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En Büyük Düþman

En büyük
düþman, düþmanlarýn düþmaný, ne falan ve ne de filan millettir... Bilakis bu,
adeta bütün dünyaya hâkim olan kapitalizm afeti ve onun çocuðu olan
emperyalizmdir.

Artýk bütün
dünyanýn anlamýþ olduðu bu gerçeðin, bizde de bütünü ile bilincine varýlýyor.

Bugünlerde
baþýmýza musallat edilen Yunan ordularý, bütün düþman âleminin parçasýndan
baþka bir þey deðildir. Daha doðrusu, kapitalizm saltanatýnýn mazlum milletlere
karþý gönderebileceði son kuvvet ve son ordudur.

Nitekim,
bundan önce üzerimize ordular saldýrtmýþ olan düþmanlar, yine bu kapitalizm
saltanatýnýn ordularýndan baþka bir þey deðildi. Rus ordularý, Ýtalya ordularý,
Bulgar ve Yunan ordularý... kýsacasý, bütün düþmanlarýmýz tümü ile kapitalizm
tarafýndan kýþkýrtýldý ve ayaklandýrýlýrlardý.
Bir zamanlar,
tarihin eski devirlerinde dünya bir takým despot hükümdarlarýn istibdatlarý
altýnda ezilirdi. Sonralarý milletler bu istibdadý yýktýlar. Fakat bu defa da,
bunlarýn yerine paranýn, sermayenin zulmü geçti. Sermaye bugüne kadar dünyada
yapýlmýþ olan bütün kötülüklerin birincil etkeni, yegane sorumlusu idi. Bugün
de böyledir...

Eðer büyük
bir hýzla iþgalci kapitalizme karþý direnç oluþturulmamýþ olsaydý, zulüm yarýn
da devam edecekti. Çok þükür ki, zulüm devrinin son günlerindeyiz.

Kapitalizm
sadece falan ve filan ulusun düþmaný deðildir. Bilakis bütün dünyanýn, bütün
milletlerin müþterek düþmanýdýr. Milletleri birbirine düþüren odur.... Kardeþ
kaný dökülmesine neden olan, dünyayý kaplayan sefaletin sebebi... Ve özetle,
bütün insanlýðý inleten zulmün biricik kaynaðý kapitalizm ve onun çocuðu olan
emperyalizmdir...

Kapitalizmin,
bu zulmü bütün dünyaya egemen kýlmak için arada sýrada baþvurduðu savaþlar,
onun teþebbüs ettiði yegâne çare ve yegâne silah deðildir... Bankalar, onun en
güçlü bir diðer silahýdýr. Ve bütün milletleri bilhassa bu silahla maðlup
ederler.

Memleketimize
bakýnýz: Duyun-u umumiyeler, kapitülasyonlar, þimendiferler, limanlar, gemiler,
bankalar, ticaret evleri... ve bütün bu müesseseler Avrupa kapitalizminin bizi
mahvetmek için, yýllardan beri kullandýðý iblishane bir makinenin parçalarýdýr.

Sadece bizim
memleketimizde deðil, yeryüzünün tümünde bu makine ve bu çark böylesine devam
ettikçe, sadece biz deðil, bütün dünya zulüm altýnda ezilmeye devam edecek,
sefalet arþa çýkacak... Ve insanlar felaketten felakete yuvarlanacaklardýr.
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Bize bugün
sýnýr itibariyle, dünyanýn en güzel, en hayale sýðmaz barýþ koþullarýný hediye
etseler, kapitalizmin sözünü ettiðimiz bu çarký, bugünkü biçimiyle etkisini
sürdürdüðü ölçüde mahvolmamýz muhakkaktýr. Hatta deðil böyle, bu þeytan
makinesinin dörtte biri bile mevcut olsa, bizim için hayat imkâný yine
düþünülemez... Zenginlerimizi dolandýran o, fukaramýzý soyan yine odur... Mal
ve mülkümüzü çalan, haysiyet ve namusumuzu mahveden, bizdeki faziletleri þeytan
gibi birer yok etmeye çalýþan ve bizi birbirimize düþüren hep odur!..

Þu halde
kendimizi kurtarmak için, öncelikle bizim ve sonra da bütün dünyanýn, þu melun
kapitalizmin afetinden kurtulmasý gerekmektedir.

Bu kurtuluþta
sadece bizim çýkarýmýz yoktur... Kapitalizm sadece bizim gibi ekonomik açýdan
zayýf milletler arasýnda deðil, bilakis bizzat kapitalist memleketlerde de ayný
derecede tahripkâr ve insanlýk düþmanýdýr. Hatta Ýngiltere'de, hatta Fransa'da
ve Amerika'da da böyledir. Bu ülkelerde dahi, kapitalizmden yararlanacak
olanlara oranla, kapitalizmin zulmü altýnda inleyenlerin miktarlarý
yüz-binlerce kez fazladýr. Þu halde kapitalizmin düþmaný yalnýz biz deðiliz.
Bütün dünya onun düþmanýdýr. Vardýðýmýz noktadan ortaya çýkan sonuç ise, bu
mücadelede dünyanýn büyük çoðunluðunun bizimle beraber olduðudur.

Dünyayý
tanýyanlar, dünya iþlerini bilenler, büyük bir açýklýk ve kesinlikle görüyorlar
ki, bu gerçek, bütün dünya uluslarýnca artýk anlaþýlmýþtýr. Kapitalizm,
hâlihazýrda Lehistan'da ve Anadolu'da son kurþununu atmakla meþguldür... Bundan
sonra kullanacak silahý kalmayacaktýr. Önümüzdeki görev, bu kuvvetleri yenmektir.

Türkler, bu
gerçeði anlayýnýz... Anlamayanlar varsa, onlara da anlayanlar öðretsinler.
Bolþevikler, Lehleri kati surette maðlup ederlerken bizim vazifemiz de
Yunanistan'ý Anadolu'dan süratle ve þiddetle derhal kovmaktýr. Ondan sonrasý
ise, ebedi kurtuluþtur!..
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