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~osyalist Tiirkiye, Yazar1 Ali Faik Cihan'1n Yargttaydaki Savunmast: 

(( I, 
SOSYALiST TURKiYE» adl1 kitabJn yazar1 Ak~a 

(( abat Yarg1c1 Ali Faik Cihan'sn Yarg1taydaki sa 
vunmass, ge~en hafta i~inde yapllm•~t11· . Cihan's Yar 
gstayda hem~ehrimiz Av. Cemal Re,it Eyiiboglu ile 
Prof. Turan Gi.ine, savunmu,lardsr. Bu arada ilgin~ 
bir savunma yapan Ali Faik Cihan, «amator bir ~a
ls~ma yiiziinden» iki ylldan beri yargllandsgJnl soyle 
mi, ve Trabzon Agsr Ceza Mahl<emesinin verdigi 
mahkOmiyet kararsnsn isabetsizligini, Ceza Hukuku 
ve Anayasa yoniinden ele~tirmi~tir. 

Kalabahk hir dinlcyi 
ci toplulugunun izledigi 
duru~mada «Halktn genel 
ve karaktcristik ba ya t se 
viyesinin, s:agm gereklcri 
kaqumda insan haysiye 
ti ile hagda~mad•gmu i
leri suren Cihan, «Ana
yasa dil zeni ile ha yat dii 
zeni birbiriyle s;e l i ~ m c k 

tedir. Tiirkiye, kendi ik
lim ku~agt i.;ind c bir se 
falct adas1, diiny a ntn bir 
aytbtdir•l demi~tir. 

Bilirki ~ i Prof. Sa h ir 
Erman't da agtr bir dil
le su.;layan Cihan, dahz. 
sonra ynrdumuzun act 
gen;eklerine deginerek 
§UU) a rt soylemi~tir: 

<•M('deni Kanun'uo 
tarifme uygun hirkas: ai 
leyi i~ine alan kalab aldc 
aileleriu tek odala evler
dc hayvanlarla bir arada 
yO!p malan; koyliilerin, 
iizerinde oturduklart top 
ralda birlikte al tn tp sat tl 
malan; insanlarm, §ey
hin ayak basttgt toprak 
lara yuz surm leri, insan 
hay si yeti ile, dolay tstyla 
A nayasa u m 41 ve 49. 
Maddeleri ile ha gd a~a n 

durumlar dE>g il d ir . B u 
nun gibi, ba~kaia r tnl 

mulksiizlt~§tirme derece
sine varan toprak mul
lciyeti, ba§kalanntn oy'u
na ve iradesine hakimi
yet mcydana gctiren ~eyh
lik, agaltk, Anayasantn 
36 ve I 0. Maddeleri ile 
bagda§amaz. Kitapta ele 
almtp ele§tirilcn konu
lar, bu gibi Anayasa ile 
ba gda~ma yan duzen siz
liklerdir. Eger, ccza so
rumlulugunu gerektiren 
uns u r, bu gibi diizensiz
liklerin kaldtrtlmaslnt 
istemeks e, elbette Ana
yasa metni ba§tanba§a 
T.C. I< anununun 142. 
Maddesioin birinci fikra 
stna muhal i f dii §ece k ve 
Anayasa metnini ba~kala 

nna oktHma k su~ te§kiJ 
cdecekti r. » 

Ali Faik Ciha n, daha 
sonra mahkumiyet gerek 
s:e .,. inde yer alan iddiala 
tt tek-tek cevaplandtrmt§ 
ve savunn1astnt, tarihten 
bir olay naklederck du
gumlemi~tir. Cihan, tari 
hi olayt ~oyle anlntrnt§
ttr: 

« 16. yuzyt l , s:ag la r 
boyu . su rcge len cad thk 
s u~lamalarunn y aygm o l 
dugu hir donemdir. Ki-

• 

mi tabii olaylar, gok gii 
riiltulcri, yllr sarstntila
rt, ~iddetli soguklar, ftr
ttnalar §eytantn eseri sa 
ntltr ve ~eytantn, ya§h 
kadmlarm ruhuna gire
rek bu ola v lart meydana 
getirdigine inantltr. ~ey 

tanm yapabilecegi kotu
luklcrden toplumu koru
wak amactyla tedb!rler 
"lmtr. Cadtlan yargtla
mak iizere ozel mahke
meler kurulur. Cadtltk 
ihbarma ugrayan ya§lt 
kadmlar, sus:lannt itiraf 
et~inler diye i~kcnceye 

tabi tutuludar. i~kence
nin actlanua dayanama 
ytp ruhlartna giren §ey
tant a-;tklayanlar ate~e a 
tdmak suretiyle idl\m e
dilirler. itirafta bulunmt 
yanlar ise, devam eden 
i§kencc strasmda oliip gi 
dcrler. B. Russell'in <<Rc 
ligion and Science~> adlt 
cserinde yalntz Almanya' 
da 1450 ile 1550 ytllart 
arasmda 100 bin civartn
da cadtntn idam edildigi 
yaztltdtr. 

' • Bu i§kencelerle idam 
lann en yaygm oldugu 
bir zamanda , Treves Uni 
v ersitesi Rektoru ve Bol 
ge Mahkemesi Ba§yargtct . 
ol a n Flade adtnda biri, 
binlerce cadt hakktnda 
idam hukmunii verdikten 
sonra, bu i§in sas:maltgt 
n1 anlar gibi olur ve ce
zalan vermekte isteksiz
lik gostermege ba§lnr. 
Bunun iizerine, bu defa 
~eytamn Yargtctn ruhuna 
girdigi du~uniilerek, Yar 
gt-; ihbara ugrar. Tabi 
tutuldugu uzun i§kence
ler sonunda ruhuna §CY 
tan gi r digini itiraf eder. 
Ate~te yaktlmak suretiy
le idam edilir. Tarih: 1589 

Vc elbette boyle bir 
filcir ortam1 ve ~artlan 

is:inde, h i 'rbir cadt, ruhu 
na gi r en ~eytandan haber 
1i olamaz ve his:bir yar
gts: · Rektor Flade'nin aki 
betine du~mek endifesin
den kendisini kurtara-
maz.» 

A~tk~a 
D ik tutun bs§lariDIZI 

Neden bu yiizlerdek i ac1hk 

Patronun i§~iyi somiirmesine 

Son vermek olmah s en d ika ciltk ••• 

Ayd1n AYDEMiR 



BilANS OYUNL Rl! 
Ahmet K0KL0GiLLER 

0 RTAc;AG boyunca, Asya'dan ~rkrp Avrupa i~le
rine, ozellikle Balkanlara inen Turk boylarrnr 

bilirsiniz: Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Pe~enekler, 

Oguzlar, Kumanlar ••• Dogal, siyasal ve ekonomik 
nedenlerden dolayr Asya'dan kopup, batrya yonelen 

bu Turk boyrarrnrn sonu~larr da ~ogumuzca bilinir. 

Bilinir, ~unku ~ogumuz ilkokuldan tutun da, bir~ok 

okullarda «tarih» denilen bir ders okumu~uzdur. 0 
tarih kitaplarrnda bunlarrn sonu ~oyle anlatrlrr: 

Bizanshlar, birbiri 
arkanndau Balkanlara 
dogru inen Tiit-k akiDla
rt kar§ts•nda ~ok biiyiik 
tehlikeler atlatml§lardu. 
Bizansltlar, Tiirk aktn
lartndan kurtulmak i.yin 
Balkanlara dogru inen 
Tiirk boylarJDt birbirine 
dii§iirmek gibi kurnazca 
bir yol buldular. Po~e
neklerle Oguziart, Oguz
larla Kumanlart birbirle 
rine diitiirerek bir za
man i~in varltklartnt ko 
ruyabildiler.. Ote yandan 
da Tiirkleri yerle§tirme 
ve hristiyanla§ttrma yo
luyla, onlariD tehditlerin 

Yonelgi 
Ba~ka yerler sizin olsun 

Brrakrn beni 
Yukseklere 

Evlere ~enlik 
Cesaret 

i Yureklere 

Benziniyim traktorlerin 
Demirim 
Kazmalara 
Kurek I ere 

T aria lara erne 
Bereket 
Ekinlere 

Gozlere nur 
Alrnlara ter 
Kuvvetim 
Bileklere ~ 

c;:ekilmi~ bayragrm 
Direklere 

SUBUTAY 
~;~KARAHASANOGLU 

den kurtuln:.ak istediler. 
Bu suretle VI. yiizytldac 
XII. yiizytla kad'ar Rus
ya yolundan Balkanlara 
inen T!irk l<avimlerinin 
~ogu ya islavla~ml~, ya 
da hristiyanla§arak Tiirk 
liiklerini tiim kaybetmi~ 
lerdir. 

Derler ki, «Tarih te
kerriir etmez; olaylar ve 
insanlar durmadan degi§ 
mektedir.» Dogrudur, as 
hnd:1 tarih yoniden ya
§anmtyacak olaylarla a
ktp gitmektedir. Fakat 
yeriude sayan insanlarla, 
tarihten ders almtyan in 
sanlarla, tarih konulart 
yenidcn ya§anabilir. Ni
tekiru, bugiin ortada Bi
zans diye bir saldugan 
imparatorluk yok ama, 
onun yerine ge~mi~ (<em 
peryalist» de v letler var. 
0 zamanlardaki toplariD, 
tiifeklerio hi~biri kulla
ntlmtyor ama, ortaya ye 
ni somiirgecilik yollart 
~tkmt§ttr. Bir politikact
utn dedigi gibi, bir iilke 
istenirse, (<soya 'agt ile 
de istila edilebilir.» 

Bizans imparatorlugu 
ortada yok bugiin, fakat 
Bizans oyunlan siiriip 
gitmektedir Dogu iilke
lerinde: Kore ikiye bo
liinmii~, biribirini oldiir
me planlart i~inde. Vi
yetnam, bu yiizden diin
yaniD en korkun~ sava1 
Ianna sahne olmakta de
vam etmektedir. Hindis
tan'da, Pakistan'da do
rum ayDidtr; ktyastya 
bir i~ didi~me i~indedir
ler. Arap diinyast iso bir 

kazan gibi ytllardan be
ri kaynamaktadtr. Deger 
U yazar Nadir Nadi'nin 
bclirttigi gibi, bu ktvtl
ctm son anda c;in"e de 
!'t~rattlrnt§ttr. Emperya
list batt devletleri bu di 
di§meden kendilerine dii 
§ecek olan aviD hesaplart 
i.yinde, olaylart sevin~le 

seyretmektedir. 
Ne yaztk ki, yurdu~ 

muz Cl!a, 5on ytllarda bu 
paralele sokulmu§tur. I. 
Diinya Sava§t sonrasiD
da, Tiirkiye'yi paylafma 
planlan, Atatiirk'iin orta 
ya ~tkt§l ile suya dii§er 
gibi goriinmii§, fakat A
tatiirk'iin oliimiinden son 
ra, yeniden harekete ge
.yen emperyalistler, Tiir
kiye'yi adt ge~en parale
le sokmaya ugra,makta
dtrlar. 

Bnnlarm, degi~meyen 
taktikleri §Udur: Par~ala, 
bol ve vur! 

Yutulmayan biiyiik 
par~ayt bolmek, par\"ala 
ra aytrmak, ondan sonra 
yntmak t>lbette daha 
kolaydtr. «Biiyiik baltgm 
kii~iik bahgt yutma pe
tinde oldugn•> ger~egtnt 

unutan azgeli§mi§ iilke
ler, ne yaztk ki, bu so
miirgen taktigini kolayca 
anltyamtyorlar. 

Son aylarda, yurdu
muzdaki e;•li~melere bir 
goz atar sak, §UDU gorii
riiz: Partiler, gen<;lik ku 
rulu~lart, ogretll}.enler, 
giderek biitiin aydmlar 
durmadan boliinmektQ
dir.~. Yurdumuzua anti
emperyalist gii~leri asd 

tehlikeyi btrakm1~, ktya 
stya birbirleriyle ugrap~ 
yor. Birle§Dlesi gereken 
gii~ler, basit nedenlerden 
par~a!aDI yor. 

Atatiirk'iin §U sozle 
rini unutmamak zorunda 
j'lZ! 

«AS1l olan i~ cephe-
dir. Bu cephe bu memle 
ketin, biitiin milletin vii 
cuda getirdigi cephedir. 

Zahiri cephe, dogru
dan dogruya ordunun 
dii~man kar§tStndaki silah 
It cephesidir. Bu cephe 
sarstlabilir, degi§cbilir, 
yenilebilir. Fakat bu hal 
hi~bir vakit bir memle
keti, bir milleti mabve
demez. Onemli olan, 
memleketi tcmelinden yt 
kan, milleti esir ettiren 
i<r cephen in _ dii§tnesidir. 
Bu hakikatt bizdeo iyi 
bilen dii§manlar, bu ccp 
bemi:r:i ytkmak i~in astr 
)area ~all§rnt§lar ve ~altf 
maktadtrlar. Bugiine lea-
dar muvaffak da olmu§
lardtr. Ger~ekten <•kaleyi 
i<rinden almak•>, dtpndan 
zorlamaktan ~ok kolay
dtr.~ (Biiyiik Soylev'den) 

Onun i~in, tehlikeyi 
sezelim, Bizat s oyunlart 
na gelmiyelim. Bugiin 
~ok kritik olaylar ya§a
maktaytz. Emperyalizm 
biitiin §iddetiyle kaptla
rtrntza abanmt§tlr. Bii
yiik ozan Faztl Hiisnii 
Daglarca'Din ~aldtgt 
.. DAVUL•>a kulak ver•uek 
en ulusal davranl§ttr: 

«Sager solcu aydrn geri 
Uyan koca ulus uyan 
Goruver somurgenleri 
Uyan koca ulus uyan.» 

l{adircan 1\afh 
sanmayrn Kadircan b( y ehli kalem, 

«Eiif»i mertek sanrp, «nun»larr da «kaf» yapar, 

Onun tum du~uncesi daima menfaattrr, 

Ve bunun i~in hazret, gaf ustune gaf yapar! 

Siyami OZEL 


