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Savel YardimCISI Faruk A§Ikoglu, "Sosyalist Tiirkiye,, YaZjlri 

Ali Faik Cihan'tn 142. Maddeye gore cezalandtriimastni istedi 

d ' e tiki I 
Bir ylldan beri Trabzon Ag•r Ceza Mahkemesinda 
yarg-•lanmakta olan «Sosyalist Ti.irkiye» adll kitabtn 
yazar•, Ak~aabat Sorgu Yarg1c1 Ali Faik Cihan'•n 
cuma gi.inki.i duru~mastnda esas hakk1ndaki mutalaa-

Stnl bildiren Savel Yard1mc•s• Faruk A~•koglu, Ci

han'tn •<Komi.inist teoriye bagll kalmadan komi.inizm 

propagandas1 yapt•g•nm ileri si.irerek, T.C.K. 142/1. 

Maddesi geregince cezaland•r•lmastnl istemi,tir. 

Savct Yardtmctst, da
ha once Macit Gokberk 

taraftn
sayfaltk 

ve Ragtp Sartca 
dan verilen 27 
miisbet bilirki,i raporn
na ragmen, Cihan'm, ki
tabmda 4<Toplumculuk)) 
adt altmda «Komiinizm 
propagandast)) yapttgtnt, 
bunu yapar"ken de mark
sist teoriden aynltp, e
mek~i smtftn cebir ve 
'iddete ba~vurmadan, oy 
ve se~im yoluyla iktida
ra gelmesini istedigini 
soylemi~ ve <<Komiinizm 
propagandast yapmak 
i~in iJle Je teoriye sadtk 
kalmak ~art degildir,)) 
demi~tir. 

CtHAN'IN SA VUNMASI 
142. Maddeye muha

lefet eden lerin ey lemine 
mahkemelerce <<komii
nizm propagandasu adt 
konuJmaSIDl yererek SO

ze ba~layan Ali Faik Ci
han: 

<<Bu tutum, hakkmda 
kovu~turma a~tlan bir 
~anhyt, mahkiimiyet ka
rart verilmeksizin ceza-

ya ~arpttrmak anlamma 
gelmiyor mu? Uzun ytl
lardan beri siirdiirii len 
bu teamiil, Tiirk UJusu 
adtna hiikiim vermE>kle 
gorevli ve bagtmstz ol
malart gereken mahke
melerin, siyaset adamla
rtntn gonliinii ho~ etmek
ten ibaret olan bir ta
vizden kurtulamadtlclart
Dl gostermiyor mu?>> de
mi~ ve ,unlart eklemi~

tir: 
<•Tiirk Ceza Yasastn

da, komiinizm adt ile 
nitelenen bir eylem yok 
tur. Gerek 142. Maddede, 
gerekse Yasantn ba,ka 
bir yerinde <•komiinizm>> 
deyim i ge~memekted ir ,)) 
ANAYASAYA AYKIRI 

Daha sonra, 141 ve 
142. Maddeler hakkmda 
Anayasa Mahkemesince 
verihn karartn ~imdiye 

dek Resmi Gazete'de ya
ytmlanmamt' olmasmtn 
Anayasamn 152. Madde
sine z.yktrl oldugunu soy
leyen Cihan, <<Burada 
Anayasa Mahkemesinin 

TU k·y ' e fik·r uc 
1! •• )J vus ur 

kendi kendini inkart so:-z: 
konusud'ur. Anayasa Mah
kemesinin 142. Madde 
hakkmdaki bu tutumu, 
ba~1 dara geldik~e «141 
ve 142. Maddeler i~leti

lecektir)) yolunda de
me~ler veren Hiikiimet 
sorumlulartntn tutumun
dan ~ok uzak anlamlar
da yoramlanamaz>> de
mi~tir. 

Kitap toplatmamn, 
demokratik bir iilkede 
<<yargt giiciiniin intihart>> 
olacagtnt soyleyen Ali 
Faik Cihan, boyle du
rumlarda Universitele
rin, Barolartn, bastn ve 
gen~lik kurulu~lannm 

tepki gostermemesini de 
ele~tirmi~ ve savunmast
Dl §oy1e bitirmi~tir: 

,,fiKtRLER 
KOVU~TURULAMAZ)) 

<<Bu davamn buraya 
getirilmesi, ancak Ana
yasa du.varmtn delinip 
ge~ilmesi suretiyle miim-
k iin olmu~tur. Boylece, 
demokratik denetimin 
dumura ugramt~ olma
stndan yararlanmastnl 
bilen tutucu ve ham kuv
vetler, Anayasayt delik
de~ik etmeyi ba~armt'
lardtr. Anayasantn II ve 
20. maddeleri durduk~a 

Tiirkiye'de fikir su~u 

olamaz ve fikirler. ko
vu~turulamaz. Ama ne 

yaztk ki, bugiin bu Ana
y asa acizlerin:ve dii~kiin
lerin okuyup ufledigi 
bir dua metni haline ge-
ti"rilmi~tir. Ana yasantn 
demokratik kurulu~lan, 

degi~en diinya ko~ullart
na gozleri kapah, kulak-
Ian ttkalt, Cumhuriyeti 
ve devrimleri kavramak 
yeteneginden yoksun Os~ 
manit kafalan tarafm-
dan t1pk1 yabani anlann 
korelttigi art kovam gi
bi-koreltildigi siirece 
boyle ~eli~kiler olacakttr. 
Bilim kiirsiileri, ger~ek 
bilimin tahrif edilmi~ 

bi~imlerini bilim adt al
ttnda ogrenci ye sunan ve 
kafas1 kartla~ttktan son
ra ytllarca tekrar edip 
durdugu safsataya inan
mak durumuna dii~en og
reticilerin i~gali altmda 
kaldtgt siirece boyle aca
iplikler goriilecektir. Ya
banct ~tkarlarma kul-ko-
le olmayt ulus~uluk ve 
yurtseverJik gibi goste
rerek, ulus~ulugu ve yurt
severligi kcndi tekeline 
aldtktan sonra kar~IStna 

~1kan her dii~iinceyi <<go
monist)) sayan bozuk po
litikact tipi, yonetimin 
kilit noktalartnt elinde 
tuttugu siirece, bu gibi 
ters · olaylara hi~ ~a~ma
mak gerekir. Su~lular, 

Ana yasanm i~inde de gil, 
dt~anda aranmaltdtr!)) 



Jean-Paul Sartre, Naztm Hikmet'ten ~ok 
1eyJ.er ogrendigini a~tk~a soyliiyor. Simon 
De Beauoir ve daba yiizlerce kalburiistii ele~ti
rici, ozan, oyun yazan, romanct, oouo . ~agtmt 

tan en biiyiik saoat~tlarmdan biri oldugu konu
sunda birle~iyorlar. Ve ~iiphesiz-Atay'tn dedigi 
gibi-Cumhuriyet Tiirkiyesi'nin en biiyiik oza
mdtr Naztm Hikmet. 

Ya~anttllt ve sanattyla toplum ve sanat ili§
kisinin canlt ornegi olan Naztm Hikmet'ten 
or~ekler vererek, sanat~tntn, ~agtntn dt~tnda 
kalmastntn miimkiin olamtyacagt. her§eyi iie 
oldugu gibi sanattyla da i~inde ya~adtgt top
lorna bagh kalmast gerektigi sorununu a~tkla
maya ~ah§acagtz. 

Geri kaln11§ iilkelerde sanat ve sanat~•. 
toplumu aydmlatmak, ileri gotiirmek idn go
rev yiiklenmek zorundadtr. Sanat bir okuldur 
bu iilkeler i~in. Mehmet Akif bir tarihte «Se
biJiirre§ab dergisinde §Oyle yaztyordu: 

((.,.Sanat sanat i~inmi~··· Kalktnm•§ nluslar 
i~in bu dogru olabilir. Ama bizim gibi ulus
larda sanat a~ olmalt, ekmek olma!1 .,)) 

Naztm Hikmet'in §" ~iiri, toprak istiyen, 
topragmt i§lemek i~in makine istiyen koyliiye 
maval dinletenleri ne giizel anlattyor: 

«TatiJ maval dinlemekten gayr1 usand1k 
Art1k 
Hepinizin kafas1na 

fU 
daaaaaank 

des in: 
Koyliiniin toprafa hasreti var, 

toprafm hasreti 
maklnalarl» 

Emegin degeri ver\lmeli. Gelir hak~a, or
tak~a bolii§iilmeli. insanlar e~it olmalt. Oysa 
hala esir, efendi diye ayrtltyorlar. Nazun Hik
met, .. yaztldtgt tarihte FranStzcaya ~evrilen bir 
§iirinde §oyle bir tablo ~iziyor: 

« .•. Yine biz koleleriz, efendilerimiz var, 
Yine her mel'un taJ• yosunlar:mlf bir duvar 
Esir-Efendi diye koymuf ta adlar1n1 
ikPbahta ay1rm1f arzm evlat1arm1. 
Efendi iJietiyor esir iJiiyor . yine, 
Yine efendilerin giimuflu sofras1ndan 
Kar gibi ekmeginden ,arap dolu tasmdan 
K1r1nt1, art•k bile dufmuyor ifliyene 
Yine biz esir ge~en her giiniin akfammda 
Eve sade bir lokma ekmek getiriyoruz. 
Gece yagmur inlerken evimizin dammda, 
lsmabilmek i~in giinefi bekler gibi 
Birbirine sokulan hasta kopekler gibi 
Y1rt1k yorgan1m1z1n altmda titriyoruz. 
<;iftimiz, balyozumuz, sonsuz ~ai•Jmam1zla 
As1rlard1r bagr1nda inleyen kazmam1zla 
Heyecana geldi de kara topragrn kalbi 
Kendini teslim eden taze bir kad1n gibi 
<;i~eklerle donand• diinya isimli aga~ 
Biz bu agacrm1z1n dlbinde olurken a~ 
Efendiler gosterip srr1tan diflerini 
Birer birer topluyor butiin yemi$1erini. •• 

Efendiler, agalar, evliyalar, keJiJier 
Ebedi karanl1g1n bogulsun kollar~nda 
Art1k temiz ruhlar1n ayd1n1Jk yollarrnda 
Sade bir din, bir. kanun, bir hak: 

i ~I i yen -d if Jer .•. » 

Ytllardtr gozlerden saklanan Anadoluyu da 
ger~ek yiiziiyle serer gozlerimizin oniine Na-
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ztm Hikmet. «Yalnayak» isimli §iiri ~oyle 
ba~lar: 

«Kafam•zda gune' 
ate, 

bir sar1k 
Ar1k toprak 

~rplak ayaklarrmJza ~ank. 
ihtiyar kat1nndan 

daha olii bir koylu 
yan1m1zda. 

Yanrm1zda deyil 
yanan 

kanrm1zda 

Omuz yam~•srz 
bilek J<am~ISIZ 
ats1z, arabasrz 

jandarmas1z, 
ay1 ini koyler 

bal~•k kasabalar 
kel daglar &Jtlk! 

iJte biz o diyar1 boyle dola$tlk.» 

Nazwa Hikmet; «Bizi yutmak istiyen kapi 
talizme, bizi yoketmek istiyen emperyalizme 
kar§t» kazandtgtmtz Kurtulu§ Sava§tnl ~ok gii
zel anlattr. Ornegin «Karaytlan Hikayesi» bir 
§ahaserdir. <<Kurtu1uf Sava~t Destant>>nda Ata
tiirk'ii ~oyle anlattr Naztm: 

((Sarr~•n bir kurda benziyordu. 
Ve gozleri ~akmak ~akmakt1. 
Yiiriidii u~urumun bafrna kadar 
Efilip durdu, 
B1raksalar 
ince uzun bacaklarr iistiinde yaylanarak 
Ve karanlrkta akan bir ylld1z gibi akarak 
Kocatepe'den Afyon ovas1na atlryacaktJ ... » 

Ayrtlmak istemedigi halde, vata01ndan ay-
rtlmaya mecbur btraktlan Nazun, zaman-za
man yurt ozlemini anlatan ,iirler yazmtfttr. 
i~te «Vapun isimli §iiri: 

«Yiir·ek degil be, ~ankmlf bu, manda goniinden 
Teper ha babam teper. 

Parala~:~maz 

Teper ta,lr yollar1 
Bir vapur ge~er Varna oniinden, 
Uy Karadeni~in giimuf telleri, 
Bir vapur ge~er Bogaz'a dogru, 
Niiz1m usulcac1k okJar vapuru 

Yanar elleri ... » 

Naztm Hikmet'ten bize kalan yalntzca 
hfrka~ yiiz ~iir birka~ oyun, birka~j: roman de
gildir. Ond~n bize ve biitiin insanhga, toplum
cu bir ce~aret kalmt~tlf. iosancd bir sevgi kal
nu§ttr. Bir §iirinde §oyle der: 

uFakat 
emin ol ki sevgili; 
zavallr bir ~ingenenin 

kllll, siyah bir oriimcege benzeyen eli 
ge~irecekse eger 

ipi bogaz1ma, 
mavi gozlerimde korkuyu gormek i~in 

bo,una ~akacaklar 
Niz1m'al» 

Naztm Hikmet de bir insandt. Tiirk §iirinin 
en ~iizel orneklerioi verdi ve oldii. Diinyantn 
yerine koydugu Hal£p ~ehri ise biitiin kartpk
ltgt, biitiin yoksullugu i~inde onu unutmaya
cak. Yazacak en biiyiik duvanna <<Bu Diinya
dan Naztm Ge~ti>> diye. Ve ekleyecek Naztm' 
ID §U deyi,ioi: 

u ... iJte geldik gldiyoruz 
fen olas1n Halep ,ehri. •. » 


