuslı sadece bir müşavir ulatıylc din-
lenme$i— 

4 - Zıbiuul muhitinde silah arkadaşlığı ruhunu üldür-
meli va zabîl • •• imtiyazım lâğvederek alelade vaian-
daş seviyeline indirmeli... 

5 - Siyasî cemiyellen; imisap eımek, intihaNia iştirak 
etmek, neşriyat yapmak gibi askere yapılan memnun iyd len 
lîgvetmeu... Za İntan m evlenmek için izin atmaları ve dini 
meralimde askerin hilımmaAL asker düğünlerinde meratim 
yapılması yasak edilmelidir." 

iflıryul DÖJIU örnriif, 
2 rtr-ı/ıi Snyr; fl) 
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c - Masonluk, Mutlak Yahudilik 
Murac*fM(hr! 

"Yahudnıı hiçbir m B û n locası yoktur Yahudi ı 
rtnda hiçbir muhip mevtin değildir. Orada. masonlarda ol-
**ugu gibi. yalnız semboller vardır. Ijtc tundan dolayıdır k i . 
Hracl mabedi bizini ubu bir muDtfikımirdn \t bu aeoetafc 
d r k l masonlar arasında buya miktarda Yahudiler bulun
mak tadu." 

riYahudiler gayel iyi anladılar ki. mahveimck için on iyi 
vaaLta masonluktadır. Mason larlhi dch tıpkı Yahudikrinkî gi
bi, dünyanın kuruluşuna dayanan beşbin küsur senelik mev
cudiyete bağlıdır. Bunlann sembolü (beş köşeli) Davudun yıl
dızı olduğu gibi. kendileri den Salonun mabedini i . :v 
uaenlerm manevi evlldlan layıhrlar. Diğer din ve m;İlcilerin 
akaidini tezyif ve tahkir eden masonluk. Yahudiliğin tefevvuk 
ve m rrakıyctme yol acmabanac. Yahudiler diğer uuttcüe-
nn ...ı.yetinden istifade ederek bütün dünyada geniş mikyas
ta mevki alan maıonJuğı rain orada mümtaz mevkileri eke 
gcçırmıştcrdlT. Mau>nluk Yahudiler içm siyası, ıçlımaı ve har
sı dlvalanmn tahakkukuna büyük bîr vasıta • 

I3fi 

İlk masodanU Yahudi . * .. da, Onsekumci Aıudan 
• ı Yahudiler masonluğa girmeye ve orada müstesna mev

kileri ek gcçumğc muvaffak oimuqlardar. Bugün bulun dün
yada Yahudiler en aıerjik ve çalışkan mason biraderler sıfa-
tiyle luea in Yahudi ruhunu telkin edip. maaanhıfcu kendi ga
yeleri için alet İBÜIU etmişleidir. 

Bir İngiliz edibi, masonluk ve Yahuddik arasındaki 
münasebeti tebellür ettirmek maksadile. 

'Maıun. eğer doğuştan bir Yahudi denilse muhakkak 
ki. suni bir Yahudidir" demi m 

(HoLzuiger) isminde ViyanaİLbir markkeme rem ise bu 
fikri müıtehziyane bir surette şöyle te kid ediyor 

"Viyamda yUz mason arasmd* muhakkak yüziki Ya
hudi vanfar" 

(ful Lomcnr) ıniıotüugun dünyadaki itlıhai ve teaanö-
Lİunün bu tevekkülde farla miktarda Yahudi ekmanlaıuun 
Tneveı^yrtuvkn ilen rtktyhnı söylüyor. Nitekim mason { E 
Kogen)de buna enaberv ^aldanmryorT diye mukabekde bu-
lunmu^ur. 

Masonlu.- . dair yapılan letkikkrrJen n.ı.L.ıh.••. ki. her 
mason locasında, aynı ramanda gizli Yahudi icşkılaiına men
sup, mutlaka birkaç faal ve nüfuzlu Yahudi vardır 

Bunların vazifeli muhtelit locaların çalışmalarını hrv-
hîd ve bunların istikameüerirü Yahudikrin umumi gayelerine 

tanzim eunekdu. 
Bundan da anlaşdıyot k i masonluk sadece bir aktdın 

ve masonluktan daha yüksek ve daha gizli bir teşkilatın, yani 
Yabudinin hirrnelçısıdir l>ha doğrusu. masonlükH hakiki ve 
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mahrem bu unzamzasymu n. sadece iyi tenvir edilmemiş bir 
holüdür 

ıı - l ı r a e l ] isminde meşhur İngiliz [Jevlet Ada¬
rm: 

"Dünyayt idurc edenler, zahirde ikJidar mevkilerinde 
hükümran .-Unlar değil, kuJisLerin ırkçında hıluruırtiiMır , _ r 

dcmîfti 
IBS9 da Fransa kr:ıh U ı Napofcon i . 
"Kendimizi alg^mayılım Dun ya mahrem ıeşk dallar 

tarafından idare-edil inektedir" demedi mi? 
{Alyans. Ünrvcml lıneJd) v* (Unned Onart) Benebe-

nl merkezi Sziitndın Alman narın Yahudi iptiler Ralcnar) 
demidir ki: 

^Ycfcdığcnnı tanıyan (içyüz devlet adamı Avrurpanaı 
mukadderalını İdare ve kendilerine halef yerler. Karanlık ve 
sun'İ İçtimai hay ala ufak kıvılcımlar alan ruym ver Ki hadise
lerin lebepleri burada izah edilemez." 

MuhlcJif namlar altında bulunmalarına rağmen, Yahu
diler arasında çok eski zarrumlardATıhtri daima m.ıh re IT: k.ır 
dcjlik leşkılatı mcveuddur. Bunlar daima elbirliğiyle çalıdır
lar. Bu teşkilatın bulundukları memleketler m içtimai hayalına 
ve ahlâkına lesınen çok büyukıûr. Zııen bu leşkillıdu ki. bü
tün dünyanın Yahudilerin i sun i bağlarla ba j l ıyp kuvvedi ve 
namağlup bir şekle gelirdi. Zamanımızın dünya liyasctînc 
müessir bu nevi en kuvvetli teşkilat merkezi, Parislc olan (Al
yans Üniverul Lsı. =• • I • ı • ve merkezi Nevyorkda bulunan Bene-
beril cemiyetidir. 

(Alyans Israellllin başı alan meşhur Fransız siyısel 
adam ı ve çok nüfuzlu farmason (Addl İ K K Brtmmf) IS60 Ja 
Alyansın küf ad merasiminde söylediği nuıukta demiştir ki: 

"Binm yaratmak islediğimiz ioihai. ne Framızdu. ne 
İngiliz, ne Itviçre ve ne de Almanyadır. Sadoce yırı udidir ve 
dhanşümüldür. Yahudi ideali dünyayı doldurma! ıdır. İşimiz 
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hüvuktür. muk^dıkalir ve onun muvaffakiyöi nıuhakkakiır 
• ı . I tarafındın dünyaya (erilen ağ. günden süne p^ış lc 
rnekiedir. Mukaddes üıaplanmızm müjdeleri tahakkuk ede-
uan* Her fuıanan îstfade etrnernu Uuml* " içbu îeyden 
kortumuz yoktur. Bütün dUnyı servetinin israelin oğullarına 
mülk olar t | l gün u » k değildir" 

Masnnlü£un gayesi Yahudiliğin göbeğinden doğmuş 
tur Bunun Mttosaî Kra! SalenBiKror O. Iıratürı Ferahına en 
büyük sahiddir M*sonİınn aneöcriiun ekserisi Mabedi Sü^ 
Icymandın ı l ınman- Kelimeler ve işaretlenn.n ekserisi de 

Yahudi dilinden ılyarmşoj-
rÎMrrm KarpeltS - ffertiftrnJ - 1902 

Yahudi teşkilâtı içinde müstakil Beneberiı 
yonu büınci mevki îş*aı etmekledir. \M3 de Nevyorkdı leats 
cddmı^ Avnrr* ve şartta 
gün de Amerikada en kuvvetli Yahudi teşaülaftd* (Eınsteuu 
iaraimdan temsil edilen Londra kocm son Bumnlardaçok bü^ 
yUk faaliyet gnirrmtjnT. 
^ 7 > n W e Juif- 191t - Ar1*, 61 

"ÜÜCtjMİM hiç bir şeyden keakrnayan ve mığlup ohni-
•.. imkan olmayan bir emperyalizm* vara* o da trâim salra-

naiuruzdu. . . ^ 
Adtm adım. sağlam hatvelerle ve hiçbir muhalelete 

maruz kalmadan kendi hederimizi ilerliyoruz^ 
fBfhebfrVje ffVMup « « p d o * JoCdir Azüi*tuı 

Viyam Aflhdym. Z P. Chajts - 1922 

-ji-.-.-.H ı• • _• u Drrjrucr 
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d - O, Mutlak Beyne! n B e J d U 
ve Kozmopolitliktir! 

"[".inadımızın esran. göze görünmez şekilde olarak, 
demokrat bîr cihan cumhuriyeti kurmaklır. Bu cumhuriyetin 
esası. büıünp cins ve mezhepleri. Masonluk mihveri etrafında 
topJamakbr." 

+4Ma5üUtuğun gayesi. bundan yanm asır evvel de söy
lediğim gibİT demokrat bir dünya cumhuriyeti tefidir. Buna 
gCie.dc Mason iııihadında kozmopaliılik csasiır." 

Ajflröait. Hjrjflc-J 3eyvjfJjmfeî Kon^rr. Parû... 

Gün geliyor! Onsekizinci Asır ve 1789 larihini b i -
mlyen milkllcr. din ve sahana! bağlarını kızaracaklardır. O 
gunh uzak değildir! Onu mîlletlere ve ülkelere beynelmilel 
Masun kardeşliği bağışlayacaktır.11 

Fmevtin. Birinci ÛejmetiiiM İCoHgnt. rWr._. 

"Hedefin-.: / dinsiz ve Allahsız bir hükümet vücuda gc-
lirmekıir." 

rîjVfjfi-r ticytteimifat Kmgfct Porii. Jflflv... 
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-tHedecimL2 dinsiz ve Allahsız bir dünya cumhuriye
ti kurmaktır." 

ftwi l ^ ş v M U Kongre. M i , JSGfl... 

"L7B9Fdari itibaren Büyük Fransı* İhtilâlinde ortaya 
alılan, hürriycth müsavat, uhuvvet mefhumları bizim msltmız-
dır. Liberaliz:rnanEn muvaffakiyeti ve en geniş surette yayıl
ması, yine bizim eserimizdir Nitekim Liberalızmadan sonra 
ortaya atüan ve emniyet düzenini berbat etmek için birbirine 
zıi istikamelle yürüyen sair fikir ve cemiyet mezhepleri de, 
keza bizhn efierimiz___ PozJtivizma, ümanizma. rasyonalizrnah 

naüjralîzmah delerminizma. septisizma ve sosyalizma hepbiz-
Lİcn dnğdu. Daima yeni prensipler lanla ermek, insan kafasını 
allak bullak hale getirmek ve nelicelerini hîç umursamamak, 
hize. (üEüminatörk namtylc maruf Mason tarikatının kurucusu 
olan (Adam West Haypt)ın emridir. Kıymetsiz liberalizm* her 
peyden evvel hürriyete kavuşmak için ilmi vasıta etmiştir. İl
me kojrukürüne hünnel neticede bâtıl itikal peklini almışnr. 
tlim her şeye kadirdir diye ona h udu m u bir kıymet verilme
ce başlanmıştı. Bülün dün yan m esrarı ve hakikatin mucize 
anahtarları ilmin elinde tasavvur ediliyordu. Bu da bizim ese
rimizdir" 

J. tnVvrf tetiiîan. jfr. 573... 

LLBu yıl biz. Türkiye Meşciki Azam Locası, Panama 
Locasu Gondoras ve Lehistan Büyük Localariyle aramızda 
kaişdıkİL teminat anlatmalarına vardık. Gayeh beynelmilel he
defe ulaşmaktır. Böylece, 59 Büyük Mill i Mason teşekkülü üc 
rabıta tesis elmiş: bulunuyoruz.11 

HşnUl\Âmm & H W t I92J. jlr. 
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i •• • . in .1 Mason l-~cdırp$yonu sayabileceğimiz 
Akvam Cemıychnc yardım tavaiyc ederiz." 

"Beşeriyetin lefcmtl ihlıy^kanm taun in ve tem m ede
cek yegane leffedil Masonluktur. Majördük beynelmilel bu¬
y uk bir hareke! leçkil edecek../' 

Mrırüi Âxmt AWfnn r / » J , al. 410... 

"Bu "-1. pratik okın Ingtüı bnderl erden yardım 
Hıeyelimi İspanyol ve Sup biraderler de kendi m ıllıyeilermm 
karakterini •arletıonlcr! B U de eliminde olardın onayı koya
lım! Böylece beynclmüel \ h;k idealini vUcuda geıirmis 
oluruz!11 

"Bu meclisçe bulunan Amenkan ve ispanyol vesair 
memleketlerden aclen biraderler tılImeJidirlcr kı. Fransıi 
Meşriki Azamhâmı yardım için mürtcıai edecejimiz halde 
biz bütün mevcudiyetimizle demokrasinin itilası ve beşeriye 
ı in terakkisi için her şeyi yapıyoruz." 

Htpıfa Azmi I92J. al. JJ5._ 

(Büyük Doiu DÎ^ÛJ. 

23 Andık 1919* Sap İt) 
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J - M A S O N 
GİZLİ KİTABİNÜAN 

< | 4 N tarihinde münteşir ve son deme m. M • •• n 
İjlİmiEn*m*ünucn dcrlerlıöJmii bu merasim, hakikatle LI - h 
planladı butun i t*ktkr* w hükümetlere hükmrekn Mason
ların, eoculdari bile kahkahayla güldürecek şekilde ve sadet* 
esrarlı (!) olmak Lcin ne gülüne tertiplere başvurduklarını guS-
ifrir. Fakat bu nıeraslmdfki ahmaklık ifadeline bakıp de un
ları mühimsememek ve taundan a^ır içtimai İllet cephelerin' 
azımsama-)»! kalkmak en büyük hata ••!• • ' ••• • ı Masunlıj-
ğnn her • |- :ı aydınlatılması u m. onun dehşetli tararla, 
nndan sonra en asap ve sulur*; taraflarım da ihmal cd c mez-
d i t l 

Ziyafet: Mahfillerin senede iki defa ve güneşin değiş
mesi zamanlannda. yani Arılık ve Haziran aylarının 21 hinci 
Eünlennde ziyafetler leflieJ emeli. MasaAİartl Öteden beri ri
ayet edilen bir adenir. 

Bu ziyafetler, şekilleri malûm birtakım merasim em* 
fında bir nevi iyin mahiyetindedir- Her yıl hiç olmazsa bir de
fa verilmesi kanun iktizasından olan zıyafei. topluca yemek 
yenmek vesilesiyle Masonlar kütlesinin bu araya gelerek. 



[crtLeri arasındaki uhuvvet vc namimİyEti kuvvetlendirmeye 
yardım eder. 

Ziyafet, betlihaşh merasim dairesinde verilecek oluru 
Ona. "niy-.ırıı: ziyafet^ denir. Bü fanlar dışındaki luplantılarm 
yemek lennc de "alelade yemek" mânasına: (Agab) ismi veri-
ür. 

Nizami ziyafet, karne icabı, mahfellerdc verdir. M ••. 
nk-ı Azam'ın hu-tusi müaadejjyle başka yerlerde de verilebi
lir. Eğer başka bîr mahalde verilecek olursa, toplantı ve müka-
Eemeterin dışarıdan görülüp i ^il ilmemesi İç İn gereken, her (cd-
bnr alınır. 

Nizami zıyafalcrdr TWadcxTcr firik aJirnetkrini la* 
kabilirler. Mahlehn usiadiylc îniizarna memur sair şahıslar 
matraklarını yanlarında bulundun ı lı ı 

Tertip : Biraderler ai nalt şeklinde cmuiulur Sayılan 
çrjfcsa. nalın jöndeki be* ^ b : i masa daha di ve eddir. 

Masa mukavves klırnı şarka, uçları da garba gelecek 
şekilde lanzim edilir. Usud, büyük kavsin, dışında ve lam or
tasında olumr. Sofranın üstü çiçeklerle slislüdür. Hiç olmazsa, 
her "birader'" için bir çiçek şunu Hardalların sırası munla-
zam olmak için. onun un üzerine boydan boya mavi veya kır¬
mızı far s ı s y ı çizilir. 

[slılahlar I Sufra eşyası, batlın başa hususi lahrler ve 
ıstılahlarla amlır. Snfra ûrtüsü. mkaptu- Peşkire sancak denir 
Tabak, kiremit kışık, mala: çaial, kazmadır. Bıçağı meç ismi 
verilir. Stnhi. varil- bardak, »p- nik. yıldız.. Ekmek ham 
laşur: w faıM «aran sen baruflur, hız be hcyn hım,-. İçmek 
fiiline ateş etmek derler 

l^rnennller : Ziyafel bujlangıeında birkaç küçük me
rasimden sonra, üsiar masaya elindeki matrakla vurur ve 

"çiğnemeye başlıyacajızr der Bü iki mermim şeklinden 
sonra üstat, lopları (bardakları) doldurup »ırahımıdan için bî-

• ;' ı • ihiafdabulunur. Elerken vanilere {sürahilere} sarılıp 
Cupunu doldurur ve sıraya koyar. 

Masanın iki ucunda oturan inzibata memur rükünler 
raporlarını verirler: 

- £imıl sütununda Minin loplar doldurulup sıraya kon
muş turi 

- Cenup sülununda da dnldurulmuş. sıralanmujlıri 
D i t * mukabele eder 
- Kıyam ediniz biraderler* Kılıçlar elde oiarak ihlzram 

vaziyeti ahruzl 
At nalı sofran m h • çizgisi üzerinde oturan bülün bira

derler kaJkıpb sancakları <pe]kırlcri) wl •muzlarını koyduk
tan lonrasul elLerindekı toplan sağ ellerine alırlar. Sül elleri
ni de nizam vaziyetinde natırlar. 

Ü ı u hıupedcn 
- hu ...k i k r TbkLif edeceğim lemcrtnlkr Mdleı-i Os

maniye şerefinedir! Dikkat biraderler, sağ eller silaha! Silâh
lar yukarı! 

BUEÜn toplar bir anda ve hep beraber dudak hizasına çı
kar. 

- Birinci ateşf Mulahham metbuumu i padışahunıza!.. 
İkinci alcı! Mebusan Heyetine, Meşrutiyet müesseselerine!.. 
Üçüncü • .' Tlkrkiyenin ı • şeref ve saadetine L 

ı lizal M a* n ı.Hı..-. irmesinden naklHtipaniz bu 
merasun B M vuum arl oMu^una ecre bu punt m drftipkbii. 
Padişah > erine Cumhur BajluMn, Mcbmn Heyeti yerine Mll-
••••• -.ili. ı • (Aklinde -1 -.:. -- i •-..:>-. • aleje ali yılanı İK eri
ri ağu uf" yerinde bırakmak liz İn ı 
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Toplar aıts ,• hl I.H: • — •: lıhl likten. sonra, bü-
lün silâhlar, yerlerine bir artıI.: •• u •• hh: ı ve tek bir ¿CS çı
karmalıdır. 

Üstat: 
- Meçleri (bıçaklan) sağ elinize alıp seleni ueruii±! 

Sonra meçleri sessizce yerlerine bırakınız. İşaret ve atkılar 
İçin bana tibi olunuz! 

[Bundan sonra nöbet, ikinci, üçüncü hdurdüneü ve be
şinci Icmrnnilcrr gelmektedir. İkinci temenni Türkiye MJLSOfl 
Yüksek Şurasına ve Masonluk karargâhlanna alltir. Üçüncü 
temenni Üstad'J Aza.mp altesi ve inahEelint: dnrrîûneij temenni 
mahfelin _vcn¡ ázasma1 beşinci temenni ise yer yüzünde mevcut 
hüEün raasonlara-J 

(Büyük D&j(ii Dergisi. 
24 Şuhnt mo. Sayı: 20) 
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3 - M A S O N SIRRI 
ETBAblNI>A3VrZSİKA 

jVtfjfıfcfliîr; Turkfft t/fas-vniennın, eİimİ2£ geçirdiğimiz* 
yeni MasûAİarû Mûftsus gisti talimtti kttabındartdır:) 

a - Mason Kanunu : Mefc- O- (Mcîrik-i âtarn-L Os-
minî)run 29 Eylül 1323 tarihlî celsesinde tafviz eylediği saü-
hiyete istinaden Hey i l - i Mu. D L tarafında ct ianzîm olunan i? 
bu lâyiha-i kanuniye I Kânundu sani 1325 larıh inde Üs--(Üs-
tad-ı Âzam) canibinden tasdik edilmiş ve I Mart 1326 tarihin
den itibaren mevki-i icraya vaz hı lakarrür eylemidir. 

(Ebak) Kâ. . 
Osman Talât 

Matbu nüshalarının hitamına mebni Fransızca meret-t 
asüsine tamamen mutabık olmak üzeıetaj^ih^^ 
ra Türkiye Meş. . (Mcşnk-a Âzam)hğı. 

Hiyec-i Mâ. Da smın İt Haziran 1339/1923 tarihinde 
mün'akit celsesinde yeniden tab^ kararla^nlrnıştır 

K I - -
A l i Refik 
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npWfj4 - Mamtı* • IVHmfi* 

b -Yemin ; Bana tevdi olunacak Fumavnuluk sırtarını 
hakiki tur rnisuııuan başkasın ve usul ve kava^hne muvıfllk 
olarak leşekkül etme; vc bîr mahfilden gayri mahalde ifşa et-
mıyccef tmc. karoserimi seveceğime, muavenelkıinc ko^ı-
. •_• _ ıhnyaclan zamanında kendilerine yırdım edeceğime, 
onların vc Masonlumun mudafaasa için icap ederse hayatımı 
fedıeylıyece£ime; biçarelere muavenet, herkese karşı idiline 
hareket, aileme ve vatanıma fedakârlık • • • ııne ve hayıi-
yct-ı nefsimi ınuhalau eyliyecegime. Türkiye Mcşrik-i Azı¬
mı nuı kanun u esısuine ve nizamaj-ı umumlyeaJne ve beni 
l • ı kabul eden şu muhlerem mahfilin nızaman hu MI 
sıyesine riayet edeceğime, 5. K. nın ve şu muhterem Mason 
cemıyeluun huzurunda ve kendi arzu ve irademle resmen ve 
kemal ı hulûs ye larnimiyetlc yemin eder ve vâdimden dön-
meknm. yemirurnde hulfeviemekbı be Ölmeyi tercin edece
ğimi beyan ederim.. 

C ~ imtihan | Masonlara, mahsus, gizli ulunu knabın-
danH muptcdlIeTC mahsus imlıhan sual ve cevaplarının yer IM 
ve tamımı: 

- Mason musunuz? 
- Biraderler tfylc bilirler. 
- Mason kimdir? 
- Mason, hakikat ve adaleli herşeye tercih cdcnh bfltd 

nkirlcr ve avâma mahsus hurafelerden nefsini kurtarmış bulu
nan ve faziletli olmaları şartıle fakir ve zengininin dontu olan. 
iyi ahlak sahihi hür adamdu. 

- Masonluk nedir? 
-Masonluk, bepriyeoc adlleiuı kurulma» ve uhuvve-

rin ycricsjmcsı maksatlarını takip eden bir rnUtascdir-
- EaHİan nedir? 
- KarşılıkmUsarnahi, nefsan ve rıvr neftlerin ami

ri: vt tam vicdan hÜTnyefa__ 

U l 

- Hareket dıislurlan nedir? 
- BUtun • f ınkkk-1IcıLc kabul edilen hareket düsturları, 

hürriyet, muuvai ve uhuvvesair. 
- Bu düsturları, dorduncii bir esas ile kuvvetlendirmek 

münasip olmaz mı? 
-Evet, dayanışma ve yardımlaşma esası ile kuvvetlen-

dinnek münasip ulur. 
-Masonun vazifesi nedir? 
- Mason Nrpderlerine karşL olan yardım vazifesinden 

ha^ka. Masonluğun hedef tuttuğu maksadın yerine gelmesi 
için duraksız olarak ^alışmak... İnsanlık topluluklarını uğraş
tıran meıeleberı ıhlımam ve ihlas Ue inceleyip onları sulhtu 
vasıtalarla neticelendirmek ve elde edilen bilgileri etrafa yay
mak... Maann. cOmeru Idd. HJ™.MTLI . sadık, cesur, gurursuz, 
bani fikirlerden uzakh hık ve hakikatin galip gelmesi tein her 
türlü fc^UrlnJı yapmaya hazır onnalıdır 

- Sızm Mason olduğunuzu nereden ıntayahdınm? 
- GBBTJV V C anvUv.lGönyc vr amut Eşareu yaplar.) 
- Bunun manisi nedir? 
- "ftina levdi edilen esrarı fiş eimektenic boğazımın 

kesilmesini tercih ederimi" demektir- Bu işami reme hılınde h 

müsdvilikH doğruluk ve kardeşlik ifade eder. 
- Niçin bulunduğunuz derecedeki Masonlar "tLemsM

h  

k 'meşyM ve "müselles, darbe1 işinde ve alkışlardan hep .1 ade
dini kullanırlar? 

- Çünkü pek eski zamanlırdanbcn remzi mahi
yeti vardır. Eaki müriUer için hilkat, hayat ve fena manalarını 
ifade ederdi. Bizim içinse maziye, hile ve istikbale işarettir. 

- Nic.li müselles bizUn hususi ts^aıeiımizdir? 
- ÇHnkU (3) den (î( vahdet doğar Uç ç izp w Uç zavi

yeden meydanı fdmcsj bakımından, müsellem, hendesede ^ 
Ei ve rnibdaı leandkr. cnbUyÜk meşaleleri ölçmekCc kullanildl-
j ı m de beşeri bılgınm esaslarından buım teşkil eder. 

Î 4 L / 
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- sebepten kendinizi Masonluca kabul ettirdiniz? 
- Çünkü zulmetler içindeydim r Nur vc ışık istiyordumi 

içinde yaşadı^rtiız cemiyet ancak yan medenidir Esasi haki
katler; heruiz kesif bulutlarla kaplıdır. Bâtıl fikirler vc cehaleı. 
bu cemiyeti dalâlete gcıtürüyor. Kuvvel hakka galebe ediyor. 
Oyle kanaat ettim vc etmekteydim ki, nur ve hakikath ancak 
tecrübeli ve seçkin insanların çalışma sahası olan Mason 
Mahfillerinde mevcut vc istlkrarlıchr. 

- Kabul olunmaya geldiğiniz Mah. - Imahfelje sokul
duğunuz zaman gözleriniz neden babıydı? 

- Ilıktan nura geçmek demek olan and merasiminin 
manasını bildirmek için.,. 

- Güzleriniz ballıyken size mahfelde ne. yaplılar? 
- Ü ç sual sordular ve üç seyahat yaptırdılar. 
- Bu seyahatlar ne mSna ifade eder? 
- Bunlar bejer hayatının gittikçe yükselen üç derecesi

ni ve yardım kaidesinin fiil terakkilerini gösterir. Aynı zaman-
dah hakikati keşfetmek idinin devamlı bir çalışmaya bağh ol
duğunu ve-abalın nıükâial getirdiğini ifade eder. 

- Gözlerinizin bağı çözüldüğü zaman uçlan size doğru 
çevrilmiş meçler ne mâna belirtiyordu? 

- Bunlar; hayat veya namusum tehdit altmda bulundu^ 
ğu zaman Ma. „ (Mason)lann beni koruyacaklanm anlatıyor
du. Aynı samanda laahhütlerimc sadakatle ihmal veya vazife
mi yerine geıirmcklc gevreklik gösterecek olursam, bunlar
dan herbirinin Masonluk cemiyeti ve kanunları adına bana 
kar?] birer intikamcı olacaklarım ihtar ediyordu. 

- Muhlelıf vesilelerle kullandığımız kılıçJarm. malik 
oldukları birer remz manası var muirr? 

- İki mânaları vardcrr Evveli , F 7S9 tarihinden ev
vel "mu . •• .ı- mefhumuna delalet ediyorlardı. Filhakika 
bu tarihte kılıç taşımak hakkı, yalnız asilzadelerle bazı 
yüksek rütbe ashabına mahsustu. Her mason biraderi. 
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Itaitabrft Masonluk 

doğumu ve içtimai m&vkii bakımından ne hâl ve merte
bede bulunursa bulunsun mahfelde kdıç taşımak hakkını 
haiz, olduğundan, bu keyfiyet, bütün insanların müsavi 
olduklarda işaret mahiyetindeydi. İkine i mânaya gelin
ce, kılıç, insanm hak vc adaleti müdafaa için açacağı c i 
hadın remzî bir işaretidir Bir Mason, herkesten ziyade, 
yalana vc haksızlığa karjı duraksız ularak mücadele et
melidir- Mücadelesi de daima mertçe silahlarla olmalı-
dur. Kılıç, mert silahların en eski örneğidir. 

-Alenî laahhUtıe bulunduğunuz zaman, üstilne climzi 
koyduğunuz gönyenin m in ası nedir? 

- Gönye, sıhhal ve istikamet timsalidir. 
-Taktığımız önlük ne gibi bir işin timsalidir? 
- Fikri vt bedeni her türlü ijc alamenir. 
- Mahfelin genişliği ve uzunluğu nedir7 
-Uzunluğu, şarttan ftarba. genijliği de cenuptan şima

le doğrudur. 
- Bu istikamet ve buullar ne gösterir? 
- Masonluğun ilemşümul olduğunu vc bir gün gelip 

bütün beşeri cemiyeti ihata edeceğini gösterir. 
- Niçin şark, mahfillerin aslı kısmını le^kil ediyor? 
- Zira t£ik şarktan dofear. Nurun hakiki istikametini 

bulmak için oraya yünelmelidirP 

-Niçin yeni intisap eden biraderler hep şimalde mevki 
alırlar? 

-Şimal en az ışıklı olduğu için bu mevki, yeni intisap 
eden biraderlere, lelkik, tetebbu ve tahsil lüzumunu İhlar eder. 

- Şarkta bulunan ışıklı müselles ve içindeki güı ne ifa
de cdtr? 

- B u müselles, insanları aydınlatan ve her gün biraz da
ha aydınlatacak olan ilim ve fennin alâmetidir. Açık hır göz, 
keşfediti hususiyeti tetkik ve icfahhustan ibaret olan hikmeti 
belirtir- Ortasında açık bir göz bulunan müselles işareti, pek 
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eski .- UM.ÜıI..MM mahsulüdür. Zira Hint hak imleriyle GolÛa 
ruhanileri larafaıdan kullanLİrmşltr. 

- Mabedin girişi yakınındaki s.iiiunlar nedir? 
- Bunlar Hazreti Süleyman mabedinin İnşası zamanın¬

da kıymetli aletleri ve Uereı tediyelerine mahsus madenleri 
saklamak için yapılmış, tunçları ve içleri boş iki sütundur İş
çiler, ücretlerini bu sütunların yanında alırlardı. 

-Sütun başlıkfannın üzerinde bulunan yan açılmış nar 
yemişleri acaba neyi temsil eder? 

- İçleri hususi surette yerleştirilmiş birtakım hücrelere 
lâksim edilmiş olan bu yemişler, âzaş-ı birbirine intizam ve 
kardeşlik perçinîyle ve gayet ahenkli olarak bağh bulunan 
Masonluk ailesini temsil eder 

-Niçin faaliyet yerinizemahfel ismi verilmiştir? 
- Bu Lsim bî^e Orta Çağ Masonları tarafından arj'anc 

ycıliyle inli kal etmiştir. Onlar, inşa edilmekte olan bir binanın 
civarında müritlerin toplanmasına mahsus bcllibaşLı ve mah
fuz yere mahfel ismini verirlerdi. 

- Masonluğa nerede kabul edildiniz? 
-Âdi l ve kamil bir Mah,, (mahftl)de... 
- B i r mahfel in M i l ve kamü olması için ne lâzımdır? 
- B i r mahfelin adil ve kâmil olması için onu "Üçlerin 

sevk. hlbeş"lerin idare ve "ycdıTerin ikmal etmedi liıımdır. 
- İşimize saat kaçla başlar ve onu kaçta nihayetlendiri-

- İşimize remzi olarak öğle vakti başlar ve onu gece 
yansL nihayettendîririz. 

-Niçin? 
- Bu usul. intizamın yüksek bir timsalidir Öğle vaklk 

yıldıjlann gerçek saat başbdır. Güneyin •Lsemt'ür-reHs"e geç
mesi bakımından, bu an, günün en az değişiklikten; maruz 
olan saatidir. Muayyen saatte işe başlamak için bu ân] bekle
mek icap eder. öğle vakli başlanılan işe. ondan sonraki l2Hnei 
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saatin nihayetine kadar devam edilir ki P bu. Masonların, vak
iin yansını faydalı huluslara ve nefs ıslahtna hasretmeleri lü
zumuna işarettir. Remzi saatlerimiz, eski zamanların en bdlı-
haşlı hikmet ve esrar kurucu]arından Zcrdüşfün adetlerin* 
den alınmıştır. Kendisi, müriderini Ügle vakli kabul eder ve iş
leri takip eden bü ziyafetten sonra gece yansı terhis ederdi. 

- Siz bir mütnedi olarak neye çalışıyorsunuz? 
- Ham taşı yontmaya... 
- Bundan ne murat ediyorsunuz? 
- Masonluğun iptidaî bügisini elde elmek ve kâmil bir 

masonun güzel sıfatlannı elde elmek için nebimi kendi elle
rimle ıslah etmeyi murat ediyorum. 

- Mflhiclde ne yapılır? 
- Orada zulme, hurafata ve halalara karşı mücadele 

edilir. Orada, hak. adalet ve akıl tebcil olunur. Eski mason ki
tapları bunu şöylece ifade ederlerdi: MMahfcllcrdc fazilete 
mabelr kötülüklere de zindan inşa edüir." 

- Niçin masonlar remzi btr lisan ve hep temsil lâfızla-
riyle fikir beyan ederler? 

- Bu. eski bir yemin merasiminin ruhunu takliden de
vam eder Birde, timsal ve rernz^ hisse, fikre, akla ve hayale 
hep bir arada hilap ettiği içinh muradım idrake daha derin ve 
canlı surette nekşetmiş olur. 

- Kaç yaştndasınız? 
- Ü ç yaşmdğ.- (Masonlar, hayal başlangıcı olarak ma

sonluğa girdikleri larihi kabul ederler) 
- Ücretinizi nereden alırsınız? 
- B . Sütunundan... 
- Emel ve arzunuz nedir? 
- B î r gün ileri masonlar arasına kabul edilmek şercimi 

kazanmak... 
tBtiyük Doiu öfrjçm". 

tOŞubûi t950fSayı:20) 
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M A S O N Ü S T Ü L E R İ 

1 - SELÂMET MAHFILI 
GIZLI KITABıNDAN 

Aşağıdaki listede lam l29Tdrk(!) Masonun ismini gö
rüyorsunuz. Bunlar lyfft'de kulüplerine yapılan me^ıur bas
kında elde edilmiş kitaplar ve vesikalar arasında mevcut bîr 
eserden alınmıştır. 

1932 yılındaki Mason faaliyetine ait bu kitaplaki listeh 

elbette ki. Azantfl r) günkü vasıflarına güre tertiplenmijti- Nı-
îekim o günkü deniz subayı Rıfat Müfit, bugünkü meb'us ve 
eski amiral Rıfat lir. O günkü doktOrtuk :i:>- "E-.u-ik 
tin Kerim de, bugünkü örd. Prof. ve İstanbul Valisi, meşhur 
r:arjretıin Kerim GOkay'dın-r O günkü iklisod doklpm Numl-
lah Esad ise ondan sonraki Silnıcrbank Umum Müdürü, daha 
sonraki Devlet Bakanı ve bugünkü mtnküp NurullaK Esad 
Sümer... 

A 
Abdülfıalim Faik -Arubır 
Abdülkadür - Mühendis 
Adrjtu Aron - SİgtttûCİ 
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I UıU-.V .L ^F.RI.IRIııL - FLNıVFTFYLI 

Ahmet Rautn - s.• ı ı ı t m 
A l i Nihai - (Tartan - EJrfjrjaf f7o/> 
AL RUJ S Ö l - Do*ar 
Akasman Z. - (fttvf - E l t i Mebuıj 
Ahmeı Sadık -
Avrti Muştala - D R Operalar 
Âyet Emin - Dotior 
Ahmet Hilmi -Tüccar 
Ahmet Sdim - Tüccar 
Asoim Kcrmerui - Onktor 
Ahmet Vasıf - Türetir 

fi 
Bahactrirp i Offı m ..,„•; 
BdıarÇelebif 
Behaf Jzidar - H a s a r 
Belur Dnnyel - Nem 
Behar Kalael - B B M Q I müdürü 
Behar Vruli - rjrrtff 
Benaoar hak - OflİMr 
Bcnczilyo Moû - Tüccar 
Ben** Yafcup - Dohar 
Burhan Ahmet - Ctem: tabayı 

C 
Cemil Sena - f"rlırfr Muaflimi - Muharrir 

ç 

Çlpruı Yasef- 7WrnT 

D 
l>£irmencıyan Hotcp - Tur car 
Dubar* Nazmı - 7ûVttir 

W 

W:"-T- F 

E 

Edip Tek ı - Tuccur 
F-krem Behçet - DrPref.' Giz Müiehasıtit 
hkrem İlhamı - Amkai 
Emin ibrahim - Tüccar 
Kaal Muhlis - Baytar müdürü 
hakenazi Nlsîm - Tüccar 
Eskcnari Presyadû - Tütear 
F ' l ıem raW - Af EÎAÎF Jfhi BBaaaM 

P 
Fahrettin Kerim Gokay - Hafi - f>ut 
Fenl P J U T U Z - Dif hftimı 
Fahri Ahmet-Dr Prof. 
Faruk Amer -Trammy ŞHM 
Fuat - Mebus (?İ 
Fuzuli - Tüccar 

G 
Galip luruul - (J.Gatîp Amm - Akîârf*-
Galip Harndi - f?) 

H 
llabip Mdiz - Cam Tüccan 
Hacı Mehmet - Mehus (i) 
i I. I.I.ı. -Gör doktoru 
Halil İbrahim - Emekli Btnbap 
M.HU İbrahim /^u i n-J.J PffJHur 
Ifaun İhsan - Tüccar 
Haydar Salih 
Hıfn TevfA - (Eflb Feji ı İ • V:..:.. .. 

Hüseyin Besim - Atualim 
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Hüseyin Han — İran Sefarethanesi 
Hüseyin HüsnÜ-Avuta/ 
Hüseyin Kenan - (Doktor* Şifti Frmm Hastanesi 

Başhekimi)* 
Hüseyin Ref ik -Diş doktoru 
Hamil Ahmet - Doktor 
Hanif İbrahim - Doktor 
Hasan Hayrullah - tsveçiedir* 
Hilmi Ahmet - Komisyonca 
Hilmi M- hır: ı /•'...•.• "ı!:atûrû 
Holşlayn SadeLtin - Mühendis 
HuJki Mustafa - Mühendis (TJ.E. Umum müdürü-

' Profesör)* 

Hüsnü Osman - Mühendis 

İ 
İbrahim Kemal - Doktor 
İbrahim ticerni-{Mttharrir-DilKurumt âtası-

Eski mcİMts)* 
İbrahim Nusrct - Memur 
İhsan Âbidin - Baytar müdür 
ihsan Hilmi-Doktor 
İsmail Hakkı - Müfettiş 
İsmail Kabana - Tüccar 
falt Mitrani - Tüccar 
İhsan Hasan - Tüccar 
İpekçi Kenan - Tüccar 
K 
Karata^ Mehmet - Tüccar 
Kerim - Mühendis 
Köçeoğrm Diyamandi - Avukat 
Kastalak Z. Nabi - Doklor 
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M 
Mehmet Al i - Dat&r 
Mehmet Cetöl - Mühendis 
Mehmet Necati - Deniz Subayı 
Mustafa Ahmet Tunalı - Miifaafrhit 
Muhlis Reşat - fZiraatçJ)* 
Moiı Bcnforma - Tüccar 

N 
Necdet Ekrem -Eoaa 
NcçTFtetıin Tahsin - Tabiiye müdürü 
Nejat M o l l a - f & A r / i flânJûzn Müdürü)* 
Nihat Rıza - (?) 
Niyazi Müştak - (Dr. Pr t i J* 
Nizamettûı Âli - f/AftaU Dr. - Muharrir)* 
Nurullah Ata - (Ataç-MiMttim-Muharrir)* 
Murullah Esat - fSümcrbank eski vekili 

Ve Sümerhank Umum Müdürü)* 
Nurettin Mehmet - Şeker ŞİK Müdürü 
Nusrct Hamdi - Tüccar 
Nusret İbrahim - Memur 
Nusret Muhzir - (î> 
Nâzım Zeki-Tüccar 
Nihat R ı z a - T ü m ı r 
Nuri Fehmi - Doktor 

O 
Osman Mithat - Doktor 
Osman Şevki - Tüccar 
Osman Tlmur-i?) 

Ö 

Ömer Rua - {Do$rut'Muftarrir-Eski mebus)* 
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r**mbi\t • lfejıWfet - Z h W b l 

Ömer Ctlîl - İktisat Doktoru 

P 

Pertev A l * - Dif Hekimi 

K 
Ramız - (Karikatürist)* 
Raait Süreyya - tDrMuharrir)* 
Klfl l MüJîl - fAmiral 
Reşat Faik - f u t a n 
Ruhi Vamik - i h j //rtunj 
Renk Tevlit - ffenı: Shbayt 
JÎILLE Alı - P o t e r 

5 
Sadettin - ı f 
Saim Hüsnü - E J Î F p n l Esirgeme A V JTF 

Salt - /Wir 2. juiv M M M 
Sezai Sami - A i t r n doktor 
Sermct Fual - Deniz Subay* 
Sual pıik - Hutukr* 
SUlcynaaft S i n - Tf. •. • .. 

ŞUkrU Hlzjm - (Dr. Haseki Bafkciumr 

T 
Temis^kliApostolidcs - Banka Müdürü 
Tevfik Rıfat - Öftıtr 

V 
Vasıl Ahmet - 7icrdr 
VbJal Faik - Tüt car 

16ü 

BBBBBBUBMM 
Vedat Kedim - t İktisat Dok-Mıdtarrir Elki Matbuat 

Omum Mûdüri - Yap* Kreth flurtjtrfjıf* 

Z 
Ziya Cemil - Futfesör 

Listede o gün. dün ve hupurı. şahsiye! belirten tipleri, 
kene içinde ve sonraki yahsıyetlenyle fullerdik. Bunlar tam 
25 k ı Md ı r. ve içkimde tarJİısOrler. meb'uslaj. vekiller, umum 
müdürler hastane başhekimleri mektep müdürleri, mali mu-
essese Sahıb ve müdürleri, meşhur muhamrieı vr u n alkariar 
vardır MaalesefL çoğu deniz mbayı olmak üzere bir kaç da as
ker... Muhanaiknlcn. meşhur din durmanı Nurullah A Taç. Uı-
teUk din dostu sanılan Ömer Rıza Doğrul da listenin içinde... 

ı ki . ı gazclcnnin Hürükleyen - hi!) Nurettin, namı 
di£er Anamdaunlardaiı... Yarışma yakın kısmı dünmelerden 
mürekkeb olan bu İncenin mejhur şaha î yet ter kısmındaki 
dönmeler, marul Feyz-i Al i müessesesi eski mUdüru 11 : 
Tevfik, eski K Bankası Müdünl Nejai MollaL eski meb'ın ve 
dil kurumu ırası İbrahim Nccrnı Dilmen"dir. 

Gereuni. feri ferd. lahlü nazannıza vazeder, lüledeki 
muhaorırlcruen bdhaua ol temayUllertte maruf Vedal Nedim 
T M üzerinde caırnUuıızj lavıiye ederjL 

Bunlar anumdadd Lidden razlletli saruiyttlerilc maru-
iumuz ulan bir kaç doklor ve profesörden: bunları lisede 
• -1 ıı111ve isimlerim prcnıüp zoruyla ne r̂e mecbur olmuş bu

lunmaktan elem ve esef duyduğumuzu belirterek ana davaya 
girelim; 

Masonların mü)1crektft iddiası ^udun 
Masonluk, palankayla alâkalı dcjlldv. 0 P b v uhuv

vet, kardeşlik, yardımlaanra. tn^anla^ma ve kuhurknme oca 
gıtür." 
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Uzun l i f i hemen p*ydo* ederek, ele re^irdipımiı j iz l i 
kitaptan, meşhur denme, muharrir, dilci ve mebus ibrahim 
Nccmı nın satırlarını, aynen, kelimesi kelimesine al ab m: 

^ - Mumluk, man cemiyetinin izâmi refahım remin 
gayesiyle leaia edilmiş bir müessesedir Bu büyük ve Uemnj-
mul milestcKyi »dece bir hıyr cemiyeti gibi gütmek. çol kı 
sı bir gürüjlür. Hayr ve hoscnaia. yahut mütekabil tcsınüE ve 
İcnvUne mülcallik plan rneftAİmiz, ancak asıl gaye ve maksa-
dm etrafında temerküz cltüelecek ler'ilcr İTcfcrrual) olmak 
üzere tcllkkı olunabilir " Sahifr ti - Satir S ifâ 16. 

Böylece hayr ve haseneyi sadece hı r maske olarak kul-
landıklannL itiraf eden bitip, yine peçelide olsa. belirtmekten 
geri kalmıyor: 

- - İ t inci airuı bulutlu ve muzlim seması aRında bu
tun Avrup* borui mahzeni üzennde oturarak anbean infilaka 
munlazu bv fedai manzaranı. Masonluk, bu mahzene ate) ve
recek uzun fitile aicj verecek bir kahrarnan peklinde kendini 
pöstermujfu. Kurundu Vurudan mudevver feodal teşkilatın 
zevalinden aonra Avruparun her tarafında yeni bir cemiyet 
muvazenesi vücut bulmuştu. Bu muvazene başta hükümdar 
olmak üzere onun etrafında loptanım} zadegan ve ruhban i l 
mimin hâkimiyeti ve halkın bu mümtaz sınıfa esareı ve ulu 
iyeti esasına müıtcnrl îdi. Zadegan uzun mücadelelerle elde 
ettikleri imtiyazlın elden kaçırmamak için müballah knvvrr. 
ruhban ayni nıakruıda hAdim ve rnaddı silâhlan daha mühim 
olmak Üzere manevi ve ruhani kudreti ellerinde tutuyorlardı. 
Bunlara karşı halk kütlesinin hakkını müdafaa edebilecek ye
gâne ı- ykkiıi. burjuva sınıfı idi. Bunların elinde hic olrnzsn 
U n t para ve bu para üyesinde elde edilmiş bazı hukuk var¬
dı. Hurafeye benzeyen uzak maziye aiı hikiye ve menkıbeler
den TI :i- 11 M Iuğun dk mehdi teşekkülü olan Inptl 

fende aerlm amek ve burjuva sınıfı bu müesseseye samimi 
bir aşk üe giırnrj fimalden doğan bu yeni pines: yavaş yavaş; 

ita 

• U H U H M 
Avrupanui her rarafau yayılmaya baflarrmj ıdı. Küçük urufla-
nn tahammülü son haddine vardığı zaman, bı Ihasvl fniuVda 
M.. . . localannm faaliyeti de m{Khq bir kayrama seklini al-
mujtı ve bugün artık bedihi bir hakikattir kı. o k anlı. lata E yük-

y ihtdÜm pişirildiği en faal ocak Maun., localan îdi " 
/rr/f fi. H 

Bu sözlerle, Masonluğun^ güya hak peçesi altında bir 
ıhtilll \- .• k k e n d i s i n e burjuva sındı adına hareket ettiği 

••M- konduran bir laklib leşkilalı olduğu ıliraE ediliyor mu. 
cdümiyor mu? Bir kere bunu kabul edelim: pekinden onun 
hangi prensiplere hizmet etlljini ispat kolay-. Bu sahada onun 
iddia etliği hak ve milletlere önderlikte en büyük ve en kaim 
maske sudur O. bilcümle ihtilal ve takhblcrin Yahudi elinden 
çıkışındaki hikmete e* olarak, kah unca.. kah isiibdad idaresi, 
kah sırui tezadı. U h mazlumların refahı. daıınJ da likff ve vic¬
dan hürriyeti yaftası allında, yakuz ve yalnız fflılli bülİUcn 
güve gibi yemeye memurdur. 

ZaVn yılan hîkayesi kadar u/un ulan. Üstelik* faydalı 
veya faydasız* uzatıldıkça u/aiılan bu bahisle hü , aıla fahsi 
fıkriyaz ve tefsir yapmadan iadece havsalayı yakacak vesika
ları konuşturmakla iktifa edeceğiz. 

fBüyük Doğu Dergisi, 
t4M*Yist9S4Sayr :2> 
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2- 115MKŞI1UR M A S O N 

Hayada oLaruan ve otülenyle gunumLUUn Cri mcshuı 
115 nuson biiaukrmtt!) ait îtim ve hüviyetler 

A 
Alî Samı Boyar - fJfrjun H- Mudum - İst.} 
Ahmet ŞUkrü Esmer - • * . .. J • • ya=ar Profesör J*_J 
Ahnvl Kısım Adasal - . ï '. -J r .• - Ptvftjpr - fjrtj 
Akif K1.1. • ••. ır. - • i ı • j . » •. : r- - Di*İ*tl 
Ali Rıza - • vvrei iirojı fteislfnndtn - V Î / U J 

Abdillhalik Kenda f£nti flaLm hf Ihı/buı • JJ rfrwr -
•: ••• Deryan} 

Abkhn Davet - (Muharrir - İsi.} 
Arif Elhem - (À* £u - Ntcat MûHfiii - Jî derere, 
Ahmcl bïïWt Yalman - IMalum gasetecu aanmt - t) 

derettf 
Ahmcl Salih Knrur rMrndfrr.T" ĵ r AfıufrjHn -JJdfhtrr -

ri^pife iûffl - M B H Mahfili) 
AJî Kemal Saruy - (Baafll General - VJY | 

• 
Burhan Belge - İMfe|aaa* - Esli mrfmı - 7dncp|pi 
Bahri Aktaa - tMrndtrrsm esli JAuuJ ttjtata Afjı,Aruj 

F.sii mrbus - Tîmıjr^ıl 
Bebçel U l - • ï J. i r . . ^ . A m r f - Tutup JtJ 
Bcbrat Butak - • W . ; hur O*JÖY - /jtr.j 

¡w 

ttmtm t in in i 
c 
Celal Bayat - fflnj AHHUFTJ 

Cemil İpekçi - Sı •. • mer - Devime - tafJ 
Cevat Mcmduh Altaı - rMunftı • Mütebujın -

< Viifu> FjJdmJ 
CtW Türk*e|di - A B V I M B İ r j t i HJt™ * D - i r4n> 

trvef D r w i/_wn - Crrmp Yildtzr) 
Cevat Abdurrahım Yürün - f£nU rratıyi; JÎ. :p1 - J J 

fVrrce - Crırup J j/Jı uf 
Cemil Sena Ongun fÖŞretmetı -FehJ^btI—33 Derece 

Cenup Ytfdtzı) 
Cevat Kenm Incedayı - (Prvfeiâr - Onup YıidrzO 
Cevaa Abba* - lejjb n v b u - CIÎP Sttâhş&krimttn -

t>wp r ıUzı ) 

D 
Darryel Akbel - fEski Beden Terbiyesi UM- - Muradf 
Dilaver Ergim - i Esti Ankara Vahit m Murad) 

E 
Edip Servet Tfl* - tMejhut rj doWı - iıtanbut) 
Ekrem Tok- tDohar - 33 derere - fstanbtd) 
Enver Ziya Karal - (Profesör - Dektin - Yükseliş) 

W 
Fahrettin Kenm Gokav - iEsb İstonimt Valisi- Eski 

Sakan - Esti Qnf Pfaf. - Murüd Mahfittl 
Fuat Hulüai Demircili - (Mejhur Politika odamı - Es¬

ti Mejrikî Azam -Aydm) 
FalLh Rıikı Alay - (Malam gazeten - Aydın) 
Feridun Fikri DUfünsel - (Eiki mebus - Mejhur 

r' /• r, 1H r odamı - Aydm} 
FlMM AgraJl- f ^ . yf^trvt Bakam-Aydmj 



Yahudilik - M U M M - fWmr/ü 
Faruk Nafiz Çamlıbel - {Eski öğretmen ve şair - Ay

am) 
Faik Reşit Onat - {Eski Maarifti - Yddtz) 
FazJıGüleç- i f j i j Vali • İstanbul} 

H 
Hamzatüman Etkm-(Eski Mebus-Muhlbbam Hür

riyet) 
Halûk Şaman - (Eski DP. Bakam - Muhibbam Hür

riyet) 
Hadi Tan - fEsirj /ijftri* r flaman / Jıj J Müsteşarı - ,rVfıJiifj-

Hürriyeti 
Hüsnü Yaman - (Eski Mebus - Mnhibbam Hürriyet/ 
Hasan Al i Yücel - (Meşhur Maarif ^kifi - ¡4 derece 

- Muhibham Hürriyet) 
Halim Alyot - (Ba&itt Yaytn Umum Müdürü - Eski 

Mebus -Muhihbum Hürrıyer) 
Hadi Hüsman - i Eski D*P. Bakam - Muhibham Hür

riyet} 
Hasan Saka - (Eski Bajvekiiiefden - 33 derece -

Muhibbam Hürriyet) 
Hulusi Küymen - (Eski Mebus - Bilgi) 
HalukŞchsuvaroğlu -(Tarihçi- Yaıar-istanbul) 
Ha^rn Atıf Kuyucak - {Profesör - 33 derece - Bilgi) 

I 
İbrahim Necmi - (Türk Dil Kanana başlarından -

Muitarrir - Dönme - Necat) 
l. Galip Arcan ~ (AklSr - Öğretmen - Neçat) 
İbrahim Huyj - (Gazeteci - Mahfil Genet Sekreteri -

1 6 6 

K 
Kazım Namı Duru - (Muharrir - Politikacı - Dikerj 
Kemal Salih Sel -(Gazeteci-İlan Şirketi Sahibi -Ül

ker) 
Kemal Üzçoban - (Eski mebtts ~ Ülker) 
Kemal Gcdckc - (Esti mebus - Cumhurbaşkanlığı ej-

tr Umvmf Kâtibi -. Ölker} 
Kâzım Taşkent- (Yapı ve Kredi Bankası Fvimnu -Ül

ker) 
Kâzım Özalp - (TMM.M. eski Başkam - Emekli 

General - Ülker) 
Kâzım İsmail Ci lrkan-iöarror ve Ora Profesör-Ül

ker) 

L 
Lillfl Kurlar - (Eski İstanbul Valisi - Eski Bakan-33 

derece - Etfaİ Dnryatt) 

M 
Mithat Cemal Kuniay - (Şair ve Ronutırd - Zuhal) 
Michal Fenmen - (Müzisyen - Bifgi) 
Mİlhal Sadullah SânJe r - f/f aaanu - İstanbul) 
Mekki Hikmet Gclenbey "(Avukat -EskiBara Reisi-

istanbul) 
Mahmud CelalerMn - (Eski mebus - İstanbul) 
M , Kemal Öke - (Dr. Ve Pnf. - 33 derece - ifajrifci 

Azam - Fertik Locasi) 
Mithat Şükrü - (İs a&üm - Kuruculardan - Zuhal) 
Mekkİ Sait Esen - {Gazeteci - Eski Mebus—Zuhal) 
Mithat Perin- (Gazeteci - Eski Mebus - Zuhal) 
Muammer ÇavLişrjğlu - (Eski politikacı—Zuhal) 
Muhillin Üflündag - {Eski İstanbul Valisi - Zuhatl 
MedeniBerk - (Eski BakanZuhal) 
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MuaCaTa Zcren - (Enb w polıuka adam, -Zubaf} 
M e* ut Cemil Tel - ••• vt hesiekâr - Zuhr/; 

M 
Necif> Al i - |£j*i Ctf •• todmaKİarmaan - İsniSâl 

Mahkemen vyeletindin - fiıiordes Lûcab) 
Nazmİ I jpçuoğlu - {/} adana - Özkardrj) 
Nadir Narii - (Cunıhmiyei Gtnertil Basyaları - öı-

kardrs) 
Nünün McfKmnKİoglıı - {Esti !• İslen Bakanı -

Ozitmitı) 
S.. 1111. i , A b - {Meyhur M û v U r f - ijfmAtfj 
Necıl Kâzım M .-. * {Müzisyen - Optra Müdürü -

O 
Omun Kapanı - f D P Poİltitacuı - D&ıme - GÜJIÎJ> 
Oımııı Kavrakofilu - IE>h Bakan - Güneş) 
Omm Ncbiogiu - fXfHnirMv-A«rtHfl 
Omun Şevki Ç i ç r k * | - (Eski Adattı Buta™ - İstan¬

bul} 

Ğ 
Ömer Rna Do|nıI - {Muharrir - Süıde İslam 

mütefekkiri - Selamel) 

• 
Rahmi Duman - (Dr re Profesör - İ3 derece - Muradı 
Kefal Belga - /Or V* Profesör - 33 derece - Muradl 
Rcjlt Galip - fE.ıki tfurPIH - Maarif 
Rujen Eırrf Onaydın - fEdetojmfj - Eski mebus -

I A n 4 

U n lııf't" 
Retd Bckn - f Emekli General - M ur ad) 
Rauf Onursal - {Eski potilikno -Muradl 
Reşal N u r i - iRvmanti - İSU>nhut} 
Reni Ergtfkr - {Doklar Grnrral - Cumhur reislimi eı-

lı Baştabibi - DoiHll 

S 
Sıtkı V ı o l ı - ••• Bakan - Zahai) 
Selim Yacafan - iE ıb M * ftou - Zuhal! 
Saffet Ankan - f£ıfa Maarif Vekili - Zuhal) 
Sadi R ı u I - {Avutul - fotini} 
Selim Sarpcr - fflosjn Yayın Eski Umum Müdürü - Es

ki Dıjifleri Batanı - Zuhal} 
SanKlAİM-^lu ı i ati Pata» - Zıdvl) 
ScbMİ A l ı m - I •-• Kuta* - Tuba!) 
Sadık Giı - fEsti Mebvs - Famut Müstahsili - Zuhal) 
Selim RaBlP Emeç- (Gözeler - Eski Mebus - Zuhall 
Sim Yırcalı - {Eski Mebus - Bilgil 
Süleyman Demlrel - {Eski Mühendis - Başbakan -

Bilgi, 
Sual BoUy* - (Toprak Mahsulleri Ofisi Eski Genel 

Müdürü - Çankaya) 
Sinan Koılc - (Gazeteci - tslanbııt) 

Şükrü Hızım -(Dr.-Selâmet Mahfili} 
Şükrü Kıya - {Eski İrisleri Bakam - 3İ derret -

1 W 



MlMrjJnt - .W.. .. • ••/..A - ı : ı- ,• L 
T 
Tevfik Hüşiii Araş - (EshDıpjieriBak^m - 33 derece 

-Zuhal) 
T i v i ı k A m u - i ^ / f ve PoirtkaAdnmt-33 derece-

Salurn) 

Tfcvfık Kamil Kopi l l e r - (Esti Sefir ~ fstûnhu!) 

V 
Vildan Ajir Savadır - {Eski Beden Terbiyesi Unuvn 

Mvd^-Yûhetîi) 

V 
Yaver Akün ar. - (Oa/Lior - Cumhuriyet Yıidtzt) 
Yakup Kadri - {Romana - rJıfc Sefir - Cumhuriyet 

Yîldm) 
Yavuz Abadan - (Profesör - Biigî) 

Etki Rıza Sporel- (EskiFutbolcu-EskiTıfrtar-Es* 

Zçki Eraiaman f£rtj Mebus - Bilgi) 
ZühtU W(ibc5e frjft. A T V ^ J - 33 dnece - JtfpJ 

İBuyüi Doğu DcrRÜK 
13 Arnlik ¡967, Sayı 22) 

no 

i - A N K A R A UYANIŞ L O C A S I M A S O N L A R I 

No - Ad^ soyadı - Mcdtgi: 

Lfi Mesrur Kip ^(Hukukçu) 
13 Scırnct Eı*al - (Emekti Memur) 
22 RifalAyaydm-- /&it:*/-"J 
23 Bcrtmari Osman A l i - (T. Z. B, Müdürü) 
27 Tüfekçi Nüzbtf Kemal - (t$ Battk İfifaat Müdürü) 
30 Hnyiz Zühttl - {\fohfler Rvnk U. Md MuaJ 
65 Birgi Şchap - (Yükstrk Maden Mühendisi) 
66 Berent İhsan Ruhi - fFıAf Mnden ve San. A-J.J 
74 Magat ftvaŞ - ifilffitfij 
75 BeJtanİzzet- (fypu-KadustrvU Md.) 
S3 Ta êr Re^at - fAvfifcjj) 
86 Kan? Hüseyin - (Bayındirht Bek. Yüksek Fen Hey.) 
92 Taşer Nejat - (Avukat) 
93 YLUII Hayri - {İnfaat Müfıendisi) 
98 Saray Ahrtıeı - (Ank, Belediye Haz- Çocuk Hap. 

Müt^haısrs) 
302 Gürün Sami - (AnJt Tp. F. Nörotoji KtinJği 

Profesörü) 
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106 Aydın llıaj Ömer iSÜntı rhanl Muhasebe Şefi) 
114 Tuygiin Rıfkl - {Serbest Tabib) 
120 Kuttum ismail linkin - (Ank Bel. Sağlıktı Md. 

Muavini, 
I-'• V-• lı• • • Muhip - {Ant. Halk Sandığı Md.) 
130 Çakar Muzaffer - f£t w M i JJ. m g | 
137 ^iinK-r M.İM1 ı. 
13} Zaire Semah • (MSB. Ar a^rma Laboratuarı t 
1*1 Kun^j Sedal . / f - . j j l . ı j . 
141 Çağan Ferdi - , 1 Mühendisi) 
144 öglirtç Âlim - fr". İnşaat Mühendisi) 
151 KumtalNcn •/EJptofj* jMüjd^nJ 
153 Böyûkankan Sabıh • (E. AVrdı fiöniojj toı Md 

Muavini) 
153 Toİûi .\„r,-:ın - /Ant lanjmff w T ™ /• Ak 

Prafj 
156 li!M.l!ılm:l I.,. , i \ . , l f w - . : . . . 
15« Geıay Hstma - f5>fcıv 5 > ı ^ 
15» Akyel KaZHTı (Türkiye Petrolleri Md. Maminı) 
160 Nahum Bemard • (Knç Sirkeli Ankara) 
İtil Nahum O M n - (Dnğdn Sigorta Ank. U. Vk.) 
163 Tanyul Halil - |DS/. Mu/fuir&r ma1. M i J 
lti4 Ağış İzzetlin - fDS/. U « d . JrinJİ Msv.) 
165 Refkjghı lılim • • 1. . . J . . . • 

167 Günta Mahal . • I < t Murakabe Hey. Uzmam) 
168 Tarkan r.ruk - (Y Murakabe Heyeti) 
169 Kutkam Turan - (Ani Tıp Fak. Dr.) 
ITOAkToğlu Fazıl -{Ank. Ticaret m Sanayi odası Sicil 

Müdürü} 
172 Bir i as Ekrem - (Emekti MM.) 
175 Berilin Cef mı • (Aıutürk Lisesi Türkçe Öğr.} 
176 Yücel Süreyya - (tjçi Sigortaları Sağlık Sandıfı 

Mifiurü) 

IT: 

177 Ay Asri - lUiafttrma B. Sh'il Havacılık Dairesi) 
ı - Tıngiifek Aıilla - Doğu Sn. m Bft Af . /rf. 

Mec, *.J 
1S3 Magderûi Zeki - (Tb Yapağı •* Tiftik AŞ: Um. Md) 
185 Yum» Oman - iDr Emekti) 
l&ti KadsKr İslendıyaı EıaC - (Ank. Ziraat Fk Tirat 

Kimya Prof.} 
|S7 BengHl Fazıl • (Mittt Efılım Bakanlığı MuffltİSİ) 
103 Hunghı Mehmcl - fTaVrorJ 
192 Sural Şerarenin • (Emekli) 
194 GaHmıdi Nişim - lAnafurlaiar Modern Mefruşat 

Lid. Ş.) 
195 Kûylü K., .• ı n • - lAnk. Ziraat Fak. Prof ) 
196 Nahum Gabriyd (TBMM Yem binası tns. Tl. 

Kont YMİA.) 
198 Aklan Fefhi - (TC Merkez Bank- Md. Kurului 
101 GlJncüoglu Orhan - (Bayındırlık Bakan. Yüksek 

Fen H- Ajau) 
210 Artun TutpiT -fAf'T^ Ens Kimyageri! 
211 Ruacan Asım • (AvttkaH 
214 H M İhsan - (Makine Mühendisi) 
315 Gtikdag Cinai - . '•• ter Şt Ankara) 
216 Pelin Atcülnmır (Emekli PTT Bas Md } 
llİTafhafiTıyftBT'iAjıi/ii »e Ticari İlim. Ak. Pmf.) 
220 Gürol Emm - • ı..^...-
222 Duman İhsan - (t. Mühendis} 
215 Aşkın Kemal - iMersın Bejvtensi İasaası Şirkti 

Mühendisi) 
226 Akaslan Rıza - iTakİp Bürosu sahibi) 
227 Ulıy Siikıü - (T Vakıflar Bankası t). Muhasebe 

MMürÜ) 
22B U U H Mustafa - (Ulaş Bak. t. u- İns Di Fen İs

leri Öyrıi) 
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2 2 9 Çırjptıo&u M . AJı - ( Bayınasrlıt bkiığı Teknik 
müşavirliği) 

2 3 0 Even Salih Zeki - [Bas. Bak D. Yal ve L tslımlak 
Âmini 

'• I I "İn-1- •=--.!- \ .ni ' : /Seker Ş.Ziraal Servisi) 
2 3 2 Hendek Feridun M™fcafj 
2 3 3 DLnçkJIL Muştulu - fElektrik Mühendisi) 
2 3 5 Köknar Sezer - tr\nk. Tıp. Fak. Dr.) 
2 3 3 Uğurlu Melih - (Bayındırlık Bak D Ya Ve l-D. 

Rs Y. Mimar) 
2 4 1 Babaoglu Sungur • (Etibank Müşaviri} 
2 4 2 BeıekrtOg|u VfCıhı - (Ressam) 
2 4 3 Derin Haldun - (TC. Yüksek Murakabe Hey.) 
2 4 4 Tıyıi Muammer • [PTT Baş Müfettişi) 
2 4 5 Aîalay Halil - fTŞ. Fabrikaları AŞ. Merkez Mut'. 

Müdürü) 
2 4 7 Alacam Fahir - (Hariciye Bak. Tic. D. fl.Şh. Md) 
2 4 Í Güıkan lluliui - (TBMM. Yeni İnşaatı Kimimi 

Müh.) 
2 4 9 Bil Necdet - {Ulaştırma bakanlığı Müşaviri) 
2 5 1 KaiKn Avni -1 DSİ İdari isler Dairesi Başkam) 
İSİ Pamir Fikret • (Bel. Hası. Dahiliye Mâı) 
2 5 4 TAHA Ydkfttl - t Ant. Bet- Mz. Daktorm) 
2 5 5 Gül Ahmet • L*J Belediye Doktoru) 
2 5 7 Tuncay Zafer - (Meıkn Bank. Muh Md. Mua.) 
2 5 9 '•..>•• Adnan - (İşçi Sigortaları Hastahanesi llari-

CıyeŞefi) 
2 6 0 Dagh ArTan • iDSf Barajlar D Hidrolik 

Makineler B. Müh.) 
2 6 1 EvLiyızadc Betoc - (TC: Yük. Murakabe Hey. 

Mütehassısı) 
2 6 2 Çı[ıpı[ıo£lu Elgun - [DJÍ. Yol Köprüler Fen 

Heyetli 
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2 6 3 Keymen Nazif - (Ank. Vakıflar Bank. HabeHeşme 
Lw.Md.) 

2 6 1 Teoman Taraıkn - <DSİ. S 5 > Bölge} 
2 6 7 Mehmet Kumcu - (Bayındırlık Bakanlığı Tekııis-

yrnl) 

{Büyük Doğu Dergisi. 
10 Ocak ¡968. Sayı- 26) 
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ı • ] M >NMı-:i .EC;ÎN~ ROMANı 

Milâdi 17. ı-.ı . ii.ii.ui . Müchi^biTnvIlycl, l - kh. 
lanndan l-.ı-lr-.ıı.u. hluiLn h Yunanısın ŞunalI Alrikı veCe-
nubt Atrtıpa ^ ı l ı ı l k ı ı ı i L djlıîjJiJidijmjjVCa.. kıvjyel jenjekien 
mülhi}; 

- UmtrıV btr MeUh tiuenuf L_ 
Ilabrr. bdruu ı Yahudıkr ajr̂ Li>±L vılk.ıL^iv..: Hraiı-

yjjnljj L;ın jç yü{ündt±j iıhle k j:I ı k ihtimalim k ı -, k - ! ı vc u> 
decc likayı f (unurken, MU&lumanlar. hık dinin puullıfı^lt 
bılhklırı hu hldijeyi ö ı kijçuk meraka tule defcr «ymiyor-
Jar. Haber, hele Jstanbulu bajcajn başa ihtizaza uo£niLikt:ıdır 
dense yeri... Üzerinde o kadar dedikodu « reyu ı c i ı m . bir h l -
dîıe ki. bu; .m ruhunu büyülerinden haber alınış Mu&luman 
çocukları. mahiULt Yahudi muhidleleriTie giderek, hakandı hali
ne soktukliin bîr icrJlncyi tek arzdan süylllyorlar: 

- » e n i ıflı |cldi . ÎLFLC mı geldi? 
Şu "Mesih" kelimesi LAzennde bir |uu \ ı duralım: Me

sih ile Mcuha. İhram dil bden bir âlimedir. A l Urun rfi kıldı-
i ı . ku^ulukknkn lasfıye etliği adam • • - .• i:->. -11: • Mulunr l 
TevmıtA. umumi ul ınk krallarr pcyçamherkr ve bulun tLaht 
mahiyette faaliyet sahihi ülmuş kahramanlar hakkında b" ke
lime kullandır. Itoyle olmakla beraber.' nfesuY'ın bir de adi 
Y t hunui mlruıı u irdir. Bu mbkaya pare "Mesih". İM .• II-i•"• 
lanm. yj-nj Yıhudılcn kujruunuk ıpn Allah taralından gondc 
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Yahudilik - Mdmrijı* - DmsHr.st 
rilecek bir SOrt peygamber vt kurtarıcıdır. Şüphe:; •• k; küFür-
dcn başka hı. M •. oFmıyan bu l = ... =: Yahudilerce itikadı bir 
esastır. Hükmü, Peygamberler Peygamberine kadar devam 
eden ve kendi lArnan ve mekânı içinde Hak Peygamber olan 
Hazrcl-i İsa'ya da bu ismin verilmesi, beslİYenleri 1. -î ır-. 
ku ı i ana telfikki edildiği içindir. I~nLkJLL Yahudiler, Ha/reC-İ 
İsa'yı «Ecrçck "Mesih" kabul etmedikleri İçin tu mefhumun 
hayallerinde canlandırdığı kurtarıcıyı. Hazret-i İsa'ya, ondan 
sonra gelen vc butun zamanla bulun mckjnm ebedî Peygam
beri ulan Kurtarıcılar KunaruıısLrut. hatla Allah Sevgilisinin 
ümmel inden ve soyundan olarak haber verdi|iMchdi ryera£" 
men daima beklemişler vc bulun bu muilak hakikaJİeri yaları 
iclJkkki ••ur. I. ı-.iu Zaten her devrin firsal ve imkfin kollayıcı
sı olan Yahudih arada bir kendi hemcinslerini dolandırmaktan 

."I .n:ı-. ve rıiL-ık deviı ve mahalde ve bir çak -.k-l.ı V.îlıu-
dilerin içinden "Mesih" utmak iddiasında kalpazanlar 
• s:- "sı Yahudilerin bu "Mes ih" ideali, hasicien vaıanlanm 
kaybelliklen 11 i. 1 bil ••: niri 11: azntıslır. Zira bir k u: L. 11 k 1 •- .1 r.L 1 • 
yaçları artmış ve kendilerine kaybedilmiş vatanlariyle devlet 
terini iade edecek kahraman, yegane tescili olarak görünmüş
tür. Hayallerindeki urydurnıa nakışlara göre, bu "Mesih" sade 
peygamber olmakla kılımyacak. hükümdarlığı da nefsinde 
toplayacak ve kuracağı muazzam Yahudi devletiyle bütün 
dünyaya, ve insanlığa hükmelmeyi bilecektir. 

işte. 17. asrın ortalannda birdenbire Lzmirtien fişkLran 
ve her taraİL çınlatan bu hah-er. a asim siyasi, i ç t i m â ruhî ve 
iklisadf çehresine göre Yahudilerin bir kurtarıcıya olan ihti
yaçlarının pek büyük mikyasta arttığım göHtcrir. Hemen bütün 
Avrupa, din bakımından büyük bir mânevi buhran yasıyordu. 
Protestanlık hareketini büyük mezhep mücadeleleri takip et
miş vç bu hâl Avrupayı büsbütün çıkmaza sokmuştu. İngîlte-
rede (Kromvel) inkılâbı h Garbın yasadışı buhrana ayrıca delil 
mahiyetindeydi. Hususiyle (Engizisyon) mahkemelerinin 

•so 

ı1 fi-.'"'" AkflHIVJ 
korkunç zulümleri. Yahudileri kUile halinde bir imha lakibînc 
manız bırakmaları, üslelik onlann hemen her yerden ve bu 
anda başlıca İspanyadan cebren sünililp çıkarılmaları, biricik 
sığınağı Türkiytdc bulmaları gibi hadiseler, 17. asır çıtasına 
kadar birikmiş tesirleriyle, Yahudilere hem hayali "Merih'le
rini büsbülün bekletiyor hem de bu "Mesih' in Türkiycdc 
- •=. İZLIII LI gerektiriyordu. 

Bir takım batıl . T . 1:1. gaibi keşfetmekle bir nevi 
:i ul gibi sarıldığı bazı esrar!L rakam delaletleri. Arnpcudiiki 
Hbçed hesabına bcnzir bir oyunla, Tevrat'ın bazı cümlelerin
den I64E tarihini çıkartmış veYahudi kurtarıcısının bu kuihle 
zuhur edeceğini iddia ettirmişti. (Kabalist] ismi verilen vc ku
marbazların bazı İşaret vc delâletlerinden nem kapmasına 
hemîyen bir mekıebîn bu şekilde lesbit elliği tarih, tam da b -
mirden yükselen vc her tarafta, yankılat1 uyandıran "Mesih gel-
diT çıglt^ımn senesine tesadüf eder 

Sene 1648... İzm İrde Sabatay Sevi isminde ve 72 ya
şında bir Yahudi "Mcsıh'ligjni . I.-i - -. •=••_-•• 

İsle. dünyanın en garip maceralarından birini geçirdik
ten sonra Edirne Sarayında Müslüman edilcccki!) vc Mch-
med ismini lakınacakl!) olan bu Yahudi, ismine bir de-Aziz is 
mini sıfai mirtasiyte ekleyip, Türk ve Müslüman bünyesi içi
ne. Yahudilikten daha ayfctn gizli bir ruh ve mezhep sahibi 
olarak girecek ve Dönmelimin başı ve tohumu olacakı ir 

Telâkkiye güre, Yahudilerin beklediği Mesih Filistin* 
de hükümran olacaknr ve kendisine Kudüs'ü merkez olarak 
seçecektir. Bu bakımdanh o devirde Filistin vo Kudüs'ü İçinde 
bulunduran Osmanlı İmparatorluğu, hayali kurtarıcının tcecl-
lLsi için en münasip zemindir 

İste İzmirli genç ve açıkgöz hahamın kullandıgL gut
lar!.. İğin garibi ;u noktada k i r yalmz Yahudilerden defiü, 
l-lristiyan mistikler arasında da Miladi 1666 yılında dünyaya 
bir Mesih geleuegi kanaati vardı. Bu iarih. Yahudi kâhinleri-
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nv) tetbıt ettiği ıırırurcn ucfccc İS yıl fırklrydı. O limonlar hu 
hurafe. KofohUerden f u U FrniCÜlfÜirla meskûn wnıİL-Ln 
Icri mcspıl ediyordu ll ı t t i İngiltere gibi bir memlekcıte şöy
le btr masal uydurulmuştu: 

İskoçya l-1v ıi.-1:11.- ık denizden gelen cutıri Nr filo 
yanaşmış.» Bu C I U I K donanmasının kalyonlarında halütlar ve 
yelkenler ineklenmiş... Rülün tayfalar İbrani dilini konuluyor 
ve gemilerin bayraktarı •• • !•• "İsrail'in on iki kabilesi" di
ye bir cümle yatılı bulunuyormuş.^ 

Batd ilikatlar. sade bilul dinlerin finden çıkmakla kal
maz, hak olan dini de ifsada teşebbüs eder. N uejt un uman ve 
mekim meçhul bulunmak partiyle, hak olan ve itıkâdi bir 
mecburiya temsil eden H IMehdiH fikri euafında nice bfcıl ie-
«İ l i zehıpUruud. .M I l l. • ••.:. Iıllmiyeı tarihuıuı de «eden be
ri kaydettiği mı - ¡11-1 ı.: Ne gariptir kîh Yahudilerin "hMe-
taV'i teklediği bu lı- • k- Müslüman halkın I-- ince
liklerden mahrum ve gafil hır labakasmı da "Mchdl>hnln tuhu* 
runa aiı bir efsane meşgul etmeye boslamıstL Musul'un Ima-
diye kasabasında Abdullah isimli bir kUrl Jeyhi. genç oftlu 
Şeyh MchrnedV'Mchdr diye evlaya almıştı. Elrıfına binler
ce gahl toplayan bu genç. Rja.ii Tarihi hnc güre 1077 l i r i m 
leudul etmekle Um Sabatıy Sevi nm zuhuru devresine düş
mekledir. Bu genç. Müslüman devletî tarafından hayli celbi 
askeri ledbirlerlc ele gcçınlcbılmu}: ve yine garip bu irtaduf 
divik, Sabatay Sevi münafığının güya İskânı dinini kabul et
liği sırada Edime Sarayına getirilerek. Dördüncü Mehmed'in 
huzurunda, mahuı Yahudi Müslümanlığı kabul etmiş görünür
ken, oda Mehdı lık ıLlva^ndan vazgeçmiştir. 

I B 

Sıbauy Sevi 1626 Temmuı ayının 7nnci t Lz-
nur -t. İspanya'dan prime bir Yahudi .ILLC^NJCII dünyaya 
geldL Babası. Türkler ırasında "Kıra Mcnies" Lâkabıyle ma
rul ol.ın Mordehıy SevVdir. Murdchay. İzmir'e Mora din 
pehp yerleşmiştir- Mordehay. manşet vasıtası olarak evveli 
tellâllık j.11m11y sonra bu İngiliz ticarethanesinde simsar ola
rak çalışmıştır. Uç oğlundan ikisi, ücartt işlerine daldıkları 
hakle, en küçükleri olan Sabalay, taüyle maddî işlere karsı al i -
ka fOttermcmİs. küçüklüsünden heri nıucerrcl fikirler L-trafın-
da meşgul olmayı ve kitaplarla du>up kalkmayı idcl edimin r . 
bilhassa dinî eserleri u k i k zevkinde pek ilerije girm ıp ı r Çr> 
cukbruun bu merakım unJiyemtycn ıdesj L nihayet nnun ruv 
h- \nilmesine kırar vermiş ve Sakaları Isik d Al¬
ı • ı isimli bir hahama talebe o link tesJinı etmiştir. Talebesini 
Yahudi rnasallariyle adamakıllı besleyen haham, müstakbel 
Meıihlık iddiacısının önüne, bu iddiayt besleyici bütün vasıla 
ve imklnları sermiştir. Bu hıtsustu bilhassa (Kabbalj tarikaii-
nin. tsarci ve ide İleri esrarlı bir şekilde tefsir etme metodu. 
Saruılay için başhbaşina bir ha/ıne rulünu uynamı)lır. 

Arlık Sabatay, hafim kltıptın *ywm*ç b i ruk ik delisi 
halindedir. Ayağı toprağa ve l nral ilejler ilemÜK basmamakla, 
dünya ile alâkasız bir efsane ikliminde yaşanmakladır. Onbes 
yısjylc un sek iz yası arasında, lckkış HU. her şeyden d Ctek 
çekmiş bu inziva ve infirat âleminde tımur süren Sabaiıy. on-
sckız yaşından sonra etrafına sızmaya, fikirlerini difiny a defi
ni sazdımıaya, muhitine lesir vc etrafında bir talebe halk.IM 
teıkil etmeye başlamıştır. 

Aynca riyazet ve bedeni çile... Sabatay. Yahudilerin 
oruç günleri dışında da OTUÇ luiuyur. güya nefsini tasfiye İçin 
her ltdtwc hasvunn/rJKiıfc sık yvkjnryni w kendı&ne muini 
ctc.vü) bir mahiyet vermeye çah^ıyordu-

Onun. ruhi bünye bakımındın h a » tur adını olması 
ihlırnalı de vardır Hık ve muilak nebi ve resullere mutabık 
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dünyanın her larafındakı iırtıurhanelerde Rahle peygamberler 
de bulundu juru göre bu çok usta sahtekârı, belki de samimî 
olarak rolüne uıanmi* İn ruh hastası olarak kabul etmekle 
hata olmayabilir. Bu nevi ruh hasralaruıda harici muvazene n 
irtsanlara mJÎuz kahilik büyük mikyasla üstünlüğünü 
prflerm mruikre sahibiz. Nitekim Sabalay Şetmin çocuk
luk Tan ben sık sık u r ı nöbetleri ces ı rd ı i ı rivayeti onun nah! 
İlletler kaun^ultua muhakeme edilmesini gerttuncı başlıca 
istinat nok tasıdır. 

Ailesi, Sabalay Hı pek genç yaşla evlendirdi. Fakai riva
yete pire Sıhaiıy Lansmdan uzak yaşamış ve belki de kendi-
fine bikir adama ail hini bir salîei manası vermek için baş-
l .I - kailindin uzak yaşamıştır. 

Ailesi, onun. tik karısına A H bu soğuk iavnH şahsi bir se
bebe, karısından buzlanmadığı sebebine atletti; kan sı nı boşat
tı ve Sahaiay ı ikinci defa evlendirdi. Fakai yine aynı netice?.. 
O n ç hahanh cErufını kendi melekliğinct!) inandırmak için 
midir ncdirr bu ikinci izdivaçla da bekâretini korudu ve karı-
Hinj c| sürmedi. 

Halbuki ilende ••• ireceğimi* gibi, bu garip imsak, (de
jenere) Yahudide bir muddcl sonra görülmemiş bir d i . .1 ve 
kadın hırsı pekimde tecelli edecek h vc Sabalay Sevi. kadın 
duskunJ ününde. Rus sarayındaki muazzam tavuk kümesinin 
meşhur horozu (Riıpui^lı bue geçecektir. 

Sahauıy Se*lH hayli p iz r l b r cehre alfamda, onaukça tt-
ki liatfc eden bir hile rnalıkn Yahudiliğin dini ananelerini pek 
uenn letehbü elmr>_ ayrıca SÜZ *û yitmek sanatında daı mıha 
Okluğu . ••• •• -uları buyuknu-k marifetine ermeli Bilhassa 
yan delilere mıhsın guül altmeileT ve işaretler lefSUVilİdinde 
pek ilen gılmulı. 

tşte hu mecnunca tefsirlerden birkaçı: 
"Benimkileri 11 kurlulüş mevsimi ge|düH mealinde bir 

muharrefTcvrai eürnl&iııi İbrani lisanında muteber birFbccd 
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İLcsabına jröre atleUendinııi^ ve |>uııdurl 14 oikanum çıkar
mıştı. Bu rakamın mânası suydu hfc "'Sabuıy Sevr kelimele
rinin de aym hesaba güre hitan Sl4 htü.„ 

Ayrıcı İbrani lisanında. Tanrıya mahsul sıfatlardan 
Kadir rnanisina gekn bcLımenm hesabı da yine H l-l'len iba-

Yine Yahudilerin bir duasında. ' Sevdiğim bir ceylanı 
H^ndjrmaktadui" cvmksinüı İbranî dilinde metni (Domc dode 
Lisvi) idi ki. bu tumtedeki (dode) kdunesı mecal yoüyle 
Tann minisini da geliyor ve cümlenin sonundaki kelime (5c-
vi) kelirnesjyle k i n i m i ırak bundan Tanrının Sıbatıy Sevi "ye 

rjcnacdlgi hükmü çıkınlryordu. 
1648 senesine kadar vaziyet böylece devam cm. Saba-

:ı..::!ı.- bir "'azil" gibi yürünmek İçin herzeyi yıpmasma 
lafmen henüz kendisini dini. ruhî. siyasi ve içimini en muaz
zam d l v i ve iddia halinde, Yahudilerin beklediği Melih" 
üLıuk laktlim çimekten çekiniyordu. J-ükiLt gayet (reulist) ve 
nıUsahedeci bir mizacı olduğu için hiçim lırsalı kaçırnuyor, 
ilerideki iddiasımn bütün letkik ve tetebbü cephesini ikmal eî-
mis bulunuyor ve yavaş yavaş yüksclılifi ehramın tepesine 
aon ıa|ı koymak için fırsat kolluyordu. 

Nihayet 1648 senesi gelip çattı. Korkunç ıcnc... Zira 
Yahudilerce beklenen 'Mesih "in zuhuru güya bu sene içinde 
vaki olacaktı. Tclâkk i ve bekleyiş umum 1 olduğu K;UI Sıhaiay 
daha tozla sahreccmezdL 

Sabatay. k e n d e n en ba£h vr en mahrem olanlara M 
vasim açtı. hanışlıpı ulslnlaı Zaten henüz konulmamış bulu
nan. "Mei ih" Dmi rnustesna. Sabuav ın her peyine uurunıs 
kimselerdi. 

Kırar verildi ve Sabotay Sevi nin "Mc*ih"liji ilin 
olundu. 

İzmir'de müthiş bir fırtına BüLün l/ınır Yahudileri bu 
haberden allak bullak aldular. Herkes HMcıih ın zuhurunu 
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beklediği li.il.h-. klmie beklenen kurtuncının Sabalay Sevlol-
mak ihtimalini kabul = •: - • ı.• • = |hupur hahamlarr çocuklu 
•-.ıı-.l. ı: Ivı ı ı • IIH.Ü-L 22 yaşındaki muhteris V E yan mecnun 
fencin böyle bir KkhaStna tahammül etmek İslKİadırKİa uV£il-
dL Hiçt im o o n u n İzmir m hıhirribiŞLSi bulurun lloscf IU-
kapa Uimh Yahudi, bu iddiayı duyuncı kUplere hm.li ve her 
leyden evvel Sabalay Sevi yi muhitle yola getirmek istedi. 
Bu is için de yaktnlanndan birini memur eni. Fıkıl Sabalay 
Sevi unİL değildi. Muvazeneli cinneti son haddim bulmuştu. 
Nötrüne gelenleri kendi kanaatınce hidayete ve onun HMe-
ııhligini kabule üavei eni Anık Sıbatıy m U d i ynlı rdmh 
yeceği kıruurii Yahudilerin ileri aelenkri aramda tımımlyle 
yerleşil. Bütün Yahudi büyükleri, Alimleri, haham lan u ı l.nı-.h 
ve Sabauy'ın lumtl hak elmuj bir insan olduğunda inifak 
edildi. Sabalay Scv^ böyle bir karının Yahudiler tarafındın ko
lay kolay teri rd)leıruyecc£ınj bilmekle beraber, aruk kendi 
ÖZ muhitinde aradığı inanmışla! muhitini bubunıyıcıjııni 
hükmetti ve IzminSen ayrılmaya kırar verdir 

Sene 1650.« 

Sabuay Sevi ilk defa olarak Izmirden çıkıp doğru I 
lanbula geldi tstanbulda. {Abcaham Vaçıru) isimli bir hahama 
rascgeldi. Bu adam insanlan kandırmak mevzuunda her türlü 
sahiekîrhktan ve rrunzl ıddim-ırı istismar etmekten horlanan 
bir tipti. Bu ıip Sahatay Lı görüp onunla temas eder etmez, he
men bu mevzuu adamakıllı isliımar etmek sevdasına du^ıu, 
Sahaiay Sevi'ye, kendisinde mevvut çok eski bir risaleden ve 
bu risalede SabdJiy'ın isminin geçlıjuvlen buhseııi. Sahatay 
sevincinden çıldıracak: pbt oldu re derhaJ bu vesikayı safin 
•lıcıgtm rtyfcdı. tAbrahani Vaçmij buzal kendisi uydurup 
eliyle karaladığı sahie vesikayı sahle kunancıyı sundu. Bu 
vesika. "Mczanıır-ı Süleyman'ın Tefsiri" isimli bir kitaptı ve 
içinde Sabalay Sevi isimli bir kurtarıcının geleceğinden bah
sediliyordu. 

1 8 « 

CMn^rJjfr-q Kanam 
Bu vesikayı yüksek bir fiyata saim almakla Sıbatıy Se

vi aldaniyor mu, yoksa mahul • .-in.-k M-, l.m daha usla bir icnip-
Le aldaiıyur muydu? Zira bizzat Sabalay. vesikanın sahteliyim 
bîbede. bununla tütklcn naskl avhyacağmL düşünerek büsbü
tün sahtekâr bir tertiple İstanbullu hahama inanmış görünebi
lirdi, Nİlekim. bu İşleri, uydurandan ziyade uydurmayı kabul 
edenin faydalandığı pek kısa zamanda belli oldu. Mahul kllarj 
sayesinde Sabatay Sevi'n İn şöhreti biiıün Iıfantıilda. yayddL ve 
etrafı kocaman bir ballılar halkasiyle çevrildi İzmir haham-
bacısı. Sahatay Sevi hakkındaki kanaatini İstanbul hahamlan-
nı da bucbrdıgi ve kenducrmı mukabil propaganda ve le İkine 
davei ettiği içırı. tipimizin muhıii yalnız aşağı tabaka halktın 
ibarel kalıyordu. BlrlaraElan hayran lan çoğalırken, hiriarafian 
d i aleyhindeki tertiplerin adamakıllı müessir olmaya başladı 
fim gören Sabalıy ScviL Islan bulu da hor ve istidatsız sayma
ya, başladı Ona büsbütün müsait ve müsUrt tur muhil lazımdı 
Nihayet Sıbatıy. tamamen arzuladığı çınlan kucaklamış btr 
muhd olank Selanik cehrini seçti. Kendisini, tnedtfi | ib i ka
bul ettireceği ve oradan inlinev| btr huruç halinde memleketin 
her tarafına imisar edehilcceğt bü merkez olarak Selâniklim 
ListünU yoklu. Doğru Sclbıik şehrini boyladi-

Selariikte kendisini iyi karşıladılar Selanik halkının, 
bir takım sayıh remz ve işaret oyunlarına hayli merakı vardı. 
Bu laıkımcurn Sabatay Sevi'mn şöhreti, kendisinden ewel Se-
h'uııi'ı- 111.L-A.1111> bulunuyordu. 

Sahaiay. I - l i r ve îstanbulda manız kaldığı muamele 
ve aksulamellcrucn esaslı tecrübeler edindiği :çuı. SeLaniğe 
yeni ve çok ihtiyatlı bu trpolarak ayık basiı. Bu yüzden az za
man İçinde butun Scllnik Yahudilerinin emniyet ve itimadını 
kazandı. O kadir k i r evinde misafir bulunduğu zangin Yahu
di, kendisine kınmvcnneye kadar gitti. Sabalay bu kunda ah 
dı h fakat ona da hiç el sUrmiverek mahut saffet ve melekiyeı 
rolünü oynamıktı devam etti. 
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SııKıı.ı-, Sevi. 5 l.n-.ıkiL. • • :ı l •••• verilen bir ziyaFellc 
jöyk dedi; 

* - Den hiç evlennuyeceiırn! Znn TevraJ ile evlenmiş 
bulunuyorum!" 

V * burulan Mcsıhlik besine •eçerek. kendisinin bek
lenen k u r U r K1 olduğunu U M ettL 

Selanik hahamları, bu eOZu kan genç ıdaiTUn kıdur 
saydık lan tcajcnrıclen dehşete dustukr Derhal ünün ¿ 1 ^ hin 
de toplandılar vt krTMİısımoJurrue korkutmaya varddır. Saba
lay Luı en mast ın ve : 1 • -1 .ı.: bulduğu Selanik muhitinde, ha
hamlık ak>ulamch en keskin uUrak zuhur etmtsjiL. 

Bunun üzerine Sıhalav Sevi. Selİnİgİ de .o... 111 L l ı 
mkank AliruVya gitti. Orada d ı 1 ulunamadı, yine İzmir'e ve 
ıv ikı| iLi 1J Mulıtal1 a ıfcffldu. İzmir. Islanbul. Selanik. Atina, l/ımr 
ve IsinnbuLdan iburcL bir seyahat dairesi... İleride dünyamn en 
huyllk ve korkunv nıUnafıklar nesline tohumluk edecek olan 
bu korkunç Yahudi, luyjiınm ilk seyahat dairesini bu şekilde 
çevirmişti. 

Bu ıhla Lstunbulda bir balık hîkayesi uydurdu: Güncs 
balık burcuna gır m- İsrail oğullarının kurtulup L ..MM çahru-
cakmıs.. Sahatay iicvı nesline mensup olanların hâli devam 
eden anarKlcruıdekı balık remzinin bu masaldan kaldığı söy
lenir. 

Yıhuddığm VE Yahudilerin tahammül edemcd 1 £ 1 kadir 
mülhtf Yahudi. Istınbulda yine bahanüınn ukıbıne ujtadı. 
Adeta her uğradı^ yerde h-dıamlarla Sabatay Sevi. körelir 
rai kuşandı çakıl vazıhı ine düşüyordu. Bu borlu dilediği hu
zura kavusarnıyan Sabatay. lûJÎ tarihinde Izmire. imhasının 
yamru dondu. Uç *enc mudoctkn idik ve hare|rxtüı babuı-
mn yanındı kıldı ve • u ... koluunaya başladı. Etekleyqi 1648 
de hiçbir eser vermıyen Mc*lhHk dâvasını 1666 lanhınc 1allk 
etmesinden ileriye geliyordu. Zira ilk İstanbul seyahatinde 
kendisine pıra kırklığında Mc.uhhk vesikası tedarik eden ha¬

m 

ham lAbraharn Vaçüıi). zuhur tarihinin. Ilrnlıy anlarca dı ka
bul • "..İM 1 elan Lfrbo olduğunu ileriye sürmüıtÜ. 

1663 le Sıbalıy SevıH yeni bîr seyahai ru • • .1. laraim-
dan savrulmaya ballar. Mesıhın deride İll i İ n i l SuTCCCğl mer
kez Kudüs olacağı için şimdiden o yeri görmesi ve saltanatı
nın metkeziru! teftiş ermesi lâzımdır. 

Sabatay Scvfnm birkaç yakpn mensubıylc bindiği (e¬
mi Bcyrui kıyılanla itldıŞi Zarftan, birdenbire yeni bir pJân. 
yalancı Mesih n a k l a çehverdi »>ğru lıkenderıyeye ve 
oradan Kahire1 ye gitmek kararım verdi. 

Sebep büyük ve pek cazibelidir. Kıhırede. adım ve ru
hunu orkiden haber aldığı (Halici Jozel •= • çok 
zengm. altın babası hir sarraf varda*. Müslümanlar İHI idama 
(Yuıuf Çelebi) derler. Dîn maskesi alımdaki hurafelere bayı
lır, gaipten ve esrar i l em inden haber veı fakı ve (mistiki 
hahamları himaye cimekien hoşlanır, tanları pataya boğar. 

- Sabatayh davaların tahakkuku ve insanlarm avla ası 
yolunda daima birinci rolü oynadığman bilhassa laşıdığı Yahu
di seciyesi yüzünden şiddetle inandLğı paraya du£ru pupayeh 
keıı dümen kırdı. 

Kahircdç muvaffakiyel— 
Güzel bir çehre, tesirli bir ses, inandırıcı bir eda" sahibi 

yalancı Mesih, sarrafın gönlünü lethetmekıe zorluk çekmedi 
Fakac sarrafm tahammülünü ezmemek ıçm Mesıhlik bahsini 
açmadan ona yaaiız mUphem ber esnr uvnyle potundu ve 
böylece ctuedıfı kadar kredi ıtmın eiUfınm farkına vardı. Bu 
dayanak nokrasını ette eder etmez de Mnırdın Kudüs c geç¬
İ, 

Kudüs o tarihlerde beşeri sefalet ve düşkünlüğün mer
kezi... Muhtelif tazyikler bilhıssa Polonya lehetn yurunden 
Kudüs e binlerce Yahudi akmakla... Kudüs Yahudllcnnc yar
dim için etrafa Imisyoncrilcr çıkanlmıs;; bunlardan ISalamon 
Navora) isimli birisi, lopladığı paralan Italyalt hır HRatiyın 
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güzeliyk yiyen*, ona nail olmak içan Üstelik dinmı - i.--.-hi u 
misli. Yahuddık. Kudüs rmıhlünde. İhanet, sefalet, zillet, bu
lun belaları üzcnndc toplamt} vaziyetle... 

Sabatay. M B I dönüşü, Kudüs u ipe böyle bir rnaruara 
içinde buldu: vç mıruaran in vadenizi ne kadar rshımir OTlU 
m vana hepimi birden kullanmayı ihmal dmedJ. l/mu. N.m 
bul. Scllnik ve Alin* tecrübeleri kendisine =.ı» demle -
ri verdiği için. uu mbuı ayyuka çıktığı Kudüs muh i Linde gıyn 
ihıiyath haı h ı ıı birdenbire kendisinin beklenen Mesih ol
duğu İddiacım onaya almadı. Gayet sofu ••••• . - . L - , . - , hirh*-
ham [avriylc ve müthiş bîr zlhit edişiyle Kudüs.Ün rnUbarck 
lamnan yerlerini ziyaret eni. tabaka tabaka halkla temasım 
iJerletlj; ve kendi kendisine işih Kudüs Vahudılcnnm''tşte der
dimize deva olacak adam budur!" diyeceği hile getirdi. 

Nihayet u d i , umunu olarak yüksekli: 
**- İşle derdimize deva olacak adam budur! Sefaletimi

zi dındanun. tun: Uzun oian parayı bulsun, çaremize baksın T 
Ve Sıbaüry Sevi'yi, Kudüs Yahudüerinin tam salahi

yetli mümessil ve murahhası tâyin ettiler, ve münasebetuu ha
ber aldıkları Kahkreli altın babası {Rıfad Joacf Çckbıj. namı 
dijer (Yuıuf Çelebjjyc Gönderdiler. Sabaıay. kendisine mıhız, 
.- lıı- ı ı-.ıı.ı ve itimat temin edecek olan bu vazifeücn bahliyar 
olmuştu. I l ı . . Kudüs cemaatlnüı vekili ve mebusu sıfatla
rım lahmarak Kahireyi boyladı. Zahmetsizce oradaki Yahudi 
• | i- • l.uı ve sarraf(JosefHen çuk mühim btr para kopar
dı. Kahire* ilk bulunduğu şualardı Mcsıhlik meşe kainden 
I. • . • ı H- hiçbir bahis açmames olan Sabotay. bu deh heybek-

n alım dob olarak Kahire"dt-n aynlulen rnulil hikayeler 
metakİLU bankere - ••!:• dedi: 

* - Yakmdı eski knapLaraı bahsenığı McsaTı velccektü! 
Kimhl B" belki dc o. tiran şimdiden yüzünü rurrnrk saadetine 
uuujnusi bulunduğunum hu. oiacakar!" 
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tıotvnftifm ti amam 
Boykce. gönül büyücüsü, yalancı Mesih ve sahte kur-

EancL. alım babasının çenesini hayretten düşürmüş olarak Ka
hire ufuklanndan silindi |ini_ 

Artık her i r . Mcsıhlığinc amduınafc için bütün rtutd-
di silâhlar ve pusatlarla ıi.*ıı.u • ••: '• • 

Bundan sonra sahte Mesih yalancı divısındı kenduint 
ralcr? eriştiren başlıca müessir olarak, yeni bir izdivaç mace
rasına alılır. Sabalıy'uı Mesih lık macerasının vc Yahudi se
ciyesinin en mahrem çizgilerini gösteren bu izdivaç macerası, 
son derece alakaya şayandır. 

Sıhaiay. Kudüs ile Kahire arasında gidip gelirken, far¬
k ı IKS.I ıdniEllh>l/in.hâdlselenn kendisine haj.u-ladığı harikulade 
hır ı .ı ri • karşılaşmak [irsalini kazamyordu. 

t i aralarda Toskana naı Livurna şehnnden Kahrreye 
kadar müıhış bir haber dalgaJannuştı: 

Livuma şehrinde, genç. çok fîizel ve hafifmeşrep bir 
Yahudi V,lil şöyle btr iddia sahibidir 

Ben Yahuddenn kurtarıcısı Mesih ile evleneceğim? 
Buna mcmurunV Bu vazifeyi bana gaipten emzetl ileri Kurta
rıcının zevcesi olacağım!" 

Sphaiay için, kendisini, kendi kendisine tasdik eden. 
kendi kendisine doğan ve gelen böyk bir iddiayı gerçekleşlir-
mekten daha hüyılk bir fırsat olahilir miydi? Bu kızın kocan 
olacak ve karşınına gelini ip takdim edilen Mesih'|ik lefhisi 
nin çerçevesi içine girip yeıies^eıecekti. Zaıen butun gayreti 
de bunun itin değil miydi? işle simdi hadiseler, emelini ten 
di kendisine hazırh yordu. 

Bu Yahudi kızanın Drnî Sârâ Kız* un > aslarımla >k en 
anasını ve babaıım i\4un>aüakj bîr karışıklık suajunda kay
betmiştir Bunun üzerine Hrisliyanlar taralından himaye edi
lerek bir manastıra verilmiş, genç kızlık çağına kadar Kaiolik 
himaye ve ölçüleri altında yetjfiiriLmiuir. IMUtık) vc{»lenk> 
bir mizaca sahiptir. 
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l-îıı LIJ- . günün birinde, manastırdan kaçıpcivardaki Ya* 
hudı mezarlığına gizleniyor BU ceruue rrıuriasebeujYİr mezar-
|:;.M gelen Yahudiler omdah tu-tındı yalnız, dar H beyaz bir 
• • ••• ı levkalade gUzel bir kırın dalaşmakla - •.- görü

yorlar. Hayret •••• dchşcllc bakışıyorlar. Kıza, kim olduğunu, 
mezarlıkta böyle ne aradığım soruyorlar. 

Cevap veriyor: 

*- Ben Yahudiyim! Polonyalıyım! iNayu) Btmlı bir 
hjharrun kızıyım. Babamı öldürdüler. Hiistıyanlar tarafından 
kakırı İd un ve manastıra kapatıldım. Gccckyin babamın ruhu 
gelerek beni manastırdan kaç irde ve buraya (erirdir 

Ve yan deli S İ r l habaspmnh kendİUni Zorla manasın
dan kaçırarak mezarlığa getird if m ı ispat etmek içinH gömleği
ni paralıyor, gOğsLtnii açıyor, çprçıplak hale geliyor ve hayret
le açılan güzlere:, vücudundaki ha/ı Umuk İzlerini gösteriyor. 

Yahuditcrh bu serseri vcrnararîkıiırı yalanlasına karıdı
lar, onu yanlarına alıp Yahudi cemaati adına himaye e ime ye 
başladılar. Bir müddet sonra da. Sâr iy i . Amslerdam şehrinde 
bulundulunu öğrendikken kardeşi Samucrin yanına gönder-
dd« . 

Sarah hem bu şehirde, hem dc sonradan giltlg Rank-
furl ve lavunu şehktaindc gaye] esrarlı ve hafünvşrcp bir 
bayat sürdü. Zekî ve güzel uldufuı için. crraiıada, kalabalık bir 
hayranlar zümresi toplamakta düş rnedi. S i r i bulunduğu 
yerde, batıl dini hislerle karışık bir şehvet ve Fuhuş ilemi kur
makta mahirdi. 

Su aralık, genç serseri SabaUiy Scvı'nin iddia ve mace
rası SflrJL"rtırı kula|ına Uİaşlı. |qte lam istediği, yolunu gözle
diği adam!-- Sabatay Sevicin vaueiıiği istikbâl ve arzettiği 
tıph mariz ve muhieris Yahudi kızının ••--.-1 • kamaştırdı. 
Ilemcn ruhunda şu hırs çöreklendi: Genç Yahudi Mesihln ka
rısı olmak... Orhal karanm verdi. Enayileri aldatmak, Saba-

lay ı da uzaktan leyid ve hana rnbetmek için. gaipten aldığı 
haber ve emir yalanan uydurdu 

Güya. rüyada kendisine btr nur forünmUştd. Bu nur, 
LMrj da meydana çıkacak olan Gahaiay Sevi'den bahseiım* 
ve şöyle demişi i: 

Sen de Allah tarafından una son namzetsin! Cıl S i -
bııay'ı bul ve onunla • . Mesih'in kansı ol!" 

Efsaneleri daima ve her devirde radyo melceleri halin
de yayan ve her tarafa ulaştıran insan mizacı, bu rnasaİL bü
tün Akdeniz kıyılarına yaydı, ve korkunç masal. kendisi içm 
uydurulmuş butunan Sabatay Sevi nin Kulağım bulmakta ge 
cikmedi. Vfc derhal haris adamın zevk ve emelini kamçıladı. 
Sâıâ lamda omm istediği gibi btr lıpitr ve arayıp da bulama
dığı bir hazmedır. Zeki. rrurrazl. hayalî, kolayca tnanu ve inan-
dınr ve kendi kendisini her takımdan kuvvedendirir mükem
mel bir âlet.. 

Sabatay. muhteris kır.ı leyit etmek üzere, gerilerden, 
aynı emir ve haberi kendisi de AUİL^L ve Polonyalı kızla evlen
meye davet edddiği haberini yaydı. Artık iki mecnun mizaç, 
karşılıklı nlar.ık. uzun hır rnesalcnin birer iKuııd.ırı. gaip ola
rak birbirini gerçek kjtmyopJu Böylece ikisi de. sanki daha 
ewej gğnsnmiş, anlaşmış ve herfeyi kjrarla^urmtf gibi, mu
hitlerine, birbirinin halini mucize çapında gösteren hır hariku
ladelik iradesi yayryori ardı. Ayn ayn irldialariyle daima göz
lere indi, farazi, hayali ve sahlcfclr görünmeleri mümkün olan 

bu iki tip. böylece birbirini, hrbmnderı uzakta, I • ı rh henüz 
görmemiş ve tanımamış; olmanın nuııereti alımda kendilerine 
müiekabîl bir mucize ta iri eldt ediyorlardL. 

Bu harikulade nazik noklada, büyük mânevi hadiselere 
bile licari bir istismar mahlyeli vermekte usla olan Yahudilik 
seciyesinin en mahrem çizgisini buluyoruz. 

Sabatay. adamlarından hirini. o zaman 22 yaşlarımla 
bulunan güzel SinVyı alıp getirmek üzere Lrvurna şehrine 
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fündcrcEL. Sârâ ihtişamla Kahireye geldi ve orada Sabalay Se
vi ve ponollulcn lararndan hararetle ranttandı. İki yalancı 
ılifıl rumrncun evknrnelerı. Maınn meşhur alun batan ur-
faf (Ralad Josefdn evinde larruuTÜandl. Bu evde — M a n i 
merasimle evlendiler ve gerdele lirdiler l l.'.l.i namzetlerin 
iui:-.ııi:-kTjn: kendi . • icmin edebüdi|i için. Yahudi sar 
ntf, kanat çakıp göklere uçacak kadar memnun ve mes ul bu-
lunuyurdu-rr 

i6ŞnfHv/9M -S0M*tmi 
Sayı « . J f t i 7 . t t . J i ) 

(Buraya kadar büfûn ruhuAti Rarü^jümik Snbafay 
Srn'mn hayat kJrJvrn, flüyar Doğa drıgmmn kvpattima-
jf stbtbiyk yanda taimif. Necip Fani. daha sonraki tor 
dVvm*> kata* MfK ajatıJakı fentini W.J mrrt*y* 
fiimJmiamifîfr.) 

İM 

2-DÖNMELİK 

Dönmel in bap, LLMesih l ik iddiasındaki Sabalay 
Sevi: A U Mehrnti Efendi. Tanhçe nif3hur 

Edirncyc verieşauıs ve unda plânım yüriılmeye. koyul
muştu. Yahudilere hulul ediyor ve unlan I ilanı nikah allında, 
yatiudıliklen beler bir mezhebe Huhlfclüyarraj. 

Artık Edirne'de ihıid • hercketlcri birbirini (akıp edi
yor Aziz Mehmet Efendi nîn tavsiyesiyle oradaki Yahudiler 
kafile kafile İslamiyet! kabul ediynrdu. 

Edime HaluunbasuEi (Angıruskı Kohen) telâ} içindey
di. Bu r ^ ü ^ butun eemaaj ihtida edecek, yahudüigirj en kuv-
vetlt nwrte7İcruıden bari sönüp pdceekli. 

Haham ıkuhenj gizlice harekete fcciL Şehrin ayak ta
kımından bazılarını para kuvvetiyle elde etli. Bunlar. Azız 
Mehmet Efendi nin ikamet cttıgı evin civarında beklemiyor
lardı. Aziz Mehmet Efendi sokağa çıkar çıkmaz peşine (akılı
yorlar 

-Geldi mî? 
Diye "sabık mesıh ile alay ediyorlardı. Bu hallenku 

usanan Mehmet Aziz Efendi müsaade alarak Sclâniğe szıilk 
Yanında kayınbiraderi (Yakup Çelebi) de vardı. 

Selanik leb bîr krsam yıhudlkr Mehmet A r i / Ifrndı 
ye uyarak Müslüman oldular. Dıjtr krUTU. w mumlum m • 
bu yahudLİeıie şiddedi bir mücadeleye bağladılar 

m 
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Bu mücadele ıhı « n e ••.:.h: Bu MtaffMı orjlıyı Aıiz 
Mehmet FJcndi Adnyatlk sahilinde' Hgün kalesine naklerbl-
d l Bu kale Şirkle Itiusluman Arnavullar. Hepsi ck korsanlık 
yapıyoruudj. 

Aziz Mehmet tJcndi bu kak içinde çok sıkıldı Niha
yet yedi cette sarını 1676 sen ejınde üldü. 

Bazı larihi rivayetlere nazaran Aziz Merime! Efendi 
müslUmanlık He mUKVlli|ln mllhim esaslarını tarir^ürniistir. 
Museviliğin esası olan (10) emre daha ilâve ederek..P 

Aziz Mı hım ı Efendinin Ölçülerine güre: ana bahaya 
hürrncl edilecek, kimsenin hayatına kastedilmeyecek, una \-
IcniLmeyecek, komşunun malına, kızına, karışana kütü güzle 
bakılmayacak. tjJcUnH içki ve iaDeden içtinap edilecek, Rjma 
zan ayında oruç tutulacak, hacca a^Uecek. zek i verilecek ve 
cem J J I i n düşkünlerine muhakkak yardım kıl umacak, buna im
kan olmazsa Cuma ve Bayram ruunızuuı kn'iycn kaçanima-
yacafc» üUkr gasledilerek ayrı bar mezarlığa gömülerek mev
kut oturulacak, cemaattın f aynsivk evlendrneyecek, cerna-
aiin esran saklanacak gayr i meşru licaret yapdmayacak... 
Namus rneaeJeaj mcvjulnhs olmadıkça talâk şiddetle yasak... 

Aziz Mehmet Efendinin vefatından sonra kabilesi, ka
yınbiraderi Vakup Çelebi etrafında loplanarak Selanik'le ayn 
bir Cemaat halinde yaşadılar. Fakat Selanik'teki diğer Yahudi
ler, (DraruTKİcr] adını verdikleri bu zümreyi Müslüman lık kis
vesi allında Yahudilikle itham ve W zaman onlarla mücade
le ediyorlardı. 

Bu mücadeleden bıkan yrmibeş hanelik hr k i s n İz
mir'e hicret ettiler. Selanik'le vçyvz hanelik bir cemaat kal-

ü+mmm 
misti. Bunların kadınları leaeflure (örtünmeye) sCfl derece D-
ayel ediyorlardı. 

Erkekleri ise, bütün vakit namuJanm şehrin en büyük 
camilerinde kılıyorlar, böylece muilürnanlaj arasında denme
ler aleyhindeki fena telâkkileri anadan kaldırmaya çalkıyor-
lardL. Hattâ içlennde Kadiri. Hni.n NakşE gibi koyu müslü-
rnanların sâlik oldukları üriklere intisap edenler bile vardL. 

Yakup Çelebinin riyasci etliği İdare Meclisi mühim bir 
karar vermişti: 

Kabile halkından hiç biri kabile haricinden kimselerle 
evlenmiyecekıi! Bu karara da I • - -- iki dUfuncc sebebiyet 
vermişti. Birin Aziz M eh/net Efendinin ikabile halkının han-
cındc kalan yabancılarla ıhcilât olunmayacak) diye tavsiyesi: 
ikİrieOİ dc İnvl) meselce Yahark starla eMenccck c4an bu 
(lİönmt) vefat ettiği tıkrunatonun minuuna yabancılar da İş
tirak edecek; böylece mallar bölünecekti. 

Sabık Mesihin bu suretle Ulgunde velat etmesi. Türk
ler ürerinde hiç bir tesir husule = -"• = l i r i ta bir Yahu-
dînin Mesihlik iddiasına kalkışmasına da pek o kadar fazla 
ehemmiyet vcrilmcmişii. 

Aziz Mehmet Efendi bağlısı sahıe müJlUınanlar. I --m ı 
ve İstanbul'da kümelenerek aile aile parçalara hrilündllh fakat 
aralannda müthiş bir vahdet belirtici (Dünmdikt sınıfım kur
dular: ve sureti Yahudilerden aynh müstakil ve haiıâ unlarca 
benimsenmez şekilde bambaşka ve çok daha zararlı bir yahu-
dUik ocajl eletmesini Meşrutiyet yıllarına kadar sürdürdüler 
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Meşrutiyet harekeli ise 1 Vınmcdim /JILTI uldu Bu ha
reketle. I-1 r, : h.,,,,LL-jıl. Masonluk vr Yahudilik d ek dav
randı ve İkinci AkluHumid "uı şahsında Iccelh eden dini ve 
milli Türk hırlıf IPL ahlâkını, an anesini çürütme hamlesine 
L-n h" ı Ittihal ve Trrakkıcikrm kucak açtığı meşhur Maliye 
Nazın Cavü. Divan ı Harp Reisi ve k un • ı.m Remzi Pasa. 
sahie Türkçülük ce re > -ı şakşakçısı Halide Edip fjbt Dön-
mc liplcr meydanı doldurdu, (sosyete hayatı) yafiau alcında 
Şişli muhil! ve sal unları kuruldu, aynı sahtelik Edebiyat-L 
(Jetinle"ye dc asılandı ve Ulu Hakan'ın \ ıhtan indinlmesın-
den suma Icpdaklak giden milli ahlâk, büyük I. = l • lam 
bir çürüme halinde bugüne kadar geldi. 

ÜıkLkkr'daki hususi mezarlıklarına kadar müalıaman-
ların ve Türklerin arasuıda. aynı hüviyeti taşıyarak Üarn bir ay
rılık hayatı yaşayan Dönmeler, ücareı ve sanayi hayalına 
hakim olarak Tüft'U çüruCme E^yesmi hı s bu dcvwtc dunal 
eimedıJer ve haıa göre rkevvkriı cereyanlarım nlısnuı et
meyi bddılct 

Bnyul / DlfnaU 
Haziran Ssyî 2) 
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