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ZOBUNLU BİR AÇIKLAMA

Bu saylda da aktüe] yazl - ttpk1 Maİt 1971'de çıkmış bulunan 7. Sa"
yldaki gibi - Iedaksiyon tarafrndan sansür edilmiştir.

7, sayıda redaksiyon tarafmdan sansür edilen yazırun başhğı «SOL
KANAT İÇİN SIRALAMA KRİTERİ» idi,.. Boş sayfa çlkan yaz1 yeri-
nin dip notunda şu ifadeleT yer alıyordu: «Ayn1 görüŞü işliyen, bu say-
falardaki seri yazılarrmız, her sayI için ayrl ayr1 takibata uğruyor... İk-
tidardaki bu sinsi baskıyı, soldaki sağırlar diyaloğunu, veıhas]] mevcut
korkunç provokasyon ortamrnl protesto ediyorıız.»

Bugiinkü düz€nde resmİ bir sansiiT dairesinin bulunmaması, lega1
basın için çok büyük bir yük olmakta, veya angarya yoratmaktadır...
Anayasa'daki gayet liberal - yaldrzlr - ifadelere rağmen, ceza kanunun-
daki alabildiğine elastik - yani subjektif heİ yoruaa açlk - ve uygar dijn-
ya ölçüleline göre «korkunç» müeyyideleİ getiİen bastnla ilgili madde-
ler, namuslu her yazarı, kendine karşr aşırı bir denetim kurmaya zor-
lamaktadlr... Yani bugün Anayasa - insan1 mest eden - sirenlerle, Ceza
Kanunu da - gemi pargalıyan - sivri sivri kayalıklarla doluyken, bu ba-
sln mevzuatI kalş§mda namuslu bir yazarn, kendini - arkadaşlaIlna -

gemi direğine bağlatan efsane kahraman1 Krai Ulis'in bilinç ve irade-
sini göstermesi gerekiyor...

Her akh başında insan hemen anlar ki bu türlü bil mevzuat, «po-
lis kontrolünde bir basın yaratma» mevzuatldrT. Çünkü bu kadar elas-
tlk - her tüTlü yoruma açık- kanun maddeleri araslndan, en keskin man-
t*çm1n bile styrllabilme olanağı yoktur. Böyle kanun maddeleri kal-
şrsrnda ancak, o maddeleri uyguluyan merkezin vereceği sinyallerle - ve-
ya şifrelelle - atraksiyon yap abilir. ller poiis devletinde de bu böyle.
dir.. .

Delgimize karş1 aç an soruşturmalar son 4 _ 5 aydır büyiik bir yo-
ğunluk kazanmıştlr. Yazl işleri sorumlusu Nuray Güner hakkrnda biri
TCK'nm 142. maddesinden olmak üzere 4 tane soruşturma ma}ıkemeye
intika1 etmek üzeredir... Üç sayı hakkında _ fesmen- toplatma kararl
gıkanlmlştlr... 12. say]da TcK'nln 142. ve 311. maddelerini iNa1 suçu
işlendiği iddiaslyla Ali Ergin Güran ve Nuray Güner hakkında İstanbul
2. Ağff Ceza Mahkemesinde açrlmış bulunan dava da devam etmekte
dir. ..
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Ayrlca Katk1 DeIgisi'nin 11. Saylsından 22. saylsına kadar basrmr_
nl nI yapmrş olan zafer Matbaas]'nm Sahibi Tuğay Şağban, savcllık ve
Emniyet tarafmdan olağanüstü müTakabeye tabi tutulmuş, srk sık me-
mur gönderilrniş veya emniyete davet edilmiştir. Ayrlca bir Dergi sayı-
srnln zamanlnda savcrlığa verilmediği iddiasıyla İstanbul 9, Sulh Ce-
za Mahkemesinde aleyhine dava açllmlş, 1 gün hapis ve para cezaslna
çarptlnlmlştlr. Buna karşı Tugay Şağban, kendisinde DeIgiyi zamanm-
da teslim ettiğine dair imzalr kayıt bulunduğu gerekçesiyle mahkeıne
kararına itirazda bulunmuştur.

Katkı bu sayı da normaI olarak, iki forma - ve zamanlnda - çlka-
caktl. Ancak yLıkarlda açı,klamaya çaı§tlğımız duIum muvacehesinde
Katlü redaksiyonu önce «İevizyonizm» hak}rrndaki enternasyonale hi-
tabeden gayet bilimsel bir yazının yaytnlnı ertelemiş (çünkü yazı ica-
zetli sol yay]nlar gibi anti-revizyonizmi, antısolTetizm olaIak e]e almı-
yoıdu.), sonra baŞhğın koyduğumuz aktüel yazmın yaymlanmasmr da
«astarr yüzünden pahah (rizikosu İaydasından yüksek)» diye saknca-
lı bulmuştur.

Lega1 imkAnlar, bağmsu politikaya halel getirmemek şartıyla her
türlü çahşmada sonuna kadar kullanıhr. Bu, particilikte, deınekçilik-
te, v.b. olduğu gibi yayın faaliyetinde de böyledir.

Giiıümüzde emperya]i.zmin «sol» ile mü_cadele yöntemi, Sol kuru_
luşları, yayın organlarınl kapatmak, sustuTmak değildir; onlarI türlü
baslı ve entlikalalla, ajanlaıınrn kontToluna almak - bil idealist küçük
burjuva grup dahi olsa- özgürce gelişmesine imkan vermemek ve ba-

ğrmsızlrğına son vermektir.
Bütün bunların bilincinde olarak, bizi hiç bir güç, çizdiğimiz doğ_

ru ıotadan saptıramıyacaktıı. Önümüzdeki, tehliketi dar boğazlaIda
bile, emperyalizm cadrsının «siren»leri (1) bizi şaşırtamıyacaktlr. Çün-
kü, icap ederse, kendi ağzımızı kendimiz trkayacağn; ve sesimizi kese_
ceğiz. Ama TüIkiye İşçi Sınıfı, «DAII,BEYE KARŞI GENEL İŞGAL»
sloganl doğrultusunda, bu dar boğazlardan başan ile geçecektir.
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(1) Iromeros'un oDY§SEIA adlı mitolojik eserinde kahramanr kral Odysseus'un
serüveİ erinden olma,k üzele şöyle bir olay aİılat ır: Ktal odysseus gemisiyle
takip edeceği rota iizerlnde çok cazip seslef çıkaran klzlanü «sciren» bulundu-
ğ^ı, gemiler için gayet tehlikeli saİ? kayalaııa çevrili hayal adalar olduğunu
öğrerrnişti.
sciren'ler gemici]erin aklını çeler ve rctalannı değiştiİtip kayallklalda paIça-
lanmalarrna, scbep olurdu.
Kra1 odysseus bu temlkeli a,dalann arasDdan geçerken, rotaJA çizdi, dümeni o
rota i|zerine bağIattl.
Kendini de ağzıru tıkatlp, geııi direğine bağlatarak bu kaya.lıkla.can ve sei-
renlerin tuzaklanıdan kurtulul.



, JoRES'in MEKTUBU

Haftalık İştirak Dergisinin 6. sayıslnd.a, delginin sahib-i imtİyazı
ve müdir-i mes'ulü Hüseyin Hilmi'ye yazılmtş -Jan JoIes- imzalı bir
mektup yer almaktadır. (s; 85)

o tarihte Osman]r sosyaıist Flrkasr henüz kurulmamlştı. Bir Sos-
yalist Partisinin kurulmasr düşünülüyordu. FTansa Sosya.]ist Paıtisi'ne
başvurulmuş ve Parti'nin Programl istenmişti, Aylıca kitaplar ve risa-
leler de isteniyoIdu.

Jores, mektubunda osmanlı sosyalistlerini kutluyor ve başaTrlal
diliyor. Her çeşit yardlma haaırım, diyor; Partisinin ProgIaİrunı gön-
derdiğini bildiriyor; ve, babaca öğütler de ekliyor.

Fransuca ash bulunamayan mektubun, İştİrak dergisindeki tercü-
mesini aynen ahyoruz:

FRANSA SOSYALİST FIRKASI
REİSİ

ve
İnsaniyet (Lö Hiimanite ) gazetesi Sermuharriri

Paris Meclisi Mebusan Azasrndan
Mösyö Jores'in Mektubu

Paris, 26 Şubat
Serbest İzmir ve İştirak Gazeteleri

Müdürii Hüseyin Hilmi Beye

Sizi a.nsamimülkalb teblik ederek devam-l muvaffakiyetinizi temen-
ni ey]erim. Her nevi muavenet ve muzaharete hazır ve amade olduğuma
emin olunuz. İstediğiniz malfımatm i'tası ve lazlmgelen kütüb ve r!
sai[n irsali için cevabınıza muntazrlm. Arafnlfz veçhile Ffkamızm
ProgIamml gönderdik. Bu posta ile alacaksıruz.

Metin, ga}ı]r ve sabitkadem olunuz. Bu meslek daima meta.rret, dai-
ma ciddiyet kabul ve tavsiye eder, fiirkiyeli biraderlerimize selamla-
rlmın atzlnt rica ederim.

Jan Joresıı



Dr. FUAT SABİT,iı1 OTOBİYOGRAFİSİNDEN
BIR SAYFA

1911 de Asked Trbbiyeden Doktor yüzbaşısı olarak çıktlm. Tlbb!
yede bulunduğum devir, istibdadın sonu ve meşfutiyetin baş]Pı.ngıcl
olan buhranh zamanlardı. Aramızda istibdada karşl münteşir bir Jön
Türk ruhu hakim olmalrla beTaber, tek tük olarak da, devrin İslAmcı
ve osmanlrcI telekkileline karşr Türkçülük ceryan1 baş göstermişti. Trb_
biyede bizden evvelkilerden Kilisli Rıfatln temsi1 ettiği Tiirkçülük cer-
yanın1 bizden sonraki smıflardan Ethem Necdet, Hüseyin Envel, Hü-
seyin Baydul, Haşim ve sivil talebeden HasaJr !'erit Cansever ve ben
temsil ediyorduk. Paydoslalda bütün münakaşalarımrz hep bu Vadiler-
de ceryan etmekte idi. Bu münakaşaların mulrassalasl - basın aleminde
Ahmet Mithat, Necip Aslm, Velet Çelebi, Mehmet E.min, ziya Gök Alp,
Akçora oğlu Yusuf, Ahmet Hikmet, Ömer Seyfettin, Mehmet Ali Tev"
fik vesaire gibi mümessillerini bulan Türkçüiük ceryanrnm da yankısı
ile _ «Türk Ocağı»nrn kurulmasl oldu.

Bu stralarda Akçora oğlunun glkarmakta olduğu «Türk Yurdu»
dergisinde Pal!'rls ('')un, Türk köylüsünün ekonomik sömürülmesine
daiİ yazdığl bir seri makale ruhumdaki bu kültür gelişmelerine siyasi
bir Veghe de eklemişti. Selmaye ile Sa'y in savaşı altık beni meşgu1
eder olmuştu. Doktol yüzbaşlsl olarak Eİzurumda Ve Rus smırı köyle-
rinde çalışırken köylünün hakİkaten insan tahammülünü aşan durumu
ile sıkl temaslarım da bunu dinamik bir hale koymuştu. İttihat Ve Te.
rakki Cemiyetine girmemekle beraber Erzuİumda . İttihatçııarın yar-
drmiyle ve onlarrn matbaalaTında çıkaldığım «Bin Göl» ve «Al Bayrak»
gazetelerini (--) bu ruh haletinin sevkiyle kurdum.

Birİnci Cihan Savaşının mütaİekesi sonunda şark Vilayetlerinin mu-
kadderatı bahis konusu o1ulken Elzurumda İttihat ve Terakki müfet-
tişi Hilmi, Süleırynan Necati, Küçük KaZım, Müstafi yüzbaşr (Uzun l İs_

mail, ve Cafer beylerle birlikte Müdafaai Miuiye Cemiyetini kurmağa
vafan faaliyetlerimiz ve sonra da onu, (Dadaş) Rüştü ve Çoruh kahra-
manı lİalit Paşaların müzaheretiy]e, silahla takviye ettiğimiz zamanlar
-hep bu ruh haletinin tesiriyle - köylüyü sömürülmekten kurtalacak
biI idare kurulmasl fikdni arkadaşlar arasında müdafaa ederdim.

Eüzulum Konglesinin kurulacağını duyan Kafkas komünistleri
kongrenin oriyantasyonunu aJılamak ve icabederse te§riki mesai etmek
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üzere Hilmi'yi gönderdikleri zaman arkadaşlar, - Bolşevikıerin yardl-
mmı temin etmek ve Azerbaycan CumhuTiyeti ile işbirliği yapmak üze-
re- Bakü'ya ve Moskovaya beni göndermeğe yine bu sebepten lüzum
görmüşlerdi.

Konumuzla ilgisi yok gibi görünen bu taİsilatl burada vermekten
maksadım, hekimlik hayatımda bir merhale teŞkil edecek olan, Fried-
mann aşlsI etrafında koparrlan futınada rolu olan amillerin mahiyetini
kavramamda büyük tesiri olacak o]an siyasi ve ekonomik telakkileli-
min gelişmesi merhalelerini izah içindir.

Siyasi hayattan çekilerek hekimliğe döndüğüm zaman Askeri Tlb-
biyede Almanca dersinin hocahğlnl da yapmak üzere müzakerecilikle
tayin oiundum ve burada iken talebe arasında çrkan komünist faaliye,
ti vesilesiyle ve hiç bir müdahalem olmad]ğl halde Manisa'ya süTgün
edildim. İstifa zamanıml bu slİada doldurmuş bulunduğumdan istifa
ederek ve Mani§a'nrn Karaoğlanll ve Çoban İsa köylerinde - Emlaki Mil-
liyeden taksitle satın alüğrm - bağlarrma çekilerek mukadderatları ile
ilgilenmeyi şİar edindiğim köylüleİin dertlerine derman olmağa baş-
ladlm.

Medeni Dünya ile ilgimi kesmemek için ara srra İzmir'e iner, Kor-
donda sosyalist temayüllü bir emekli fIansu yüzbaşlsı olan Mösyö
Chauve'nin kitapçı dükkinına uğrar, hem yeni kitaplarl görür hem de
dükk6n sahibi ile dünya ahvali hakkında görüşürdüm.

Bu zat 1905 Ru§ ihtiblinin 19o? de irtica ile nihayetlenme§i üzerine İstan-
bul'a slğnmış olan Rus sosyal Demokrat şeflerinden idi.
«A1 Bayrak», har-p dolaJnsiyle benim Erzuıı,ım'daİı aJ.nlmaİn iüerine son-
radan Efzunım Milıetvekili o1an süleyman Necati ve kardeşi Mithat Bey-
leİ tarafından idaİe edilmiştir.

(-)

(--)



SoSYALizM,e KARşI KALEM SAVAşINDA
ULUM.i İKTiSADİYE ve İCTİMAİYE MECMUASI

II.

Rıza Tevİik, spenseI ve Mi1 ile endüvüdüalist diğer filozofların, bü-
tijn problemleri çözdüğüne inanıyordu. Spenser'le Mil aynı fikirde idi-
ler. Kant'a gelince «insaniyetin kutb-u 6,z5,mı» grand pontif olmak isti-
yor. Bu d6,hi, İngiliz bilginleriyle filozoflarınr haraca kesmek istemiş;
ve ahir ömriinde zihnini bozmuştu.

Yüzylllmun en büyük filozofu olan Herbert Spenser, şahls özgür-
tüğüniin en sağlam, en haysiyetli savunucusu idi. onun Hükümet ve Öz-
gürlük hakkmdaki felsefesine bütün varlığlmızla sanlmalıydık. Yüzyl-
l1mun en büyük feylesofu olan bu say$ değer z6t Hükümetlelin kök-
leri, ve görevlcri hakkmda en doğIu bildiğimiz teorilerin de kurucusu
değil midir? Hops'un faİaziyesi ise hayal üriinüdür ve mahiyeti itiba-
riyle onu Ruso teşhir etmişti. Mil Ve Spenser'in fikiİleri bilel düstüT
bigimine girmiş ve zamanımızln sosyal felsefesince bilel temel hüküm
sayılmıştır.

R]za Tevfik, Karlaylm da aleyhindedir. onu «fünün ve felsefeden
bİhaber» yayar. Tarihteki KAIIRAMANLAR meselesinde şöyle del: «Kah-
ramanla muhit meydana getirir. Fakat bazı biyolojik faktörleıin ver-
diği müstesna bir kabiliyet sayesinde, onlar da azçok zemin ve zamaJl
değiŞtirirler.» (s. 10B - 113)

Rıza Tevfik, mebus]arla beraber İngiltere'ye yaptığl bir yolculuk-
tan sonra, «İngiltere'de Bir Amele Köyü»nü tasvir etmekte ve sosya-
lizmin en büyük ve en kavi düşmanl dediği fabrikatörleri övmektedir.
Diyor ki: Boş taTtlşmalarla yahut siyasi gaİazlara uyarak söy]enen za-
raru nutuklarla, zavallü işçiyi devrime çağırarak büsbütün yoksu]luk-
larml arttlrmaktansa; böyle bir köy kurup, işgilere uygar maişetin ta-
drndan pay ayırmak, hallerini refaha kavuştuTup, iikir ve vicdanlarınl
eğitmek, işlerini islihetmek büyük bir insanhkt]r. Sosyalizmin umduğu
faydalarl sağlamakla beraber, getirdiği fedadın ekonomi, sağlık, siya.
set ve sosyal baklmdan getireceği tehlikeleri de henüz rüşeym halindey-
ken boğmak, sosyalizm meselesini bilfiil çöziimlemek demektir. (Sa-

hite 222 - 3l .

Rıza Teldik, Mr. Catbuly (Mister Kadbur'yı) övüyor. Çünkü bu
z6,t, fabrikasrnın işçisini her baklmdan mutlu kılmak ve bolluğa kavuş-
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tuImak istiyoldu. Patronlar, işçinin tabii düşmanı sayılmamahydı.
Rrza Tevfik, Kuaker denilen mezhep'e giImiş o]anlardan da söz edi-

yor ve Spensel'den söz etmeden geqemiyor. Rua Tevfik'in değiŞine gö-
Ie Spenser «sosyalizmin aleyhinde pek şiddetle ldale-i kelam etmiş ve
kendisini sosyalistler srrasnda zikreden bazı yazat|aıa kaİşı, haysiye.
tini şiddetle savunmak zorunda bulunmuŞtu.» (s.242 - 243) Spenser'in
felsefi inançlan sağlamdI ve kişi özgürlük ve hakl.alınn bu koca dahi-
den, büyük ve ondan haysiyetli savunucusu yoktu. HürIiyetperver filo-
zof Spenser, istibdadın - geIek bir şah§ tarafından, geİekse hükümet
veya bir parti tarafından yapdsın _ son derece a]eyhtarl idi. Herkesten
derin düşünen, herkesten ince gören Spenser, despotizmden nefrei edi-
yor ve onun kalşısrna düşman olarak dikiliyordu. En ufak bir vesiley-
le, kişi haklarına karrşılmasrna meydan vermek istemiyordu. O, her
türlü istibdatln yoluna dikilmiş, büyük bir rnoral gücün müşahhas
timsali idi. Makalelerinde özgürlük sever bil deha göİülüyordu. CoŞ-
kun bir üslüpla itiraz ruhunu dile getiriyordu. Hükümet yavaş yavaş
şahsi ve sosyal işlere karişmaktan elini çekecekti. (s: 113 - 1i5 - 118).

RIza Tevfik, Spenser'in bayağı anlamıyla demokrat olmayıp, tam
anlamryla radikaI olduğunu söyler.

Bu Alicenap filozofun özgürlük severliğinden kat'iyen kuşkulanmaz.
Özgürlüğün ve hakkın ondan daha sağlam ve daha azimli bir savunu-
cusu olmadığınr, dünya bilir. Küçükten beli libera] yalat §lnm tece]-
lileİini, daima otorite aleyhine isyan suretiyle açığa lırran o değil mi.
dir? Kendisinin yaratlhştan bir Iadikal olduğunu ve hiç bir vakit, bu
fikir ve meslekten, bu tavlrdan geqmemiş olduğunu övüne öVüne söy-
lüyor. (s: 6?? - 679).

Spenser, en güçlü etkisi olan dahileİden biri ve zamanlmlza otan
la, elbette birincisidiİ. DehA taşıyan böyle kişiler, çevreye uymaktan
ziyade, bulunduk]arı çevreyi son deİece etkileyerek, temel değişiklikler
yaratlrlar. İçinde bulunduklall çevreyi, fikirlerine, kendi plAnlarına uy.
durmak suretiyle değiştirirler. Spenser'in sözlğIi siyasi hikmetin temel
taşıdlr ve ladikalizmin de en önemli ve temel prensibini o vermiştir.
onun sözleri hürriyet Ve hukuk ve hikmet-i siyasiye bahsinde pek önem"
li düstur-u beyandrr. Ve bunu bütün liberal filozoflar tastik ve teslim.
de teİeddüt etmemişlerdir.

Delginin kapağında, özel teşebbüs lehinde, ekonominin önemini
belirten yazllar yer alıyoTdu. İstenen şuydu: Kişilerin ruhlarınl besle-
yip yüksettmek. Umumi efk6r ve zihinleri daima, şahsi teşebbüslerin
eme]lerine ve temayüllerine ceveldn merkezi olabilecek bir hale getir-
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mek. Özellikle 7,am:an,.mtzda, önemi inkar o]unamryan §iyasi olaylarln
başlıca kökü, ekonomik pToblemlerdir.

Dergide Aynizade Hasan Tahsin ile Terbiyeci Satı'n da yazllarl yel
almıştr. SA.tı soruyordu: «Endüvüdüalizm mi, yoksa sosyalizm mi ga,

]abe edecek? Acaba bugünkü toplumlar, bir gün gelip de ilk deviller,
deki anarşi ve komünizme muvazi ve müadil (yani paralel ve ekivalAn)
bir şekle ulaşmlyacak mıdlr?»

Satı, bu Sorularl ortaya atmakla yetiniyor, açrklamasrru ve çöZümü-
nü daiıa yetkili katemlere bıraklyoldu, (Uzviyetler ve Cemiyetler baş-
ltklı, yazısmdan).

Demokrasi ve sosyalizm konular]na dokunan dergiye göre:
«Gelişmenin tabii yasaları ile demokrasi fikilleli arasmda aykuI-

hk Vardl. Fransa devrimini yapanlar, eşitlik, özgüİlük, kardeşlik (mü-

sAvAt, hürriyet, uhuwet) kelimelerini, bugünkü fenlen henüz doğma-
mlştı, Dünyada tabii yasalar kadar aristokratik hiç bilşey yoktur. AIis,
tokrasi, insan toplumlarınm yasalarıdrr.»

Ahmet Şuayip şunlarr yazıyordu: Bugün ise bütiin insanhk,
zenginlikten pay almak istiyor. Alamıyan, kudurarak, bu mahrumiyet-
ten ötürü toplum suçlamaya kalkıyor. HeI kim fakiTse kendini, insan-
lığin mutsuzlar zümresinden sayarak bil haksızlığrn kurbanı olduğu
fikrine kaplhyor. BuhTaniyyun, Ademi}Tun, İştirakiyyun ve meslekleri
bundan doğuyor. (s: 290).

Ahmet Şuayip, temelde ekonomiyi görmektedir: «Ölümıer, evlen,
meler, fuhuş]ar, cinayetler gibi olaylaTın temelleİi hep iktisadidir. Ya-

şama yasalarI, iktisattan bağlmsz sanılır. Oysa ki keyfiyet bunun ta-

mamiyle aksidir, Herşey bize gösteriyor ki, sosyal hayatta çeşitli aşa-

malann illeti ekonomiktir. sosyal derdi teşhis edelek tedavi edebilecek
olan ancak ekonomidiT. Bazı zenginliklerin üretim ve kullanlş biçimi
halkın vicdanına yolunu şaşırtacak surettediL SOSYALİZM mutluluk
imkarundan umudunu kesenler için avutucu bir nA.medir. Sanllmasln
ki soSYALİzM mesleğinde bu alemi çıkarlanna karş1 kayıtsu bir te-

vekkül ve fedakA.rlık fikri mündemiçtir.
Bunr.rn aksine SOSYALİZM bir nevi müştehiyat sendikasldır.

Mğmnunlar ve hoşnut olmayanlar, gerçekte yanl fikirle hareket
de bu alemi çlkarlalrna karŞ1 kayıtsu biT tevekkül ve fedakarlık fikri
mündemiçtir. Bunun aksine SOSYALİZM bir nevi müştehiyat sendika-
sld,lr. Memnunlar ve hoşnut olmayanlar, gerqekte aynl fikirle hareket
ediyor. Biri serveti almak, diğeri saklamak istİyol. İki bencil (ik hod-

ğam) birbiriyle boğuşuyor» (s: 290, 29B,312),
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Dergi, Ahmet Şuayipln ideolojik serüvenini gösteren bir tabloyu da
vermektedir:

«Şuaylp, kendisini Ten'i üstad sayar ve onun için kalbinde daimİ
bir saygr Ia'şesi muhafaza edeldi. onun indinde Ten bilgi ve erdem dün-
yasmln Tannsl idi. onun bilgi ı,e fazilet tacı, çevlenin etkilerini incele-
dikten sonra, geçen yüzyrlln ve yirminci yüzyıl medeniyetinin en büyük,
hakiki faktörü ve müessiTi ve yiizyılın vicdan ve tefekkür hA.kimesinin
para olduğunu söylerdi. Onun nazarrnda, paranm yayılmasına ve nüfu-
zuna sebep demokrasi idi. YüIeklele buyruğunu geçiren padişah odur.
Onun önünde aristokrat, demokrat, anm, cahil, büyük, küçük herkes
eğiliyor, demektedir. Bununla beraber zenginleİi imha ederek insan
mutluluğunu kurmanın kabi1 olamıyacağrna inancr vardı. Biz onır sos-
yALiZI4 fikirleİine karşr pek şiddetti buluyoruz. On sene evvel dimağı
SOSYALİZM nazariyeleriyle dopdolu olan Şuayıp'ln fikirlerinde bir kaq
yıl içinde bir değişiklilr görüyoruz. K amanso'ya tapanlardandl. Jores
de belagatına hayran olmuştu. İ{u-kuk Darülfünunda verdiği derslerde
Hakkl Paşa'nın SOSYALİZM hakkındaki eleştililerine kat maz, bunun"
la beraber Ha.mit Devri'nin basklları yüzünden, soSYALİzM lehinde
fikir beyan etmekten de çekiniİdi. Ahmet Şuayıp soSYALİzM'in mes-
huf-u hulyasl olmaktan kendini kurtallp, miifekkiresinin kuwetli pro-
jektöIlerini toplumun ruhuna yöneltmiş ve onun gerçek derinliğini gör-
mek istemiştif.» (s: 1015, 1021, kanun-u evvel 326).

Şimdi de Bedi' Nuri'ye gelelim. Ferdiyyun ve Fevzaviyyun başhkh
yazIslnda SoSYALİST'leIden iştiİakiyyun diye bahsetmekte: Puludon'u
ve Marks'ı da zikletmektedir, «Esasen meslek-i iştirakilryun'a mensup
olan Marks» diyor. Sonra Prudon'a geçiyor: «mesleklerine Fevz6,r,İ den-
se pek haklı o]ur ve yanlış bir tabir olmamrş o1ul» (s. 641).

Bedi' Nul,i'nin Resimli Kitap'ta (No: 12) Ferdiyyun ve İştirakiyyun
başhkh yazlsml da hatırlryarak Dergide, Marks'tan ve SosYALİZM'den
bahseden y azllarlnl inceleyelim.

Üç könun-u sani 326 tarihinde yazdığı yazıda, Pİud,on'un «Hak-r te-
mellük bir sirkattir» ibaresini zikredlyor. (s. 1050) sonra da KaTl
Marks'a geçiyor:

Karl Marks'ın Bir İştirakinin Beyanna.ınesi'nde şu ibaresi ki, Flr-
ka-i azime-i iştiraki}Tun'un gökten nazil olmuş bir kit6,br mesabesin-
dedir, zamanlmızda efkör ve möAni-i ahlakiyedeki ihtibflaıın derecesi-
ni ve şiddetini gösteİir: «KA,vinin, ahlak, din, esafil-i na.s için öyle bur-
juvalrğa mahsus efka,r-ı bat a teşkil eder ki, bunun arkasında hep bu
sınıfa mahsus bir çok menafi-i adiye istitar eder. (Türkçesi: Ayak takl-
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ml için yasalar, ahlak ve din burjuvalığa özgü yanhş fikirlerdir. Bunun
arkasmda burjuva slnıfma özgü bir çok bayağı çtkallal gizlidir)» (s.

1050 _ 1).
Bedi' Nuri Baböf'ten de söz ediyor. Sonra da KOMÜNİZM ve SOS-

YALizM meselelerine gegiyor:
«Son yüzyı]m fikir savaşl atrarunda en şiddetli çarplşmaları yans1-

tan KoMÜNİzM ve sosYALİZM problemleri; muhalif fikirier ordula-
rtdır. Bu ordular şahsi tasarİuf hakk]na, di.izenli bil biçimde saldlrmak
ve başhca temellerini ve müstahkem noktalaTml yd p yoketmek için
sevkedilmiş ve teşki] olunmuştur. Bunlar geçen yüzyılm Siyasi ve ikti-
sadi en muazzam sosyal problemlerini meydana getirmişleldir.

':fazar, rJüa]Kln].z yapılsm, bırakrnız geçsin foImülünü kaydettikten
sonra, sözüne devamla diyor ki:

Diğer taraftan da sosyalistler ekonomik özgürlüğün aşln biçime
vaünaslnln beşer fertled arasrnda servet sahibi ve amele gibi, birisi
fevkalAde zenginliği haiz, diğeri yoksul sosyal smrf]ar yaratmak ve sos-
ya1 farklılığı son derece şiddetlendirip arttırüğrnr söylediler ve, biI
taklm kanunlar çtkaralak, bunun öniine geçilmesi lüzumunu istemeğe
başlad ar. Bu iddialar o dereceye kadar ileri gitmiştir ki, hükümetin
sosyal fe*ler aIaslnda ekonomik göIevleli ve vaziyeti tevzi ve taksim
etmesini, yani dağltlp bölüştürmesini; sinayi ve ticaretin bir düzenle
yicisi o]masml, lısacasr ekonomik hayat teşkilatını yüklenmesini iste,
meğe kadar vardI. Bu suretle dünkü ekonomik serbestlik (serbestii
iktisadİ) feryatlarr az geçmeden himaye usulüne ve daha sonra da sos-
yalizm'e döndü. Yani ink ap vğ tahawül etti.

Dergi Yazarı Bedİ' Nud, Marks ve Engels'i zikrederek, tarihi mad-
deciliğe geçiyor:

«Karl Marks, Anjel ve Labriyola gibi maddiyet-i tarihiye mesleğini
( Mat6rialisme historique) savunanlar, yani tarihi amiueri bir menfaat
fikline ve saikine izafe eyleyenler, fikir değişiklikleIinde biricik faktö-
rün glkardan ibaret o1duğu fikrindedirler. Onun için, İştirakiyyun'un
Beyannamesi'nde (Yani Manifest'te) şu fikrayr okuyoluz: «tahawülöt-r
fikriye, mahsul-ü fikrinin, mahsul-ü madde ile mübadelesinden başka
neyi isbateder?» Bu mütalea, tarih incelemeleriyle sebittir ki, mübalea"
dan hali değildir. Gerçekten, fikir değişikliklerini gerektiren, slrf eko-
nomik çıkarlann yan başına hürriyet aşkl, istiklal emeli, üştünlük ka.
zanma gibi faktörleri de katmahdır. Ekonomİk problemlerin ikinci de-
recede kaldrğr hallerde bu ve buna benzer seiklerin yini faktörlerin
varlığl inkar olunamaz.r, (TahavvüHt-l Fikriyye başhkh yazldan:
Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiyye Mecmuasl, ikinci sene, cilt 3, bir ki-
nun-u ewel 1326 No: 12 - 24). 

.Jr.
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Deİgideki incelemeyi bitirirken, Peyami Safa'nin amcasl Ali Kami'-
nin sosyalizrn Hakkrnda Tenkidat başl*ll eleştirmesini de hatlrlatmak
gerekir. Bu çok önemli yazryl da aynca ele almak geleklidiI. Şimdilik
yazann bir ibaresini aktarallm:

«Sosyalizm efLar1, bizde de intişara başladl. Hatta, bu meslek er.
babının n6.şir-i efkarı olmak üzere İŞTİReK namiyle bir gazete bile zu-
hur etti.» (s. 707)

976 ŞUBATINDAN KATKI

2 -Şubat: Bir Çek Ajanl, Doğu Avrupa ülkeleline yaym yapan ve Mü-
nih'te bulunan Hür Avrupa Radyosunda CIA'nrn habeli drşlnda
çahştığm1 açıklamıştlr. Pave1 Minarik admdaki Çek ajanı, bu rad-
yoyu CIA'ntn yönettiğini ve yayın faaliyeti dışlnda çeşitli Doğu
Avnrpa göçmen örgütlerinin koordinasyon ve karşı casusluk mel-
kezi olduğunu da açıklamasrna eklemiştir. ABD makamlarI habed
doğrulamlştır. - Sovyetler Birliği, yeni Çin Başbakaruna bir gizli
mesaj gönderelek anlaşmaya hazır olduklarınl ve dostluklarlnın
yeniden kuruJ.masl gelektiğini bildilmişlerdir. _ sungurlu'da izin-
siz gösteri yaprp ilerici öğIetmenlere saldrran «Komando»lardan
28'i tutuklandı. Ayrrca adliye aleyhinde tezahüİat yapan komando-
lar hakkrnda da soruşturma açlldl.

4 . Şubat: F. Almanya'da yayrnlanan (Frankfurt) «Basın Bülteni»; ABD'
nin F. Almanya'daki önde gelen 15 CIA ajarunın ad ve adreslerini
açıklamlştlr. - ABD Dışişleri Bakanı «Iiüki.jmetinde komünist bu-
lunan NATo'da kalamaz» demiŞ ve bu gibi ülkelelde AED arasın-
da kök]ü değişiklik olacağml da eklemiştil. - Sungurlu'da Adliyeyi
plotesto edenlerden alt1 kişi daha tutuklandl. - ABD DtşişleIi Ba-
kanı Kissinger, Portekiz Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Soares'e:
«Siz bir Kerensky'Sini,z, içtenliğinize inanlyorum ama, po]itikada
açlk yiirekli olmamak gerekif.» dedi.

İ . Şubat: Federal Almanya'nın en büyük işçi kuruluşu Alman Sendi-
kalan KonfedeTasyonu (DGB), Mİlliyetçi Hareket Partisi'nin, F.
Almanya'daki faaliyetleri ile ilgiti olaIak kendi İçişleri Bakanhk-
larına ve Türk - İş'e şikayette bulunmuştur. MHP'nin F. Alman-
ya'daki çahşmalannda, Hitler'in Nasyonal Sosyalizmini benimse-
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diğini ve a,}rru kaba kuwet yöntemledni kullaİıdığlnl bildirmekte-
dir. " ABD Loockhed Firmasının Türkiye|ye uçak satabilmek için
13 milyon TL «rüşVet» verdiği re§men açlklandı. - CIA ile Mafia
arasında, Türkiye'den kaçrnlan haşhaşla, İtaıya'da komünistlerin
seçilmemesi konusunda işbirliği yapıldlğ bir eski CIA ajan taTa-

' fından açIk]anm§tır. Buna göro Türkiye'deki haşhaş kaçakçılığı
konusrrnda CIA, Ma.fia'nın işine kanşmıyacak, ancak İtalya'daki
seçimlerde komünistlerin seçilmemesi konusunda ise Mafia, cIA'
ya yardım edecektir. - Levent Ekmek Fabİikasının işçileri önce
ı(grev»e gitmiş sonra da bu gıevi «BOYKOT»a dönüştürmüşler-
di. Patİon ise işyellerindeki motoİian satlp. kaçmlştır. İşçiler bu-
na-karşın BoYKoT'u süIdüImüş, daha sonra da Belediye'den izin

, alarak kendileri flrını çal§tumaya. başlamıştır. İşçiler, patron o1-

madan üretimi başlatt*larınI ve sürdüİecekierini bildirmişlerdir.
9 - Şubat : Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi bir bildiride «faşizrrıi ve

emperyalizmi» kmayan ifadeler bulunduğu gerekçesiyle görülmek-
te olan dava ile ilgili olarak «faşizme ve emperyalizme kahİolsun
demek suç değildiı.» diye karar vermiş ve bu karar Yargltay'ca
da onaylanmıştır.

10 . Şubat: CIA'run, ilalya'da sağcr kuruluşlara her yıi iki milyon dolar
verdiği aç*tandl. Aynca CIA'nIn, İtalyan İstihbarat Örg,ütü Baş-
kant bil generale de 800.000 dolar verdiği açtklarnalar arasmda... -

FIansE Komiinist ,Patisi'nce 22. Kongresinde «proletarya dikta-
törtüğü kavrammm taIihen aşılmıŞ olduğu»na dair bir tektif ka-
but edildi, - Ünver Oteli patronu ile işçiler arasında çrkan u},ı-iş-
mazlrk sonucunda patron «lokavt» ilan etmiştir. Ancak işçiler, iş-
yerini boşaltmlyarak oteli «İŞceı» etmiş ve faaliyetİni sürdüre-
ceklerini açıklamlşlardlr. Otel, işçilerin denetiminde faaliyetini
sürdürmektedir.

14 - Şubat : Arjantin'de patronlar 24 saat süreyle İşyerlerini kapatacak-
lannl bildirince, işçi liderleri böyle bir kapatmayd karşr kapanan
bütün işyerlerinin «İŞGAL» edileeeğini açftlamlşlardlr.

15 - Şubat: Doğu Lastik:Eabrikasmda 5 ocak'tan beri BoYKoT ta olan
135 işçi işten at dl. İşçiter, sendikalannm kendileriyte, ilgilenme
diğini açrklaülar. - optiion Fermuar Fabrikasmda önce 2 §onra 18

işçi BoYKoT nedeniyle işten atılmıştlr. BoYKoT devam ettiril-
mektedir.

16 - Şubat : G. Vietnam'ın Başkenti Saygon'da silahlı bir ayaklanmanrı
bastlrıldlğl biidirilmektedir, Bu karşl-hareketin, CIA'run planla.rna-
sly]a ve kilisenin işbirliğiyle gerçekleştiİildiği de açrklamaya ek-
lenmektedir.

l5
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1? . Şubat: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi oktar cirit, so-
kakta vurularak öldüıüldü. viyana'da yayınlanan gazeteler (cirit
daha önce Viyana'da göIevliydi) Cirit'in «Olta-Doğu'da siyonist
ve emperyalist hareketi koordine etmekle görevli» o]duğu için ö1-

düriildüğiiııü yazryor. - Komando'laI, Ankara'da polisleri dövdü.
Polisler, kurtulmak için oıay yerinden kaçtılar. " AP Milletvekili,
eski geneTa] ve sıklyönetim Mahkemesi Başkanı A. Elverdi Meclis-
te dayak yedi.

18 " Şubat : Ermenek KömüI ocaklaİında meydana gelen grizu patla-
masrnda 5 işçi öldü. Öıümıer, ihmal yüzünden meydana gelen bi-
rer «cinayet» olarak niteleniyor.

19 - Şulıat : Levent Ekmek Fabrikası, işçilerin yönetİmi ve denetiminde
üretimine devam etmektedir. Patronun kaçması iizerine Ekmek
Fabrikasrnr İŞGAL eden işçiler Belediyeden resmen izin alarak
üretime başlamrşlardr. Önceleri çevredeki diğer ekmek fabrikasr
patronlanrun baslqsr ile Fldrnrnak istenen işçiler, ekmeğ biz.
zat §atmaya başlamrş ve fiatrnr da Z00 kuıuşa indirmiştir. Ekme-
ğin resmi fiatrnrn 250 kuruş olduğunu bildiren İstaırbul Betediyesi
yetkilileri ekıneğin bu fiattan aşaf, satıIamryacağmr bildirmiş ve
fabrika işçilerine ceza kesmişlerdir. İşçiler ise 200 kuruştan sa,
trş yaptülarr halde kendilerinin k6,r ettiklerini ve hatta ekmeği
175 kuruşa satmalaı,ı haltnde bile yine ki,r edeceklerini açıkla.
mrş ve hallra ucuz ekmek yedirmek isteıniyen ilgİlileri krnaİİırştır.
Ekmek fabIikası İşçilerin yönetiminde faaliyetine devam etmekte
ve 200 kuruşluk ekmek satışı sürdüri-ilmğktedir.

21 - Şubat : ABD'den yapılan bir aç*lamada, ABD de 500.000 kişinin
«suç işlemeyi meslek haline getirdiği» bildililmektedir. Bu tip in-
sanlarrn giderek arttlğml ve bu işin çok lr,azançll olduğunu, bu
«meslek»teki insaJılann vergi de ödemedikle ni de açtklamasma
ekleyen ilgiıiler bütün tedbirlere karşın bu işin önlenemeüğini de
bildirmektedirler.

25 . Şubat: SBKP Genel SekIeteri L. Brejnev, Partinin 25. Gene] Kong-
sinde yaptığl açış konuşmasında, Fransız Komiinist Patisi Yöne-
ticilerini «oportünistler» olarak nitelemiştir.

2? - şubat : Daha önce işçiıer tarafından İŞGAL edilip çahştlrllan Ün-
ver oteii polis tarafndan boşaltılarak mühürlendi. otelin teslim
alınmasında patron adrna vekil olarak eski emniyet müdür yardım-
c$t Yaşaİ okçuoğlu bulrınmuştur.


