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İKtNcİ OİLDE BAşII\RKEN

BtıEiin, 1rurdıımuzdaki hallt efkArını aldatmak
galreti gösteren gazete ve yazarlann sayılan maale-
sef düne nispetle çoğalmış bulunuyor.

§oıı üi yıla yakın bir zamandanbeı.i isli ve kirlj
düştincelerine §OLCiILUK, SOSYALİSflIK gibi
kelimeleri MASKE yapmak isteyeııler, bu mecnleke-
tin kurtuluş yolunu bu iki mefhuma bağlamak sure-
üyle masum bir zümreyi inanclırmaya. rlaha doğrusrı
tahrike çalışıyorlar,

Uyanık Tiirk efk6n elbette ıclrak etmektedir ki,
şm defa olarak KÜBA'ya giren komünizm bile, komü-
nizm adiyle deği!, sösyaliz,m maskesiyle girmiştir.

Onun içjn;

Bir solcuiuk, sosyalistlik teranesi tutturaılarla,
adalet huzurunda bile "kurtı-ıluş yolunun solculuk ol-
dı.ığunu" söyleyen sahtekf,rlann suratlarındaki mas-
kenin, drtıt yırtılma zamanı gelmiş hatt& geçınekte
bile.

Bfu, ,bit defa daha hatırlatalım ki, sinsi ve gizli
i tahriklere kaışı daima uyanık bulunmak, daha ziya-

de memleket düşmanlarrnr tanımak, onların taktik-
lerini bit_ınokte mümkündi.b. Her çEit f,di ve 
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ı idıolo$erin yurdumuzdaki mağlübiyetini kuwetimiz-
dcn önee, uııanıklı&mrz sağlıyacaktır.

ı

Eğer, bu iki ciltlik kitabımızla okuyaiıları bu za,
rurete ikna edebilir, idrak lııislerini bu- yönden hareke-
te getirebilirsek ne mutlu blze,

tlhan E. DABENDELİOĞLU
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Türlclaede KQıııiinist ğoreketlerö lcdta.
bLıııa, bİıaiık bir oltka lle lçargılanmıg, lıııa
blr ınll,dilet tçiııne bu kttap içün oll,ığarus üç
biııden İozto m.ektupia da, tosutp g6rırlliştür.
A şrğdokt, *Q,tNrla,r, bunların ha.rlc4nde İs.
td,nbut ilo naşreil[l.mekte olon'' DÜ ŞÜNfrN
A D AM,, ilan ııakleililrnekt eilir :

yüordan berl korullnlzmlo eiinde bııltıiıan bütün imkin-
larla mtlcadele eılen İllıan n. Datendbüoğ{ıı, bütitn ıntü§,otçt
oydınl6gi1 üzerinde dikkotlo dtırmaiarı gere.ken ldtabının
birincl clltllnl yayınlamrş bıürrnuyor. Dereıdelioğlu'non olln-
alekı btltttn lmk&nlırla kontiuıiznıle mücadelo etttğlni ıöyte-
ınekto en ufak btr mübaiöğa bırlunnradığı muhakkaktır. Btr
alolgtgl vaıdırı Topralı" Bu dergi, sa.dece kornünlzııüe !'e ko-
mtinistlerle §ava,şır, vücırdunun hllımetlnl btna tıağlamıştır.
iiatto, okuyııcıılorın bir çoğu, btiylo §ürJekli kavga halintlo bu-
lu:nın dorgllerl sev|nll bulmatlıkları haldo, Darendelioğlu, bu-
ııo homen hlg aldıırş etmez. Çünkü, o ıIa, gerçek ftkir ailarnla-
n, hayatloıını bir fikrln zaferl içlı mücadele etrneğe vakfet-
rüş ıi6ve a.ılamlar-ı glbl, set-lrnli göriinmek hevesllel değllittr.

_ I)övo, tnanitığ vo her şeylnl reralIğInden kendisinl yalonitarı
tenrya,rılaırn haberll olduldaıı, ditrva kazanşln, O, bünu haya-
f,lnın 91 büyiik müköfatı sayacaktrr.

Darbndoüoğlu, 222 eayia tutan kltabının kopak klişeelıı-' den önce verüğI Doğu ve ilaüı aüı tılr -nültenlo, bu meeeielor
üıoıtndo, ancak zaman zıınan gozetolertlb komtinist tevkifle-
İlnl Ulllrıen potls haborleı{nden fa.zlı btr şey btlmeyenter|
heien uyaııdınyordu. Bu bliltentn küşesinitekı Ft&nsızc& me.

, tlıilen vo bıınıın tercliınealıdon öğıeniyoııız kl, Tllrklyemlzdc
- 8.0OO foal_ komttnIst vardır. Bu rakam, en vurduın du5nnez

Pknyucqvu bile horekete ğetiımağe yeter btr çolduk ifa.de et-
foohtoalir. Zrr& billniüği glbt, komllntetler on iiört, on bo, yı'
rye, srrftlklğl a§ııı teşvikleılc pıop,gantlo yaptıktnn gf,ıi,



btı zomııı kentllteriıi açık blı faallyet tçtniie ele verrn€{nekti.

dirter. G}lzü çalışmaktaün 8u glzülü lse, ouların za$fı d€Ü|l,

elbette ki kulı,etlert ctmaktadır. G -zltlikteu başka onlara kuv,
vet sağlayan şey, lıemen heıpeinin ma,lüm ve kuvvetli devle,

tin ajanlan olarak faaliyette bulıınnra,leı,ıdır.

Değertt araştırıcı ve ideaüst Darentle|ioğlu, okuyucıı5ru,

tahınin veya telkinle değil, rakamların yanılmaz çığlığı lle
uyardıktan sonra, kitabınrn adrna sadık kalarak "Tilrklyede
Komiinist Hareketlerl"ni heniiz tok hücreli bir organlzma hi,,

|inıteki kuı,uluş, harekete geçtş ça$ntlan başlayarak, deııe
rlevre, safha safha ele alarak, zamanrmrzıı kaılır gettriyor,

tr)arendelioğlu'nun kitabından, bizde llk komüntst teşek,

kültin, ıneşhur Komünist Beyaırnamesiııin yayınlanmı§ınddn
28 sene sonra 18?5 de kurul<luğunu öğrenen okuyucu oldukça

büyilk bir hayret duyaeak ve bu sinsi illetin birçoklarının lki,
ıle blr ilerl sürdüklerinin aksine üzerlndo önem]e durulın*gı
gerektiğtne kanaat getireceklerdlr. Müelltf Daıentlelloğlu, ki,
tabınrn önsözünce, zatcn bu nıühimsemelne taroftarlorrıu dg

verüği gerçek bir mieell€ hıyll acıldr bir drıruna alüştirmetr,

tedlrı
Blr gazete "Türkiye'ite kızıI tohlike vgr mıdır?ı' diyo blr

anket a,çıyoı O zamanki C.E.P milletvektti M. Bahı Pars, İ§,
tanbul Üntversitest Rektörii Sıdük §omi Onır, I).P. t§tqnbul
ldare kurulu boşkıq Abtluııahmsn 1tiitnip Berkan Tttrklyeiie
komiinlzm ve komünistlerin bir tehlike değtl, hgtti olmıdü,
larrnı söylüyorlaıdı.

"Arad&n henüz altı ay gegmişti ki Komlinlstler L6lelfile
Çtçek Palas şalonrurda blı gösterl yapmışlar. E{özım Elkmet'l
kurtarmak bahanesİylo (yazımızda tafsilf,ttyle anlotılacıktır)
yaşa§ın tüomünizm İllye bağırmak suretlyle tıu kimselerin ıöy,
lediklerinl akabinde tekzip etmlşlertli."

Darentlelioğlu bir de yabancı memleketlerdbn mls0l veıl,
yor

"Gerıe vaktlyle Mocar Başveklli Nagy de Macor Mecltsln,
tie aynen ilemişti ki:
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dDlimdeki bütün eşaşlr malümata ilayanarok sfulert temln
gdeıim ki, l}taoarlstan lçln bir komlinist tehlike§l aele, yoktur."

'Na§y vo Maear halkı bu sözlerle o kadar uş,ıışmuş ı,e !o-
zıl tehlliıeyo karşı milli hassasiyetten o kadar mahrum {ıal-
mıltı klı Maoarlstan, blr a,y sonra, Nogy'nln İsviçre'ye yaptığı
bir seyohat anında, biriien bire komüniştlerln elino düşüver-
mİş, Nagy de memlekc,tlnin bu hA,zin ölrıbetinl, uzaJrla,ıdan
gene hözln hizln seyretnıi§tl"

l}einalellcrğlu, öneözlin aonlarında bu meeete lle uğragnn-
lonn hlçbh noktasına lt,lruz edomiyocekleri blr gorçoğt şu ı_:o-

tıılerlo okuyııcııla.nnın gözlerl önüne sermekteitir :

"No hezindtr ki, bu mehlohettrn kızıl tehltko5,o karşı olan
ıntnl [agsagtyetlnl her gitn biraz dalıa körletlp yem etme ya-
n$ ds nİuteber gozetblertmizln satr{alannda yapıımn,ktadır..'

'İşüe bu Bibıaü'ite bozı gazetoleılmlzin bo§lediğ4 ko-
mttılşt tahıİLlertne karşı dılına uyanık }glılnnoft, ft6la|tnlz-
ıutn nın}umuzdakt tarihi §€yrlnl anlatma,k euretlyle de doha
ç.ok uyanık bulunmamız meebuı.iyettnl hlısetmemiz düşitnee-

_ştyle bu eoeıi ha,zıılamrş bulunuyoruz.'
ll[ttellitrn lstlfademize §unduğu, tlahe ttoğrusu blzteri uyar-

nık tgin }albmo alıtıS haolmli kitabının blılncl clldintn sa.y_
fdaşı kaııştıııIüğı zaman, insan, adet0 komtlnlzmlo tlgili blı
ıqİv itaiııetne glıdrğl blsslne kapılmaktan kendlnl alamıyor.
i)ovıt devıe, safta safha hemen bütiln komitnlst kıpırdanrşla-
lııı bütütı tefernıatlyle kttıpta buluyoruz.

I}aıbnileltoğlu komünlstlorln neşlr organlarını adları ve
yezı kııIroİır|yİo bİrıİkte blze teker tokor tanıtıyor. lwegeti
burlınlan llk organ eayocağmrz 101E yü eklnıtnde yayın ha-
ya,hne atılaıı .lllıı.rtuluşı'' adtı derglııin yazı lotlroeıını bir göz
&talım: 'Eer a;nn ortaşında ııeşedilüğt aıılaşüan bu mbcmu-
ının İmza,İı ve ımza.sız lıaş yazılaıı Ahmet cev6t Emre, §aıİırcd-
dln GolaL Df. Şoflk IIüsnü ve Nuıultah Esat tarafından yazıI_
ınıktı Fa,Hh Rıflıı da yozaılar aıasın«ta litl

Eımitan sonra, tıraslyle kızıllann çıkaırdrklan büttin dor-
LgU6r vo lnzıllar, hıl tercllmoleı|yle btreı üınot tttmeeğt hı-t
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linde okuyucıılaıın ilikkaülerl öniing konmakta«lır, Böyleceı

bühaasaAtatürlt'tensonıa,C.H.P.İkttiİarlarınınblı§lokçar.
pü tştero niçin vo kimler tarafindan süriiıkteniliğlıl pok tJt

aniıyoıuz.
Mesclğ, kalbur üstü aydnlar sayılan kimşelerin kızıl blr

ajan oltluğu claha iliı ortaya çıktrğı z&ına,n bilinen N6,zım IilIı-
met hakkınita söşlodiklerine blr göz atarsanız, içindo brıIuıdu-

ğumuz C-urıimtr bütifuı açıklığı ile göreblllrslnlz sanırız:

"Yoılat Nedinı Tör dtyortlu kiı
"Şlltde ı,e romanda içttmai ideallerl lçtlmal mlinasebetle,

rl, içtimıi mihvgr olmağa başlamıştır, Şttrdo Nezım liikmet"
Bu yeni Janrın alemdflndü."

"Yalrup Kadri diyorilu ki:
"NA,ıım iljkmet'ton sonra yeıt ne§ll bıı mızhariyete br,

mlş bir 5alr iıml !ıaytletmiyor."
."NurııUah Ataç üyortlu klı
'Beşce Türkiye'de şimitiye katlar geleo şairleriı en büyü-

ğii NOzım llikmet'tlr."
'"VAJE Nurettin üyorilu kt:

"l.[i,zım tlihııet, mA.ziiiekt putları yümağa önoya,k olın
ıanat teiillrkllerlno kaitar her akirlo ve haroketlı uelübuııdı
önca olnn blr miineıı,ordlr."

"ğaltdo Etlip .Aüvar ittyoıtlu k!:

N6,zırn iiikmat bu ıle!,rin DAIIİ sıfat,ını alabllecektlr.l' '
'f,ıbii bu yazaıiar ı,e ırrCrrtlar N6,zııı'ı göklere çüarmak,

ta yaJnız k4lmryorlar. O, heıaen bütiin Ea,atro'cııIar lçln ile dö-
hl«llr. O kadar uzaklara gitmbğo lüeum yok. t)ahn, 6p btı 5n!

önee, yıinl aeıl !ıataırı otduğtı Rusya'ya kaçm'ıdan blrka§ ey
önc6, Nlzlm, heı devtrde hürrtyot ka,hramanı olınanın yolıınu
bulen Alırnet Dmin Yalınon tçln büıük blı,şatanşeırerdl

Kalbur üstü ayün !ıimselerln komliııizm karşısmtlak!, bü, d
hç.ssa bir numarolr kızıl uşağı ka.rşısındakl duruşlan bö1,lo f
olıt!ıca, ber hatile bu momlokoün btr değil, biı kıç Daronitoll, ,i'.

oğtu şııurı:nila mücadoleciyo üflşacı var domoEtb.
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göyleiliğlmiz gibi, nüeiilf ıatlece ça ıoilcce tic-
üzerinde kalryor. Bu do kltabına müsbottn tleğer Ve

ltiborını kazandınyoı İlhon Darontlelioğlu'nun ktta.lıını bltlı-
drğhiz z&m&n komünizmo kırşı vazişet alan bütiin Tlhk mll,
llyetçilerine başto büyük Atatürk olmak üzerg Peyaml §afı'-
la.rı, Rbmzi Oğuz'laıı blr \ero daha rohmetle ve mlrınetle anı-
yoııız.

Darenileüoğlu, Tiirklye'yi seven lrer Türke, kütüplıaneıl,
uin baş köşestnılen ekslk edenıiyeceği blı kltep lıedlye et
nııştır."
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rtİnrİyn GİzLt KoMÜNİsT PAnf,İsİ

Hüviyetleriıı tesbiti: Hüviyetlerin tesbitinde ilk
olarak mikriıfon başına Zeki Baştimar çağrılmış.

- Adıı:ız?
_ Z,p-ki

- Soyıünız?
_ Baştimar.

- Doğum yeriniz?

- Süımene.

- Doğum tarihi?

- 1321

- Ananızın aü?

- Hayı{ye.

- Babanrzwı?

- Mehmet
Evli misinjz?

: - tsek6.r.\- 
- Tahsil dereceniz?
_ Yüksek
üğerler{nin isimlerini liste halinde takdim edi-

yoruz.
2 - Halit Yalçınkaya.
3 *_ Mehmet Bozşık, 1928 de 6 aya ınahküm.
4 -_ Mihı,i Belli, yiiksek tahsilli, kenü ifadesine

göre, J.{X4 de İleri Gençlik Birliği aüııda "deınokı:a-
ük ve antifaşisıt" bir derneğin ınensuiru olduğu iqln
Örfi İdaıe Ma,hkemesi tarafından 2 senıeyç mahküm.

§ - Dr. Sfik Hüınü De5rmer, yüksek tatısliii,
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1925tgİstiklöi Mahkemesi tarafından 16 seneye, 19i28
de işçi hareketinden 6 aya, 1947 atÖ komiinisüikten 5
yıla mahküm.

6 ._ Reşat ,Fuat Baraner, mütercim, 1930 da 4
seneye, 1937 de 6 aya, 1944 de 7 sene 3 aya mahküm,

7 _ Celöl Zühtü Benneci, 931 de 7 sene 6 eya
mahküın,

8 - Abdülkadir Demirkarr, yüksek tahsilli, as-
keri öğretmen.

9 - Kemal lirgin, şalıtekör,lıktan 1 sene 2 aya
ınahküıır.

10 - Enver Gökçe, yüksek tahsilli, Kad;ırga Ta-
lebe yurdıında idare memuru.

11 - Şevki Akşit, lise tahsiüi, işportacı.
L2 - Bilöl Şen, yültsek tahsilli 1945 de 6 aya

mahJ<üm.

13 - Recep Akesi, yüksek tahsilli, 1945 te 6
aya ınahküm.

14 - Şeiıamettin Bakırsan, hukuk fakültesin-
den mezun, 1950 de g aya mahküm.

15 - Hayati,Seııcer, lise tahsiili, memur.
16 _ Recep Yelkenkaya.
|7 - F"aik Şekeroğlu.
18 _ Nüat Tunalı,lise mezuııu, 194[(l da 2 sene-

ye rnahküm,

19 * Mustafa Arhavi, üse mezunu, 1945 de İe-
ri Gençlik Birliğ faaliyetinden Örft İdare Mahkemesi
karariyle 6 aya, 1946 da «E:nekçi Partişi» yüztlnden 3
sene 9 ıya mahktm
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ffi * Ahm9t Özilemir.
2l - Oruçali Tiitenkesen, lise mezunu, iktisat

fa.kiiltesinde talebe.
t2 - Abuzer Özdemir, lise nrezunu. Tekııik

"'5;'t§Jİ1'lİ;*r, ııse mezunu, müterci,m , Lg44

de İteri Genc]ik Birliğindeu 2 seneye mahkfım.
24 - İhan Berktay, lise mezunlı, Teknik Üni-

versitede talebe.
25 - Vecdi Özgiiner, lişe mezunrı, Tıp fakülte-

şiııde talebe
26 - Saban Ormanlar, lişe meztını1, Güzel Sa*

na,tlar Akademisinde talebe.
27 - Kaclri Çokuftırlu, tütün işçisi, 1933 de

komünistlikten 4 seneye mahküm.
28 - Kadri Bulclu, tiitii|ll işçisi, 1933 de koıııii,

nistlilıten 4 sene 6 aya mahküm.
29 - Mustafa Özçelik, tütün işçisi. 1949 de 3

yila mahkftnı.
30 _ İdris Erdtıç, şoför.
31 - Seyit Atılal. tütün işçisi, 1932 de 4 seneye

mahk0m.
&2 - Mtıstafa Toprak, tiitüıı §çisi, 1933 de 4,5

§eneye mahküm.
33 - Arif Nanak, tütün işçisi.
U - M. Üştiiner, tütün işçisi.
35 - Halil Çatışır, tramvay biletçisi,
36 - Saüh Başdurak, orta tahsilli, tütiin işçisi,

31 - Tahir Hallaçoğlu, tütün işçisi.
38 - İ,Uralılm Atılal, ttltifun işçisi.
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39 - E, Bilkiye, tütün §çisi.
40 .- Hasan Doğruyol, tütün işçisi.
41 - Hiiseyin Özakşel, tütün işçisj.
42 -.- Emin Atılal, tütün işçisi
43 _ Süheyl Terek, oıta, tahsilli, Şehir Ti"ya,tıu-

srrııda. clekoı:atör, 1950 de 1 yıla mahküm.
44 * Diiınd.ar Baştimar, lise mezrınıı, kıımaş ta-

ciri, İleri Gcııçlik Derneği hidiııesjncien 2 seneye mah-
kiını.

4.5 * Ve.ysel Akkars, Hrıkıık Fakülteşincle tale-
be, ]_950 clc 6 aya nıa}ıküm.

46 -, V. Damgacıyan, orta tahsiili, kaloı,iferci.
,17 _ liazınr Yelkenkaya. orta tahşilli, sepet4i.,18 -- §elöhattiıı Aka,rışık, orta tahsilli, krınd_u-

racı, 1944 ele 6 aya ma.hküm.
4Ç} -- Nııran Bozer, Trp !.akiit|esinde. tatelıe.
50 ._ Seı,inç Tanık, T,p Eakültesinde talebe,
51 .*- Melihat Tü.rksel, yüksek tahsilli,
5? --. §edm Tan, yüksek tahsilli, serbest dok-

l r-ıi'.

5,.i -. Nııran tlı-taıı. yüksek ta.hsılli.
54 *-Mtızaffer. Eren, orta, tahsilli. Deniacilik

Eankasrnda. peı,soıre! menrtıllu.
55 * §ıdıka Llmut, lise nr.ezuntı, Dil, Tarih =

eoğtaf.ya Fa kiiltesinde ta lebe.
56 -- MüIıeceel Kıray, yüksek tahsılli, Amerikan

Haberler Bürosunda Kültü_r İşleri M,iişavirj"
57 _ Giilören Özdemir, Hukuk B.'akültesinde ta_

lebe.
58 -- Macjt Bilge, inşaat teknisyeni.
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. 59 - Cazıın Aktimur,lise ınezunu, ti.iccar, 1925,
1930, 1931 de komüniştlikten 4 seneye mahkfım.

60 - Ahmet Bilge, inşaat teknisyeni.
61 - Fazıl Barlıan, inşaat tekııisyeni.
62 -* Karnil Aker, Karşıyaka Orman E,ölge Şefi.
63 _ İhsaıı Tonas, işçi, 1932 de kaatillikten 8 se-

ııe 4 aya mahküm.
64 - Doğao Çetiner, yiiksek tahsilli, Devlet Ka-

rayollarında ınemur.
65 - 

rBekir Karayel, iırta tahşilli, "Zafer" guze-
tesinde mürettip.

66 -- §ahahattin Dikmeıı, lise ıırezırnıı, muhase-
beci.

67 - Hayati Tiiziiır, orta ta.hsilli, Beden Terbi-
yesi Umum Müdürlüğünde arşiv memunı..

68 - Cemil Tcıygar, T. B. M. Meclisi Basınıevi
idare memuru.

69 _ Mustafa Kolkır, gazete bayii.
70 - Asım Akşar, lise mezıJntı, matbaacı, yedek

subay,
7L - Hüseyin Arüçay, kunduracı.
72 - Tuıhan Baykara, yedek ,ııı_ba.y talebesiy-

ken tevkif edilmjş.
73 - Kenan Toksal, Hukuk l'akültesjnde talebe.
74 - Yakup lrgat, inşaat işçisi.
75 - Musa Emre, rnarangoz.
78 - Suavi Barutçtıoğlu, Huktık Fakiiltesiıİde

talebe.
77 - Zekdi Özgenç (hasta olduğu için mıüake-

meye gelemediği anlaşıldı) .
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1925 de 15 seneye, 1927 de dört
§eneye, 1952 de i86 9 §en6ye mah-. ktnı olmak sui.etiylo Ti.irktyedc
N'azrrn Hikmet'ten .şonra. maİrkn-
miyet rekoru kırafl vo Tllrkiye
Glzli komiiırıist partişlııin ıııör=
kez icra hoyetl relsl, Moslrova'da
yettşrtirilmiş olan:

I}r. §lofllr Ellşnü DEY]rmR,

78 - Ekrem Apak, Hukuk Faküttesınde talebe.
79 * Tayyar Uslu, yiiksek tahsilli, İş Bankasın-

da me:nur.
80 - Oğuz Eren, lise mezunu, Devlet Denizyol.

laıında memur.
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iktisat FaküItesinde asistan lken
komlinlzm pı,opagarıdası yapmak
ve komllnist teşkildtı kurmakta.rı
doleyı faktlteden a.tılını$ 1Oğ0
de Türkiye GizU Komünigt Pa.r-
tielnin icre heyeüno §ogibnlş ve
]V[oşkova'da yet§tirilmlş olan:

MüIBİ BDı,Lİ

81 - İbrahim Krray, yüksek tahsilli, Tıp Fakül-
tesinde asisteıı.

82 - trı[uammer Tanıkan, tütün §çisi.
83 .: Arif Da.ınar, orta tahsüi, şair, §portacı.
84 - Aiımet Konuk, bakkal.
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Komi.iııistlik sııçu,ndan muhtelif
terihlerde tlç defa mahküm ol-
ınuş, 1950 de Ttlı,kiye Gizlt Ko-
ıntlnist paıtisiiln met,kez icre
komitosi ilyeUğine eeçilmiş ve
Moskova'da yetiştirilm§ olan:

AHtıgr ru&UNcU

85 - Ahmet Bacak, tütün işçisi.
86 - Hasan Tekarmağaıı, amele.
87 - Hüseyin Alkaranfil, tütün işçisi.
88 -* Cenal Çokran, tütün §çisi.
89 - liasan Taıtı, demirci.
90 - Tahsin Giizelfilibe, seyyar §atici,

7--
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İşçiler alasında teşkil6,t klınnak
için Moskova'da. yetiştiı,ile ., 1950
de Türldye Gizli Komiintst Partı_
sinin merkez icra koınitesi üve-
liğine seçilen ve müteadd.it dÖfa
mahkom olan:

MEIIMEf, Bozlştr

91 _-- İsmet Oran, §eyyar §atıcı.
92 - Hasan Küçükpomak, tütün işgisi.
93 - Hüseyin Pekhamarat, tütün §çisi.
95 _- Yaşar Beyazteke, tütiin işçisi.
96 _- Ttırg-ut Akalın, lise mezunu, Tip f,'akiilte-

siırde ta,lebe.
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Komiinistlik suçundan defalaıra
mahklrı olmuş, 1950 de Türktye
Glzll Kömünist Partisinln mer,
kez icre komitesinin üyeltğ-ne
seçllmJş ve Moskova'da yotlştt,
rilmis olan:- zEffiİ BAşTIMAa,

97 - Ahmet E\nneı, orta tahsilli, clerici 932 tle
4 sene, 1946 da da 4 s,eneşe mahküm.

98 - Ömer Lütfi Tuncay, yiiksek tabsiUi, B. M.
Meclisinde a^rşiv memuru

99 - Tevfik Dilmen, lise mezunu, mda.meleci,
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Muhtelif tarihlerde mahküm ol.
muş, 1950 de Tiirkiye Gizli Ko-
mllnist Parti§iniıı meı,kez {cra
korrıitoslnin üyeliği:ıl yapm!ş ve
l\ı[oskova'da yotiştirilmtş olan:

naşAT ru.qt BARAi[EIi

1944 de 1 seneye komünistlikten, ayı.ıca e!,rak zayı!n--
den 3 seneye mahkfim,

100 -- Bekir Kenan Yaşl,çam, orta tahsilli, Çaıı-
kaya Arazi Kadastro ivlüdürlüğünde fen metrnurtı.

101 - Süleyman Salter, orta tahsilli, Devlet De-
miryollaruıda memur.

ı
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Nazım Hi]ımet'le ıbirtikte Mosko-
va'da yetiştllilen ve muhtelif za_
mn.nıarda mahktım olmuş, 1950
de Türkiye Gizli Komünlst Par-
tisinln merkez icra komitesi üye-
si olan:

Ce!0l Ztütü BENNEüCİ

102 * Salih Çakır, Tıp Fakiiltesiııde talebç.

103 - Münıtaz Çoktürk, yüksek tahsilli, Anka-
ra Halk Sandığında şef.

104 _ Aydleıııir Kandemir, lise nıezunu, Sümer-
bankta rnuhasebe mgmuru.

2+
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Türkiye Gizli Komi.inist Paıtlst
ileı,i gelenlerinden 9 seneye mah-
küm olan:

I}r. §EvİnI TA.RI

105 - Kemal Bekir Özmaııav, Devlet Tiyatrc-
ruııda aktör.

106 - Kdınııı:an Baştuji, Tıp Faktiltesinde te,
lebe.

107 - Hı]mi Artan, Dil - Tarih Fakiilteşinde ta-
lebe.

108 - F'aruk Oral, y,iikggk tahsilli, korrlünistlik,
ten 2 sene 4 aya mahküm, karar temyizde.

109 -- Arif Önal, lise mezunu, plön teknisyeni.
110 - Mehnret Ruhi §u, yüksek tahsilli, Devlet

Operasında artist.

25
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Türkiye Gizli Komilni§t Padisi
iileri gelenleı{ıden, 5 §eneye mah-
küm olan tlyatrocu:

t Lvİ lreAz

111 * Raci Diııçer, lise mezunu, 1960 de ne§ren
lıomüniznı propagandasl yapmaktan 16 aye mahküm.

Il2 - §ajmAltıneş, yüksek tahsilli, Çalşma Bı-
kanliğı müfettişi.

113 _ Vasfi Yükselsoy, orta tahsilll, agkerken
tevkif edilmiş.

114 - Hasaır Kaşarcı, fabrikatör, t934 de 3 se-
ne 4 aya malıküm.

115 - Halin Spatar, Tıp F'akültesinde talebe.
].16 - İsmet Meriç, orta tahsilli"

ıI
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Ttlrkiye Gizli Komiinist Parti§i
ileri gelenlertnden ve mııhtnltf
zanıanlarda mabk0m olmup olan:

DÜNI}A-R BAşTn1aAB

117 _ A. Çatışkan, işçi.
118 * Mehmet Sonugür, İktiıat Fakiitesinde

talebe. iq;

119 * Hügnü Onat, Hukuk Fakülteşinde talc-
be.

t20 _ F.nün Emek, terzi,
12L - §al§,hattin Soylu, orta tahsilli, fabrika-

tön
t22 - Erdoğan Berktay, yüksek tahsilli, avu-

kıt.

ı
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LB - Turhan Tuna, Devlet Konsenıatuorında
od*eştra keman asistanı.' J:24 - Orhan Suda, İstatistik Genel Müdürlü-
ğündbmemur.

726 _ Şükrü ,E}a§ar, Kömür Tevzi Müesseşesin-
de memur.

726 - İsmail Ayyıldız, §eyyer kitapçı.
J,27 - İtlıan gaşgöz, yüksek tahsilli, edebiyat

doktonı, yedek subayken tevkif edilmiş, Ankara Dil,
Tarih - Coğrafya Fakültesinde Pertev Eoratav'rn
yetiştirmesi.

128 - Celöl Gürol, Kara Kuwetleri K, İstihk&m
dairesinde memur.

131 - Vel"i Gemici, yüksek tahşilli, çiftgi.
132 - Alımet Gayretli, tesviyeci, 947 de 9 aya

mahküm,
133 - Hasaır Yrlmaz, niatlıaacı.
134 - IJlvi Uraz, yiiksek tahsilii, Devlet Tiyat-

rosıurda rejisör ve aktör.
135 - Recep Egemen, yüksek tahsilli, M. A. A-

rama Enş. jeoloji şubesi müdürü.
136 - Ziya Kir:nan, M. T. Arama Eııs. d.e me-

mur, yiiksek tahsilli.
137 - Mustafa Karayavuz, şoföı,.
1g8 - Cavit Aydıııer, lise tahsilli, Devlet Demir.

yollannda memur.
139 - Mehmet Re§samoğlu, yüksek tahsllli,

Roma Üniversitesinde Hukuk doktoru talebesi, Rorna
radyosu Tiirkç servis şefi.

140 - Zehra Kosova, tütün işçisi.

ı

-
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141 - Selçuk Uraz, yüksek ta.hsilli, öğretmen
(Devlet Konservatuarında) Ulvi Uraz'uı karısı.

742 -:_ Tevhide Göloğlu, yüksek tahsilli.
143 _ Behçet Peknıertol, yüksek tahsilli, aske-

ri öğretmen.
t44 _ Hüseyin Kerpiq, P. T. T. mivezzii.
|4E - Rasim Yıldızbakan. trarnvay biletçisi.
146 - Hristo Pirodromidis, komisyoncu.
l47 - Hayati Denizkuşrı, İştanbııl Eğitim Eııs-

titüşünde talebe.
148 - İhşan Hasırcı, bahçıvaıı.
149 - Aclan Sayılga.n, lisc tahsilii, I)evlot Ti-

yatrosunda aktör.
150 - Balkar Yekebaş, Tıp F. cte talebe.
151 - Selçuk Şeııer, Tıp F. de taletıe.
|52 - Ali Tunacan, lihsek tahsilli, Devlet De-

miriolJan müfettişi,
153 -- Nevzat Yavuz Yıldırur, Tıp 1ı. de taletıe.
154 * Tuı,an Tamar, yiiksek tahsilli, avukat.
r55 -_ Yılnraz Ço!1ıan, yiiksek tahsilli, m,ütercinr,

Easın - Ya-yııı Geııel Miidürlüğiiııde ınemur.
156 * Şükı,ü Üııal, lisetahsilli,elektrikçi.
I51 * Nejat Özön, ytiksek tahsilli, Yedek §u-

bay Okıılunda taJebe.

158 -- Lfıtfi Kana,k, lise tahsilli, kadastro tek-
nisyeni,

159 _ Ali Cihan Erkaya, Fen Memuru.
160 _ Fuat tliknret Güner, Adana Erkek Lise-

si Felşefe öğretmeni,
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161 _ Adnan Yücebaç, Tıp F. dş talebe, tiyat"
rocu.

L62 : Nahıt Erg,iıt (Kemal Ergin'h oğ!u), Za=

fer gazeteei abone !!rcmu!"u,

163 -- İsmail Tiimer, terd,
- L6+ *-. İmadettin Selhep, bıı na_nğa ewelce nıalı-

küm olup, olmadığı sonrlunca şu cevabı verdi:- * Mahktm oldum aına, neden rıe ne kadar oldu-
gunu hatırlamıyorum.

165 -. Ömer Sağnak, Ziraat Faktiltesinde tale-
he.

166 ..- Yaşar Çö!, hasta olduğu içuı büviyeti teş,
bit edilememiştir.

167 * Hüsnü Özdemir, mahkemeye getmediği

için bu sanığın da hüvjyeti teşbit edilememiştir.
Tiirkiye gizli komünist partisine ait muhakeme

safahatına geçmeden önce, bu parti iç!ıde bazı artist
ve aktörlerin de bulunmuş oluşu, daha önce de Ertuğ
rut Muhsin'in komünizrrıe dair fikirleri, Nözım Hik=

met'ftn Şehir Tiyatrosunda uydurma isimle oynatıIan
piyesleri ve filme alınan senaryolan bir bususa daba
temas etmemize vesile olmuştur.

Moskova, dii:ıyanın hemen her yerinde komünia-
min daha sinsive müeesir propagandası için tince BA,
sflrT'ı sonra da sinema ve tiyatroyu tercih etmektedir,

Bizde de maalesef bu iki mües§€se zama.n zaman ho-

münizmin aleti, hattfr, ban kereler ise organı olmak,
tan kurtulamamaktadır. Basınımızın, çok şükür, sağı,
ve solu Ttirk halk efk6,nnın artık malümu olduğu için
bu keıre o hususu eleğil de, 1947 de Şehir Tiyatro§un,

-
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da vukubulan, korkunç olduğu kadar da düşmauca
sahneye konan bir piyesten bahsedeceğiz:

«DÜŞMAN>> adrnı taşıyan bu tiyatro eseri, İstan-
bul Şehir Tiyatrosuırda oynatılmağa başlandığı giin,
seyircilerin protesto nidalanyla kaışılanmış, Diişmaıı
piyesinin yazarınını Fransa'nrn tanrnmış bir komünis-
ti olduğu, bu piyesin.oynatılmasıyla milli şuura karşı
getindiği ifade olunnuştu.

Bilhassa Üniversite geııçliğinin de, Milli 'Türk
'faJebe Birliğiniıı; Şehir Tiyatrosunlın bu gafleti kar-
şısuıda gösterdiği hassasiyet, büyük bjr takdirle
karşılanmış, o günkü vatansever yar,arlarıı tiyatro
i,darecilerine tevcih ettikleri teııkit ve ,hücumlar içteıı
tasvip görmüştü. Buna rağmeıı, yalrrız, Cumhuriyet
gazetesinde Burhan Felek, (6 Nisan 1948 de), Düş-
man piyesi karşısında halkın, gençliğin, teşekkiillenin
gösterd.iği hassasiyeti doğru bulmadığınr, hatt6 ayıp-
ladığiru yazıyordu.

Vatan gazetesiııde ise, Ya]maıı'ın yetiştirmesi
Mltiıntaz Faik Fenik; Burhaı Felekteıı de ileri giderek
(6 iıIisan 1948 Vatan), aile meflıumiııu taınamen yık-
mak isteyeıı, cinst mtinasebeti açıktan açğa müd'a-
faa edeıı bu piyes için: <<FAZİL TİN AVAMIRİ AŞE-
RESİ» başlıklı bir yaa ile, eğer eclebi eserlere F.',AZİ-
LET bahsinde de takdirname verilmiş olsa, buna eıı
colı hak kazanacak eserin DI}ŞMAN olacağ.nı söyle-
mekten çekinmemişti.

O zamanki Milli Efftim Bakaıılığı mütereimler'ü"
clen Lfıtfi Ay tarafından tercüme edilip, «Milli Eğitim
Bakanlığı Devlet Konservatuarı yayııılanrun 27 nci
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kitabı» olarak neşredilen Düşman piyeıintlen ba,uı kl.
sımlan a.ynen naklediyorıız.

şurasını da hassaten hatırlatalım ki, bu eserin
tercüme edildiği y l, Milli Eğitimin başuıda Hasan A-
li Yücel bulunmaktaydı,

«Arzuladığııırız kadinı daima satın almak lözım-
clıı,.» S. 32

.<Yolda rastgeldiğimiz lrer çift, bİr alıcı ile bir
satıcıdan ibarettir; hattö alım satım işleri pek nadiı.
olarak naınusluca yapıldığındaıı, biı. kazançlı ile bir
kayplıdan.» S. 34

«Zaten evleıınıe yüzde doksaıı biı, dola:ıdırıcılık-
tır», «ya yüzde oııu?», ,.yüzde oııu da evlilerden tat-
min edilir, öbürü eülmezse sadece emniyeü suiisti-
maldir.» §. 34

«ğvet dostlaı,ını, seıriır alıııııı süsleıııek için bir-
bir:leriyle-yarışa çıkan eıı aziz dostlann.» S. 52

«Derırek ki kaı,ırıızııı Aşıkı olınakla sayg göste-
rilmesi gerekeiı hiç bir duyguyu ayak a,ltına alma_-

dıuı-» S.60
«Buılara umduğuından daha kolay muvaffak ol-'

dum. §ilöh olarak da şehveti terciiı etmişüm.» S.76
<,Tam iki sene onu istediğim gibi kullaıdım.»

s. 77
«Her tabiatte, heı" cinste dişi, erkeği gömer de-

öyle ölür... Hem bunu tabii görmek lözım. Çünkü er-
kek verir, dişi alır. Bunuır içiııdir ki her cinsi milııase-
betten §onra bir şeyler kaybettiğ.mizin farkına va-

ry, hafif bir teessiir duyanz.» 8, 94
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(... Çünİıü, id'eal kadın yoktur da ondan...» S. 125
«... Ya ahlilk?» «Bir başkasını kurarlar!» «Ya

zürrlyet.. stinüp gidecek mi?» Nigin sönsün? Sağlam
çiftlerle onun da devamrnı temin ederler.» «Hayvan-
lar için yapıldğı gibi mi?» «Neye olmasın!»

Genç kız <<- Halbuki ben çalışıyorum, kentii ha-
yatımı kendim kazanıyorum. Serbestçe, ne karışanıın
var, ne görüşenim, ne diye gideyiın de ayni yatakta
yatıyoruz diye bana emretmeğe kalkacak bir adamr
başıma belö edeyim?»

«Çocuktan da ne zevk alınır.>) ,

«O baylan eğlend.irecek işsiz güçsiiz kızlaı.her
zaınan bulunur, bulunacakt r da.>>

«Genç kız _ (Bu konuşma babanın mezarı ba-
şında geçer) Tuhaf şey, ben sizi evli bulacağımı sanı-
yord'um.» <<Genç adam - Aliah göstermesin!» «[.[e rii-
ye?» S.145.

«- Ne üye başıına bir kadiırı ınusa]idt edeyiırı':'»
<.Sizin bir erkeğe ihtiyacınız var mı?»
«Ne münasebet?»
«O halde benim ne diye bir kıdrııa ihtiyacım ol-

Suıl?»
Bu mezar başındaki sıihıle, biraz sonra şu şekli

alır: «Genç kız - Acaba?» «Genç adam - Bir deııe-
yelim!» «- Merdçe!..» (Geırç kıaı uzun ıızadıya öper,
bir sessizlik.) <<Fena mı?>> «Değil.»

Genç kız _ Amma pekAlö, her şeyi halledebilecelt
bir çare bulunabilirdi!... <,Genç adam _ Ne gibi?»
«Genç kız - Meselö karşılıklı bir zevkteıı başka hiç
bir şey düştiımemek,.,»
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Bu iıli vc iğreııç satıı,lar arasındaki KIZIL tah-
rik, l'raıısa gibi da,lıa kozmopolit bir ınemlekette bile
bir sahne ve seyirci bulamamrşken, komiinizme ve her
türlü iğrenç tahriklere karşı daha uyanrk, daima uya-
nık bultınmamız l6.zım gelen yurdumuzda seyirci brıl-
ıııası bir keınara, takdir hislerini ifadeden kaqııımıya.ıı
gazetc ve gazeteci bile bulıbiliycırdrı.

Komünizm, tiyatrolar^mızdan başka Türkiye'de
yasak edilen iki de filmle, tahriklerine devam etmek
istemiş olduğunu sansüı. heyeti 6"zaları pekAli bilir_
ler. HattA iıek masıım ve zavallı AŞIK Veysel'e bile,
Bcdı,i Rahmi Eyliboğltı'ııun hazır.lıdığr bir senaryo
ilt. komüııiznr 1ırrılıagaııdası yaptırılıııak isteıımiş,
AŞIK VEYSEL filmin,Je Q ıııüseccel komüniste rol ve-
ı,ilmel< surctiylc, halk şairi, halk sıri-ıatkArı, lralk adı-
nıı Veyu:l'iıı arlı ar:ıktaır açığa istisıırar eclilnıişti. Vey-
scl'in ı.Ibette tıyıııııınıak isteııen }ııı gizli ve siırsi oyurl-
ı]:tıı lı:ıbcı,i ytıktu.

Aşık \lcys.ıl filıııi iiııcc ynsıl< edilııriş, strıirıdaiı
ttkrar sansüre tiı}ıi t.ııtıılrnak suıeti_vle bazı salıııeleri
filııuleıı kt,sı!ert.!i; filtıiıı oyıl..inm..slrıa ıniisaacle cdil-
nıisti.

*
Bu kısa izahtan sonra tekrar ııs l rncvztıumuz

olan Türkiye Gizli Koıııüırist Partisi nrensuplarınıır
muhakemesine kaldığımiz yerdcn deıvaın eC,elim:

Buntitın sonra ırıücldciumunri HALİL ÖlÇnn,
112 sııyfı tııtaıı lDDİANAMESİNİ okumuş, sanıkla-
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tril
nn faaliyetlerini, hücre teşkilötlarıırı, Fransa ilc ir-
tibatlarını, neşriyatlarını teker teker tahlil etrniş, ve
saruklara 2 sene ile 15 sene arasıııda mulıtelif cezalar
,ıerilmeşini istemiştir.

112 sayfalık iddia.ııı_ııııtıııiıı ııı,iilıim olaıı kıs:ınla-
rıılı ayıreıı ııaklediyoruz :

"1946 tevkifatındaır yakasını kurtaran Zeki Baş-
timar, tevkifata dahil brılunmayan diğer bazı partili-
ler ve yeni partilenecek kimselerle GIZLI KOMÜNİST
PARTİ§İ'ni tekrar harekete gtçirmiş ve teşkilitla,n-
mayı düşürımüş, o sıracla kendisi Arıkara'da bu,
luıdtığuırdaıı, İstanbula yaptığı bir kaç seyahat ile
İ.ştanbul'da bazı taııınmış komünistlerle :nüdavelei ef-
körda bulunduktan soııra Ankara'da kendisi ile bera-
ber çahşaıı mazırunlardan Kemal Ergiır'i ilk hazıriık-
lan yapmak iizerc 1949 mayısında İstanbula gönder-
mişti.

Kemal Ergiıı taırııımış bir k<.ımtiııist olduğu içiıı
he,nıeıı faaliyete geçerek yeni yeııi ad,aınlar yetiştir-
mek ve partiye kazandırmak yolunu tutııuştur. Bu
meyan,da dalra Aırlıara'da ikeıı pa.rti münaşebcti olan
Şevki Akşit'i bulmuş, oııuırla parti ıniinasebetini tek-
rar kurduğu gibi kendişiniır yetiştirdiğini söylcdiği
mazııuıılardaıı Recep Zühtü Yeikenkaya'yı partilemiş,
Kf,,zım Yelkenkaya, Faik Şclıeroğlu, Vasfi Yiikstılsoy,
Muzaffer Eren, Oğuz Eren (Muzaffer ve Oğuz Eren
çiftler bugün EREN reklömın sahipleriür) gibi kiın-
seler de bu sırada Kemal Ergin tarafın,dan partilen-
miştir.
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Bir taraftan tütiiııcüler arasında teşlıilf,t kurmı-
ya çalışan maznun, diğertaraftan (İst. Yüksek Taasil
Gençiik Derneği) içinde de faaliyete başlamıştı.

I{.-mal Ergin zamanrnda Recep Zühtü Yelkenka-
ya'nın selrreterliğinde Oğuz Eren ve Muzaffer Eren-
den müteşkkil bir hücre kurıılınuş, bılflhare de bu
hücre Kemal Ergin'e devredilmiştir.

Eiitün faaliyetini maznun Zeki Baştimar'dan al.
dığ emirlere göre yiirüten Kemal Ergin, yine İstan-
bıılda bı:Iunduğu sırada Zeki Baştimar'ın taşradaıı
gelecek mektup ve aidatlan iqin emin bir adres btılun-
ı]lasını söylemesi üzerine eınelö Haliç E''eneri Votlina
caddesinde berber Ahmet Hoşbayın aüesini temin
etmiş, buraya bir kaç mektup ve a.idat geldikton son-
ra Ahmet Hoşbayın dükkinı değiştirmesi üzeriıne bu
a,dresten vazgeçilmiş, yiııe Kemal Ergin tarafından
Erenköy PTT şefi İsmai! §afa Sındır adresi temin
otı_:ınmuştı-rr.

Kenıal Ergiır'in Ankara'ya dönüşü ile, Tevfik
Dilman'ın sekreterlığinde Şevki Akşit, Enver Giikçe-
den müteşekkil iiçlü vilöyet konıitesi kurulmuştur.

İstanbul Vilflyet Konıjtesi kurıiduktan §onra
Şevki Akşit, İstanbul }{ıntaka Komitesi sekreteri ol.
muş ve mrntakasındaki lrücreleri çoğaltmaya gayret
etmiştir.

Maznun Şevki Akşit, kendisinin sekreterliğjnd'o
Bilöl Şen, F'erit Teksoy ve Recep Akesiden müte§ekkil
clörtlü bir hücre kurmuş, Şevki Akşit'in yersiz hare-
ketlerind-en dolayı Ferit Tekşoy bu hücreden ayrüm. ş
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ve hücre ü8lü olarak çalışmıştır. Bir müddet sonra

Şevki A]ışit'e Şahamettin Bakırsan teklif edilrrıiş ve

gizli komünist part^sine girmesi kabul c,dildikten soıı-

ra Bil6t Şen'in sekr,eterüğlnd.e Recep Akesi ı,e Şaha-
mettin Bakırsan'dan müteşekkil olan hücre kurulmuş-
tur. Bi16l Şen, Şevki Akşit jle hücrenin parti ,rtiba,tı,

nı yapmıştır.

Bundan başka bilindiği gibi, Şevki Akşit'in sek-

reterliğinde Recep Akesi ve Hayati Sencer'den rnüte,

şekkil İstanbul mrntaka komitesi ve bir de sendika

komitesi kurulmuştırr. Sendika komitesinin faaliyeti
bakı,mından da Recep Akesi, Şevki Akş.t'e bağlanm:ş-

tır. S:ndika komitesinde çıkan bir ihtilAfı Recep Ake,
si, Şevki Akşit'e anlatrıı ş ve Şevlri Akşit, Recep Ake,
si'yi haklı bulmuştur.

Şevki Akş.t, tahliyesinrlen sonra tekrar gençlik

komitesini teşkil etmiş ve yanında; mazııunlardan Fe,

rit Teksoy ile Vecdi Özgüneri almıştır. Bu komite tev,

ld.fata kaiüır faaüyetine devam etmişLir,

Nuhun Gem.si ve emsali komünist mefküreli ga-

zeteleri bayilerin kabul etinemesi üzerine Şevki Ak-
' 
şit buıılan bizzal sattığı gibi arkadaşları vasıtasiyle

de sattırmıştır.
Berlın banş festivaline giden gençlik hakkında_

ki yazyı Şevki Akşit, Vecdi Özgiiner ve Ferit Teksoy
müştereken hazırlıam- ştır.

Enver Gtikçe, Ankara'dan parti teması yapmak

üzere İstanbul'a geldiği zaman Mustafa Suphi'ye ait

resimleri Kemal Ergin'den a^lması için Sultanahmet_

3|r

ı



teki raırdeyııyu Enver Gökçeye Şevki Akşit siiylemiş-
tir.

Haleıı Sovyetler le]ıiııe casuşluktan dolayı 24 se-
ııe hapse mahküm edileıı Sabahattin Erdem, Hayati
§encer'iır arlradaşı bulunduğunda.n Şevki Akşit, Ha-
yati Sencer'le İstaııbul mıntaka komitesinde bultındu-
ğu sırada, Hayati Seııcer'iıı tavsiyesi üzerine Saba-
hattin Erdem'in partiye aiınması için vilöyet komi
tesiııde teklifte buluıımuştur.

Gerelr Çicel< Pala_s lrAdisesi, gerekse Nizım Hik-
ınet'in kurtarılması igin olaır kampaııya tamamen
1.ukandan aldığı emirle Şevki Akşit tarafından orge-
ııize ve idare edilmiştir. K,:ndisinin Ankara'da iken
partili olarak gösterdiği faaliyet, parti münasebetleri,
]rücreleri Ankara bahsinde izah olunacakt"ır.

İleri Gencler Birliği hA,disesinden dolayı altı ay
mahkünriyeti bultınan L}ilil Şen, asleıı Bulgaristanlı-
dır. 6 ay mahkümiyctini ikmal ettikteıı sonTa tekrar
Btılgaristaıra kaçmaya teşebbüs etmişse de muvaffak
olamamıştı. Bilil Şen, lıilöhare başka bir hidiseden do-
layı 8 ay mevktıf lralmış, fakat bıından.mahküm olma-
mıştır. Bu 8 ay mevkufiyet sonuııda tahliye olunmuş,
aradan bir, iki ay geçtikten sonra bir gün yanında Re-
cep Akesi de ıılduğu halde, Diiııdar Baştimar'a, Sul-
tanahmette tesadüf etmişlerdir, Düııdar Baştimar
halen meınlekette gizli olarak faaliyette bulunan bir
komühist partisi bulunduğunu, kendileri ceza evinden
çütıklan için şimdiye kadar sokulmadıklarıru, artık
tehlike kalmadrğındaır oıılarrn da parti içinde çalış.

rI-
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ınayı kabul etnıelerini teklif etmiş, Bilil Şeıı ve Re-
cep Akesi tarafindan lıu teklif kabul edilmiştir.

Yine Hayati Sencer, İstanbul mıntaka komitesiı-
de evvelA Recep Zühtü Yelkenkaya ile beraber bulun-
muş ve onun askere gitmesi üzerine bir m,iddet Şev-
ki Akşit'le iki kişi kalnıışlaı:dıı,.. Bilf,.haı,e bu konıiteytı
Recep Ak-^si tlalıil olmuştur.

Hayati Sencer halen 24 seneye mahküm edilen
casusluktan maznun Sabahattin Erdeın ile çocukluk
aı,kadaşı olup komtinizm mevzuunda kendisini ye-
tiştirdikten soilra Sabahattin L!ı,dtım'e şahsen kefil
olarak partiye alınnıası ,lrususrıııdıı iki defa Şevki Alı-
şit ııezdinde teşebbiiste buluıınıııştrır.

rAiK ŞEKEROĞLIr :

Gerek maznun l(emal Ergiıı'in, gerekse Recep
Zühtli Yelkenkaya'nın izahatında Faik Şekeroğlu'nuıı
faaliyeti hakkındaki kısım aydıııla"ııınıştır. F'aik Şe-
keroğlu, bir de keııdisiııin sekreterliğinde Haındi ve

,- Vaha Damgaeıyaıı'daır ntiteşekkil bir hiicre kurnruş-
tur. Bunlara fiecelı Yelkenkaya'daıı aldığı neşriyatı
okutmuş veya okumıış, aiciatlarını toplamıştır.

VAHA DAMGACIYAN :

Yukarıda görüldüğü üzere, Faik Şekeroğlu'nun
teklifi ile gizli komüııist 1ıartisine intisap ederek Şe-
keroğlu'nun sekreterliğinde keııdisinden ve Hamdi'-
den müteşekkil bir hiicre kurulmuştıır. Neşriyatı olru-

" *uş ve bir defa aiclat Ca vermiştir.
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1961 şubatında Paris'e akrabalarııuı yaiıına gİt
miştir. Paris'te 20 aydan fazia bu ?A,man katmş, baa,
kom,iinist fikirli k.mselerle ahbaplık etmiş ve 16 aralık
1952 d.e pasaportla Edirneden yurda g^rm§tir.

REOEP YEI.I{ENKAIA :

Gerek Recep Yelkenkaya'nrn, gerek Tevfik Dil-
men'in; gerekse Kemal Ergin'in krsmen izah olunduğu
iizere Recep Yelkenkaya'nın hücresinde bulunduğg
Recep Yelkenkaya askerden geldikten sonra Tevfik
Dimen'le bulunmasıru temin etti$, neşriyat okuduğu
ve aidat verdiği; bu suretle parti faaliyeti gösterüği
anlaşılmaktadir.

nrffiet TUNALI :

Bilöl tarafından partiye alınmıştır. Hatti, Niha-
tın kendisine itimat edilmediğinden dolayı mütees§ir
olduğıuıu söylemesi üzerine; Bilöl, ben §ana inaıııyo-
ıum, diyerek kendis.ni partiye aldğru söylen§tir.
Halbutıi; Gizü komiinist partisine karşı cephe alan,
Sdeta yeni bir parti kunıyonrıuş gibi, ortaya ahlaiak
hareket yaratmak isteyen bir ziimrenin bu hareket-
leri karş srnda, Nihat Tunalı bu zümreden bir çok ar-
kadaşlan tanıdığ için, ortaya atılaıak (siz tiiyle bir
teşebbüse geçiyorsunuz anuııa, komiinist partisinin
muvafakatuır aldınrz mr?,Hiç olmazsa haber verdiniz
mi? Bu merılekette bu işlerd'en anlayanlar var, on-
larla konuşmaınu lil,zm\ ,cte,n§ ve Niıat Tunalı'nın
bu hareketi iizerine, Nihat Tunalı aleyhinde bu ziim-
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re konu$naya başlamış ve ancak bundan sonra Nihat
Tunalı partiye alınmıştır.

MU§TAFA AB,HAVİ :

Bilöl Şen'in ve Şehamettin Bak rsan'ın kısıınJa.
nnda izah olunduğu iiz,ete, Mustafa Arhavi'nin de iş-
tirakiyle bir semt komitesi 951 senesi Ağustos ayında
kurulınuş ve bu, tevkifata kadar üçlü olarak toplan-
mak şuretiyle faaliyetine devam etmiş, tevkjfatuı
başüaması üzerine üçlü olarak toplanmak mahzurlu
görüldilğtinden, Şehamettin Bakırsan ve Mustafa Ar-
haü ile, Bilil Şen teker teker temasa; kendisi tevkif
olununcıi. ya kadar devam etmiştir.

§ELAEATTİN AKARIŞIK :

Eski komünistlerden bulunan selöhattin Akarı-
ğık, Mustafa .§flay['ııin sekreterliğindeki bir hücrede
üyet[.r, ai,ttat vermiştir.

IIÜ§EYİN AB,IKÇAY :

Bu da aynı hücrenin diğer bir üyesidir. Ve Mus-
tafa Arhavi'ye aidat verroiştir.

MU§A DDIRD :

Şimdiye kadar gerek Şehamettin Bakırsan, gerek-
se Bil6.1 Şen hakkındaki kısrmda izah olundu,ğu gibi,
ewelö tek olarak Bilfll Şen'e, bilO.hare Şehamettin
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Bakırsan'a bağlanmış birisidir. Bazı neşriyatı okumuş
ve aidat vermiştir.

AHI!ıET Özonşıİrt :

Evvelö BilAl Şen'iıı hücrtısiııde bir üye iken, Bilöl
Şen'in, Mustafa Arhavi ve Şehamettin Bakırsan'daıı
müteşekkil olarak kurduğu semt komitesi zamanında
Şehamettiır Eakırsan'a bağlarııııştır ve aidat vermiş-
tir.

YAKUP IIiGAT :

Bu maznun, Ahmet Özdeınir'iır diğer hücre arka-
daşıdır ve aynı durumdadır. Kısmen neşriyatı okumuş
,ı,e aidat verıniştir, Yine BilA,l Şeıı ile bir ara hücre ku-
ran Ortıç Ali Tütenkesen ye Abuzer Özdemir'e gelin-
ce: Bı"ırdardan Oruz Ali Ti,itcnkesen İstanbul Yüksek
Tahsil Gençlik Derneğinde bulunduğu sırada Vecdi Öz-
güner'iı teklif ve del6.1etiyle Gizli Komünist Partisine
girıniştir. tsir müddet Vecdi Özgüner'le beraber çalış-
tıktan sonra Vecdi Özgiiner'in sekretcrliğinde §olrnaz
Göı,kmen, irendisi veı ZelıAi Özgençten mürekketrı bir
hücre krırmuşlardır. I]u hücrede bulunduğu sırada --

muhtelif gizli parti neşriyatını okumuştur.

AIIUZEB Öznııuİr :

Eiraz evvel izih oltınduğu iizeı:e Oruç Ali Tüten-
kesen'le aynı hücrelerde bulrrnınuştur. Bunlardan baş-
ka Kenıal Dayan tarafından kendisi Oğuz Eren ile mu-
a_]r},en parola ve randevu ile buluşarak kendisini Ab-
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lıas olarak takdim etrırİş ve Oğuz Ereir'le tızuıica [_ıİı,

ıniiddet parti münasebetinde bulunmuştur.

Kemal Dayaıı İstanbul mıntaka komitesi başka-
nı olunca, yanına Kadri Buldu verildiği zatnaıı Kemal
Dayan diğer üye olarak Abuzer Özdeınir'i yan:na al-
ınıştır. Bu suretle bu komite kıırulmuşttır. Abuzer Öz-
dernir'de Boğazkesen'de §üheyl Terek tarafından tu,
tulan apartman katında nrıntaka komitesi toplantıla,
rına iştirak etmiştir. Ayrıca Halil Dumanoğlu ile de
teması vardır. Neşriyatı okumuş ve aidat vermiştir,

EKREM ATAK :

Ewel6. Nihat Tuııalı'nın bilihare de Ferit Tekso-
yun sekreterliğindeki hücrenin bir üyesidir. Ve ken-
di muhitinde bir partiye adam kazanmak için çalışan-
lardandır.

FERİT TEIL§OY :

Faal bir partilidir.
kendisine fevkalide itimat eülen maznun Ferit

Teksoy, bilhassa Barş Dergisinin tanzim, tabı ve
neşrine merkez komitesince memur edilmiş, bu dergi
içiıı biitün yazıları kendisi biı.zal yazarlardan tophya-
rak dizilmelerini ve pl,ovasıtlr görmüş, lizım gelen tas-
hihleri yapmış, ondan sonra müsveddeleri alarak git-
miştir. Hattö bu bakımdan bazı geceler matbaa.da k1-
ğıt balyaları üzeriırde yatmıştır. Berlin festivalin,e
gönderilen gençlik hakkındaki ya"^yL Ferit Tbksoy,
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Vecdi Özgii:ıer ve §evki Akşit berabğr haarlanglar,
Cılr.

vEcI}İ öZGÜNEIi :

Şevki Akşit'in sağ eli mesabesinde bulunan maz-
nun Vecdi Özgüner, her ne kadar Komal Dayan tara,
findan partilerıü$ni söylüyorsa da, kendisi Kemal
Dayan'dan daha ewel partilenmiş, hatt1 Kemal Da-
yan İstanbut'a getüği zam&n bir müddet dernek için-
de bir hücrede üyelik etmiştir ki, o srrada mazıuıı

._,, Vecdi Özgüner, partili olarak Şevki Akşit ile temasta
idi.

Vecdi Özgiiner, dernek üyesi bulunan Oruç Ali
Tütenkesen ve Zekfli Özgenç ile bir hücreyi kend,i sek-
reterliğinde kurmuştur. Eweli Oruq Ali Tiitenkesen
ile tek olarak temas etmiş, bilAhare zekiıi özgenci de
partiye alarak bir müddet ya|nız temas ettikten son-
ra hücreyi teşkil etmiştir.

Ayrıca Nuran Bozet ile de miınasebet tesis eden __

Vec,Ci Özgiiner, Şaban Ormanları da partiye alarak
kendisinin sekreterliğinde lNuran Boı,et ve Şaban Or,
manlar'dan müteşekk,l bir hücre meydana getirmiş
ve bu hücrelerin faaliyeti Çiçek Palas hfldisesinden
dolayı tevkiflerine kadar devam etm§tir.

Maznuıı Şaban Ormanlar da, \'ecdi Özgüner ta,
rafından gidi partiye alrnmştır.Biraz ewel izah etti,
ğimiz gibi, Vecdi Özgüner ile hücre faaüyeti gösterrıiş
ve tahüye§nden sonra Vecdi Özgüner'in sekıeterli,
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ğinde kendiei ve Nuran Bozer üniversite mıntaka ko"
mitesi teşkil etnıişlerdir.

Nuran Bozet ve Vecdi Özgüner keııdisindeır ön-
ce tevkif ve sonra tahliye olunduklarıııdan irtibatsız
kalan Şabaır Ormanlar, bu müddetler içinde Kemal
Dayan ile parti münasebeti tesis etmiştir.

Maaıun Şaban Ormanlar, Güleren Gökmen'i par-
tiye almış ve kendisine bağlı olarak parti faaliyetini
idame ettirmiştir. Neşriyatı okumuş ve okutturmuş,
aidat alm,,ş ve vermiştir, İstanbul'da bulunan lrak'lı
komitnist talebelerle ahbaplık tesis etmiş ve onlarııı
posta kutusu anahtannı alıırak bu kutuya gelen ko-
mtinist neşriyatı partiye vermiştir,

Anir DAMAR :

Komünistler arasında Barikat soyadı ile tanınan
Arif Damar, Şevki Akşit'e bağlı bir partili iken bilö-
hare Kemal Dayan'a bağlanmış ve aidatıru oıra ver-
meye başlamıştır. Parti namına Yeryüzü dergisi de
bulunmakta idi. Gaye, derginin parti görüşüne uygun
olarak intişar edebilmesi ve bu zuretle legal sahasın-
da faaüyet gösterme imkönının tekrar temini iü ki, bu
maksatla Aıü Damar'ın üst ka,demeden bazı kimse-
lerle de münasebeti muhakkaktır.

MDI"AIIAT TÜBKSAL :

Aıkara faaliyeti ayrıca izah edilecek olaır maz-
nun Melöhat fiirksal, Şevki Akşit'e bağlı bir partili-
dir. Melöhat Ttirksal, İstanbu]'da bulunduğu müddet
zarfında hücre faaliyeti göstermekten ziyad'e tek ola-
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rak Şevki Akşil-'e, Mihri Beili'ye ve Eııve.r Gökçe'ye
bağlanmış, gençlik ve irtibat hizmetlerinde çalıştınl.
mış, esas itibarı ile merkez komitesine bağlı bulun-
muş, mua)6/en zamanlarda vilöyet komitesine veril-
miştir, Beş lira aidatını murrtazaman ödemiştir.

foIaznrın Zehrı Kosova'nın; İdris Erdinç sekre.
terliğ,inde Nerimaır Hikmet'le beraber bir hücre faa.
liyeti olduğu gibi, Bayram'la bir hücre faaliyeti mev-
cuttur. Enver Gökçe kısmın,da izah olunduğu üzere
§eyit A.tılal sekreterliğinde de bir hücre faaliyeti yap-
,mış, aynca Enver Gökçe ile de randevulu buluşmalar
yapmıştır. Aidat vermiştir.

sr,vİM TAEI :

Tiirkiye Gençler Derneğ,i mensuplarının Ankara -
İstanbul yaya seyahatine iştirak eden ve d'ağlarda
"yaşasııı komünizm" diye bağırarı bu maznun, İstan-
bula geldikten sonra ewelA Şevki Akşit ile, soııradan
Hayati Sencer ile parti münasebetinde bulunmuştur.
Bilöhare Arif Daınar ile parti münasebeti tesis eden
İhsan Hası.rcı bu münasebeti devam ettiği sırada tev-
kif edilmiştir. 951 Nisan ayından evvel de bir talebe
ile bağlantısr olmuştur.

Tevhide Göloğlu ile arkadaşlığ sırasında artık
bir komünist olarak tanınmaya başlamıştır. İstanbul
Yüksek Tahsil Gençlik Derneğinin teşekkülü üzerine
Yıldız Baştimar'rn deldJetiyle bu derneğe girmiş ve
haysiyet divanına seçjlmiştir.

16 Aralık 946 da bir ihbar,üzerine Emniyet ilvlü-
dtlrlüğüne celholıınarak sorrısturrna yapılmış ve delil
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kifayetsizliğinden seı,fog*1 bırakılmıştır. Bundan son-
ra kendişi dernekten istifa etmiştir. Bu sıralarda Gün
ve Necil Togay ile arkadaşlık ya.pmaya başlamıştır.
Giiıı vasıtasiyle Güleı,en Görlrmeır'i tanımıs ve yiııe hu
vesile ile So]maz Görkmen ve Arslan Kaynardağ ile
taıı şmıştır. Solmaz Görkmen'in bademcik ameliyatı
vtı bir liaç giiır S+vjm Tarı'ırın evinde misafir kalması
dolayısiyle ahbaplıklaı,ı artmış, o sırada solmaz Görk-
men'e sosyalizm ve «Sosyal mücadelerin umrımi ta-
rihi» kitabıııı göndererek dağıtmasıırı temin ctmiştir,

949 senesi Haziı,anında Tıp Fakültesindeı] m(ı-
zun olduktan sonra kulağındaıı arrıeliyat edilmiş, bü-
yük babasınııı ölmesi, arınesi ba,z, ma.ddi imkAıılar cl-
de ctmiş olmasurdan Sevim Tar,ı'ııın Avrupada bir jh-

tişas yapmasr hususuncla ışran üzerine :naznuıı
Milli Eğitim VekAletiıre mi"iracaat cdertık, dörıiz tale-
binde buluırmtıştur.

Bir taraftan da Psikiyatri kliııiğinc talip ı"ılarak
işe başlamıştır. Amcliyatla elde edileıı netice kaybol-
dugrından tekrar ameliyat olduğu sırada döviz izni
geLniştir. Bu ameliyatı i-içüncü bir ameliyat takip et-
miştir, Amcliyattaır dolayı lıastahanedc yattığı sıra-
da Fransa'dan döııen lNecil Togay kendisiıri hastaha-
ırede ziyarct etmiş ve bu ziyareti esnasında Sevim Ta-
rı'nrıı Paris'e gideceğiııiıı duyııldtığ,tıırtı, Paris'te çal,ş-
ınak isteyip istemediğiırin sortıldıığuıııı söylemiştir.

Sevim Tarı fikir lralinde kalan inancın bir faydır
temiıı etmiyeceğini, komüırist olmak için faaliyette
bulunmak gerektiğini kabul ettiğiııden çalışmak iste-
diğini, fakat bu husuşta bir şey bitnıediğini, aw| za-

ı
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manda bir taahhüt altına girmek istemediğni ıöyle-
miştir.

Bir giin §abiha Sertel, Sevim Tan'yı çağrarak
kendi işlerinin yürüyebilmesi için İleri Jön Türkler'-
ın muhakkak birleşmeleri lüzumundan bahsetmiş
ve mutabık kalrnmıştır, §abiha Sertel, F'ahri Petek vo
Tacettin Karan ile Sevim Tannın da hazır bıılunduğu
bir toplantıda birleşınenin zaruriliğinden bahsetmiş ve
bu toplantı da Zeki Baştimar'dan söz açmıştır. Niha-
yet yeni tüzü]< üzerine birleşme olmuştur. O gırada
yıldıa sertel'in İstanbul ile olan münasebeti kesildi-
ğinden Sevim Tarı eıııelce olduğu gibi buıu Melfi-hat
Tiirksa!'a bildirmiştir,

Paris'te talebe müfettişi Kudsi Tecer'in yardımı
iie bir talebe cemiyeti kunılmasına teşebHls edilmiş
ve talebe müfettişliğine de kayıtlr olan talebe]er genel
kongreye davet edilıriş, bu meyancla Sevim Tarı'ya
da davetiye gelmiştjr. Bır cemiyeti baltalamak kabil
olmadığnı d_üşünen Sevjm Tarı, hiç olmazsa cemiyetin
içine girerelt çalışmayı faydalı bu_lmuş ve seçim,de, bu
legal cenuyetin idare lıeyetine girmiştir.

Melihat Tiirksal; Sevim Taı";ı'ya yazdğı bir mok-
trıpta Ulı,i Uraz'ın Pa.ris'e geleceğini bilclirırıiştir. Se-
vim Tarı, Lllvi Uraz'ın geldiğini haber almadan, bir
konserde Kemal Baştuji, Ulvi ve Selçuk Uraz'ı kendi-
sine tarutmıştır. Ulvi'tltaz'a buradan gid;erken Sevim
Tarı'yr buiması emredildiğinden bu tanış,madan büs-
tifade lJlvi Uraz, Sevim Tarı'ya yanaşmış, ve gelece-
ğimi biliyor mııydunuz? demiş. Sevim Tarı da, galiba
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dlyerek cevaptmürmştır. Çtinkü Melöhat Ttlrksal,
nektubunda (ahbaplık edersiniz) üye yazdı$ndan,
partili olup olmadığ hakkında tam bir kanaate vara-
maruş; partili oldufu takdirde benl arayacaklar_ür,
diye düşiinmüş ve Serteller ile Urazların ahbaplık et-
tiklerini öğrendiğ z&man YıIüz Sertel'e, Uradann
kend.isini §Onıp sormadı,Snı soımuştur.

Bu sırada., Gün ve Necil Togay tekrar Paris'e ge-
lecekierini bildirmişler, Sevim Tan da verüğ cevapta
durıı:ııdan mgııınun olmadığını, her şeyi hallederek ve
iyice anlıyarak Giin ve Neeil Togay Paris'e vanş}ınn-
da Sevim Tarı'ya Gizli Tiirk Komünist Partisinin şu
taJimatını teblğ etmişlerür.

Her biri almı hak ve salAhiyette ol,mak üzere Pa.
ris'te bulunap dört partili yanl; Sevim Tarı, Yı]dız
§ertel, Gün ve Necil Togay bir Avnıpa grubu teşkil
edeceklerdir. İsteitikleı,i şekilde vanfe taksimi yap&-
rak biri sekıçter, biri muhasip, biri neşriyat ve biri de
teşkilit işleri ile meşgul olacaklardır. fiirk komifuıist
partisine yeniüye kaydedebilecekler ve lüzum görtlük-
lerini Avrupa grubu içine alabilecekler; Paris'te bu,
lunaı talebe arasında sol elemanlarla temasa geçel,ek
bunlan yetiştirecek; icabında partiye alabilecekler;
kendileri gibi onların da parti faaliyetinde bıüuııma,
lannı temin çdecekler; paris'te daha geniş bir talebe
kitte§ini içi:ıe alabil,ecek bir teşekkülün kurulabilme,
si ve sevki idaresi yoluna gidecekler; Paris ve diiııya
ileri neşriyatını takip ederek bilhassa fiirkiyeyt alö,
kalandıran hususları tercüme ve Tiirkiyeye ulıştırıl,
ma§ını temin edecekler; kendi aralannda çalşacak,
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lır; Parisiteki gerek ileri talebe toplulukları ile, gerek"
se komünişt teşekküllerle miinasebet tesisine çalua-
cıiklar. Fran§a'nın diğer şehirlerinde ve diğer yaban-
u memleketlerindeki partili kimselerle miinasebet te-
sİs edilebiİecek ve buıılar da Avrupa grubuna bağlı
olaralr iş görecel<lerdir. IVlerkczde haberleşme, Necil
Togay vasıtasiylr: o]acaktır. Yine biı talimatta, gerek
Tiİrkiye'den Parise gıdecek partililerin tanınması;
gcı,ekse Paris'teıı gtılecek partilileriıı anlaşılması için
1larola ve raııdcvular bildirilmiştir.

Buırdaıı başka F'erhat imzaşı ile yazılacak mek-
tııpla Marsilya'da irtibat işi de hallcdilmekte ve bıınun
içiı-ı de parola tesbit eclilmiş bııluımaktadır.

Brı talimatta vuzııhsıızlıık vardır. Avrupa grubu-
ı,ıııır s,,:kreteri Sevim Tarı',Cır. Bu, partice böyle tes-
bit ciil.ıniştir. Parti talimatında bıı hrısus vazih olma-
dığındaıı Sevim Tarı İstanbul'a geldiğiııde de tahsis
bı_ı nıevzuu Ztki tsaştimar sekreter cıldıığunu Zcki Baş-
tiınaı, teyit etmiş; göııderilen raporların kendisinc
göırdeı,i ldiğini sövlenriştir. Talinıatı nakledeırin yanlış
ıraklettiğini kabul etmiştir. Sevim Tarı da, Togaylara
İleri Jöıı Türkler Birliği hicliselcrini anlatmrş, talimat
Yıld,z Sertel'c aırlatıldılıtan soıtra çalışmaya başla-
ıııışlaı"drr.

Bu talimat iizeriııe Necil Togay mu}ıasebe, Sevinı
Tarı teşkiiit ve Yıldiz Sertel de sekreterlik vazifeleri-
ııi almışlardır. Fakat talimat icabr bu vaüfe takşimi
hiç kimseye hususi vı: miinferit bir salihiyet temin
etmemiş; her biri aynı hak ve salihiyete sahip bulun-
muştur. Sevim Tarı parti aidatı olarak 900; neşriyat
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için 45ü fraıık gibi, ileıi Jön Tiiı,kler Birliğine (le, r.v-
vel,i 1500; loilöhaı,e bin frank aidat vermiştir.

IIlü Uraz geimiş, fakat Sevim Tarı ile henüz te.
masa geçmemiştir. Nihayet onunla alikalanmıya ka-
rar verildiği için Ulvi Uraz, Sevim Tan tarafıııdan
çağrılrrı.ş ve Ülvi Uraz kenclisi ile simdiye kadar gö-
ıüşmek için Yıldız Sertel'e.birkaç defa söylediğni, fa-
kat bir netice çıkmadığını söylemiş ve neye görmek
istiyorsun, sualine de, kendisini MelAhat Tiirksal'rn,
Serri,m Tan'ya gönCerdiğini bildirmiştir. Bu konuşma-
da Sevim Tarı, Ulvi lJı,az'ın partili olduğunu öğren-
rniştir.

Bu durum üzerine Ulvi Uraz'ın, Sevim Tarı ile
bücre çalışması yapma§ına karar verilmiştir. tllvi U-
raz aidatınr Sevinr Tarı'ya ?50 frank olarak vermiş-
tir. Ayrıca neşriyat aidatı vermemiştir.

Sabiha Sertel başta olmak üzere, Sevim Tarı, Yıl-
dız Sertel, Selçuk ve Ulvi Uraz kendi aralarında ba-
rış komitesi üye isimlendirdikleri biı, grup yaparali
Barış Yolu isimli bir dergi çıkarmışlardır. Bu dergide
hemen hepsi vazife almıştır. Dergi masraflarının mü-
lrim bir.kısmınr Sabiha Sertel vermekle beraber, di_

ğerleri de bir miktar para vermişler,dir. Hazırlanan
dergilerin Paris'ten ğönderilmesi mahzurlu gönüldü-

ğüııden Yıldız §ertel'in Amerika ve İngiltere'deki ah-
baplanna bu dergiler paketler halinde gönderilmiş ve
(,radan Ti.irkiye'ye postalanmıştır. Dergiye hemen he-
men hepsi yazr yazmıştır. Dergideki el yazılan ve re-
simler üçüncü nüshaya kadar Sevjm Tarı tarafından
yapılmıştır. Dergiler dosyada mevcuttur. Drrıuşma
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gre$nda okundufu ,aman, mahlyetlçı:l de tebar,liz
edecektir.
. Pariş'te buluıiari lrak'lı, Aıiıerika'lr, İran'lı ve Er-

menl kornünistlerle de temas yapmışlardır. 951 sene-
si.Ağustozunda Doğu Berlinde yapılacak Gençük
Fesüvaline T[irkiye'den de bazı gençlerin iştiı"akini
ıiüşünen parti, Avrupa grubu, Fon Enternasyonelden
faydalanmak suretiyle yedi kişinin Türkiye'den bu
festivale iştirak edebileceğini, Giin ve Necil Togay,
Mübeccel ve İbrahim Kıraya, Güleren Görkmen'e bil.
dirükleri gibi, Yıldız Sertel ,de ınuhabere ettiği yere
bildirerek bilhassa fe.stivale lizım olan materyalin ve
milli }ııyafetlerin gönderibıresiııi istemiştir. Fakat
Ttirkiye'den ancak partili olarak Halim Spatar ve sol
fikirlere mütemayil mazııun Oruç Ali Tütenkesen'ln
kızkardeşi Eren Esen gönderilebilm§tir. F'ransa'dan
da Yıldız Sertel, Togayiar, Sevim Tan, Doğan Aksoy
ve Batı Berlinden Yılmaz Gülen bu festivale iştirak
etmişlerdir. Nazım Hikmet Ba;n ve §abiha Sertel de
hususi davetli olarak gitm§lerdir.

Kendılerinin hüviyetlerini saklıyabilmek için fes-
tival mürldetince:

Sevi.ın Tarı: i}anu
Halim Spatar: Haşim
Enen Esen: Melike
Yıldız Sertel: Stare
Necil Togay: Ali
Gün Togay: Nil

takma aüarrnı kı.ıllanmışlardır. Paris'te pasaport mu.
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a,nelelertni vg l'ondan istifadeyi; §evin Tan tekip
etmiştir.

Berlindeaçtıltları sergide buradan gönderileıİ
Banş, Hür Gençlik, Markopaşa, trTutıun Gemisi, Yı.
ğn, Söz gibi sol neşr,yat, raporlar ve barşseverlen
den bazılannın resimleri ile bir Türkiye haritası teş-
hir edilmişür.

Parti bunda, raporun şifa}ıi olarak verilrnesini
tenkit etmiş, Sabiha Sertel diğer memleketteki par.
tiler hakkında Paris grubunun karar alacağnı, Naz,m
H.kmet yurttan kaçtığınd'a-n para işinin kendiliğin-
den halledtldiğini, gençük mukavemet cephesi hak-
kuıda verilen haberin doğru olduğunu ve bunun ikim
kaldığnı Paris'te Doğan Aksoy grubunun bu teşeb.
büsle alökalı bulunabileceğini, Doğan Aksoy Tiirkiye-
de iken de parti faaliyeti bakımından iyi bir mazisi
olmadığnı, Paris'tekiuygunsuz hareketlerine n6ni
olunmasını, icap ederse Fransız Komünist Partisi nez-
dinde teşebbüste bulunulmasını, F*ransız Kom{lnist
Partisinin Tiirkiye'de bir komünist partisi bulıınırıa-
dığna dair olan kanaatlerinin Doğan Aksoy ve arka-
daşlannın muzır faaliyetlerinden ileri getrdiğni, F!an-
§ız Komünist Partisi üyelerinden hüviyet varaka3ı
aramalarnı, ha5rretle kar§ılatlıklannı ve t*iyle bir ha-
ıeket beklenmeüğini, çünkü partinin illegal olduğu-
nü; yabancı memlekette bulunan partililerin o ıı}etrı-
leket komünist partisine girebileceklerini, bu sur€tle
tecrübe ve kiiltilrlerini arttıracaklannı, yalnu gizli-
lik şaıttanna riayeti unutma.malanuı bildiıniş, fes,
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tivni vc qalışınaiarı hakkıııdı muvaffakiyetter talcti
etmiştir.

Berlin Festivalinde, iştirak eden isimleri yazılı
kimseler bir çok toplantılara gitınişlerür. Bu meyaıı.
da Ortaşark memleketlerine a"it olmak iüzere bir top,
lantı yapılmış, bıı toplantıya Nazım Hikmet Ran da
gelmistir. Brırada Sevim Tarı hazırlanan bir yazı ize-
rine konuşmuş, Ortaşark memleketleri arasurda bir
iş birliğinin lüzuırrundan bahsetmiş, bunun ilk aümı-
nın atıldığını belirtmiş, ınemlekette gençlik durumu-
nu anlatınıştır. Kore sergisinin açılmasında Korelile-
rin hemen hepsinin Rtısça bildiği düşüniilerek Rusça
hazırlanan bir yazıda iyi hislerden ba,hsedildikten
sonra Korede kendilerine karşı dövüşen fiirklerin af-
feülmelerini iste:rıişlerdir. l-ine Festivalrle, demokra-
tik kadınlar federasyonuna Eren Esen, Gün Togay,
Seviin Tarı ve Yıldız Sertel gitmişlerdir. Bu derneğin
Paris şubesi kapanmış olduğundan, fed'erasyonda dai-
mi surette çalışan bir bayanla Sevim Tan konuşmuş
ve mcmleket hakkında alabileceği haberleri federas-
yona ulaştırabilnıesi için Sevim Tarı'ya Paris'te bir
adres verilmiştir. Sevim Tarı, Doğu Almanya Cum-
hurbaşkanı Vilhelm Pik'in ziyafetine ve Sovyet sefa-
retinde verilen ziyafete gitmis, bu ziyafetlere Nazrın
I{ikmet de gelmiştir.

19 Ağustosta yapılan kapa.ıuş mcrasimine Necil
müstesna, hepsi iştirak etmiş, açılş merasiminde Yıl-
dız Sertel'in giyüği milli kıyafeti, bu defa Eren Esen
giymiştir. Halim Spatar, ancak bu merasim.deır sonra
Berliıı'e varabiJmişt ir.
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Festivaldeıi §oıtra Dünya Demokrat Geıı§lık Fe-
cltrasyonu (W. F. D. Y.), (F. }.(. J. D,) kongresi to.p-
lant,sıııa Halinı Spatar vc Sevjırr Tarı buradan gön,Ce-
rilen rapora istiırar]eır bir koı,ıuşma hazırlamışIar, bü-
ıru Flalim Spatar Türkçc ola.-tak okumrıştrır,.

?.6 Eylüi atasıırda \'ııısovı.'da yapılacali (İ. U,
S.) senelik |irıilr,1,1..'11g ilal ,nı Spatır, jtrı.tıı Iiş,_,ıı ve
Yıldız Sertel 8,itı;,ıisleı ılir. Lltlı_atja. rla,, tı.lcbe talıs:l dıı-
rumunu, talebc iı&ı,,.keıtlcriıri gJstcı-eıı bjı, rapor okrııl_
muştur. Fcııtival nıiiddctiııcc gitİı.iıi,..rc Scvim Tarı
lıaşkanlık etııriştir. Bcr]iıı't]c N;ız:ın 1{i]<mct, giclcn-
lcre -urt,.l,,f l<oıııışına'I:rr yapmıs i,c şjyasal Türltiyc
koınüııist partisiııiıı bir fcrdi, lıiı, azası olarak kr_ııırı-

ş:ıtyorum rliye söze başlaıııs ve mcı,ıılektıtimiz için en
mülüm dör,aııın siyasi ,ııe iktisadi istiklöl olduğıınu
stiylenıiştir. Nazım Hikınct bu şkilde Berliır'e gidcn-
lerin h€.pgi a,ra,sında koııuştuğtı eibi, va,lı]ız partililerle
,rle koııuşmalar yaprn,ştır,

Nazım Hiknıet'le Sabiha Sertcl'deıı, Doğaıı Ak,
soy'dan lıahsediiıniş ve Barş YoIu clergileri verilnİiş-
tjr, Yine Nazım Hikmet'in iştirakiyle yaptılrları lıir
toplantıda İleri Jön Türkler Birliği hakkında bazı ka-
rarlar alınrnış, tek cephe diyc bir teşekkülün meyda-
ııa getirilmesine vc buıırın neşriyat yapmastna, bura-
tla esıaş vazifeli Gün Togay o}masma rağmen, Seviın
Ta.n ile dc İleri Jöır Tiirkler Birlğnin bir sekreteri
sıfatiyle temasta bu}unmasııra, tck cephede yetişecek
kimselerin İleri Jön Türk]er Birliğine vc fiirk Komii-
nist Partisine alınabileceğine, Barış Yolu'rıun neşrine
devam olunırıasına karar verilmiştir.
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Aynca Sevim Tarı ve Togaylar ile yapılan top-
lantıda, partiler arasında, tam bir sekrcter seçilınesi-
ni, diğer &zaııın her şeyi bilmesine ltizıım olmadığını
Nazım Hikmet Ran söylem§i Fransız komünist pa,rti-
siyle ıesmen temasa geçebilınek için Sevi,n Tan, Na-
zım Hikmet'in delöletini istemiştir. Franşz korniiıişt
partisi ile ve Nazrm Hikmet ile temas için de Qiin To-
gay seçilm§tir. Nazım Hikmet, partülerinbir toplıan-
tısında kabilse memleketten bir miktar plök tpmin
ederek kerıdisine göndermelerini isteoıiştir.

§evim Tan, Nazrm Hikmet'le yalnız olan bir ko-
nşmas,ndı Nazım Hikmet, Sevim Tarı'ya arkldaş-
lıınnı dağbııamasını tavsiye etmiş ve Sevim Tarı İs-
tanbula gehnek tasawrırunu söyleyince Nazım Hik-
met, (eğer çüamıyacaksan hiç gitme, sen bize 10zım-
auı) diye Sevim Tan'yı ikaz etmiştir. Maznuı Sevim
Tan, Paris'ten ayrılırıadan ewel Ulvi Uraz'a I'?pnsız
komünist partisi:ıe girmesi için tavassut edileceğini,
paY,tiden bir davetiye geld.ği taJ<dirde gitmeıini siiy-
lerıiştir.

19 Eytül 951 tarihinde tayy,are ile İstanbutp ha-
reket etmiş, ayu gün akşam İstanbula gelen partili-
lerin parti ile tgmasa geçmesini temin edecek parolalı
rand,ew gereğnee 21Eyiül 951 tarihinde Taksim ka-
patı clumğuıa giknişse de kimse ile karşılaşma;mış1
blzza,rıır; ya müteakip randevu günü beklenek veya
başka bir imkin aıamak lözım gelmiştir. 12 EYlüt 951
gibü Ankara'da Iüeril Demirkan ile İstanbula hare-
ket eden Tevhide Giiloğlu 23 Eyltıl 951 pazar gtinü
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İstaibula gelıniş ve doğru Demirkan'İare sttmişler.
dir.

Maznun §evim Tan, Zelı Baştimat'la yaptığ bu
konuşmalarda hazrrladığ. notlar üzerine Pans'teki
faalıyetleri hakkında mufassal iz,abaL verm§ ve ye-
rine göre direktif almıştır. Seüm Tarı yine bir rande-
vıılu buJ,uşmalarda Berlin festivaünde yapılan temas-
lar, Nazrm'la konuşrnalar, alınan kararlar tek celüe
ve Banş Yolu hakkında Zeki Baştimar'a izahat ver-
m§ ve Nazım Hikmet'in plAk isted.ğini söylemiş, par-
ti neşriyatrna ihtiyaçları olduğunu belirtm§, şiköyet-
leri4i anlatmış,tır. Fransadaki partilerin a.datından
tr00 lira kendisinde olduğunu söyle,miş, bazı kitaplaı
istemiş, Marsilya irtibatı için ve Parise gidecek par-
tililerin, tarunmasr hususunda yeni parolalar tıyin
edilmiştir. Her ne kadar Berlin'de Nazım Hikrnet
Gtin Togay'ı bir tr'ransız komi.inist partili ile taruşhr-
mış ise de, Tiirk komiinist partisinden Fransız komü-
nist partisine resmen bir yaa yazılmasııı;n daha fay-
dalı olaeağnı düşünen Sevim Tan, biiyle bir belgeıin
verilmes.ni Zeki Baştimar'dan isteımiş ve muvafaka-
tı iizerine Abdülkaür Demjrkan'dan aldıS yezı ma-
kinesiyle Zeki Eaştimar'ın müsveddesini .hazırlayıp
kendisine verdiği bu belgeyi bayaz ipekli bir kumaş
iizerjne yazmış ve başka bir buluşmada, Zeki Başti-
mar'a imzalatmıştır. Bunu blüzunun vatkasına tuttu-
rar&k göri.ilrnemesini temin etmiş ve tevkif ol,unttuk-
tan brr müddet sonra da imha etuüştir. Zeki Başti-
mar'dan aynca plAklar ve kitapları almrştır. Aidattan
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50 iiı"a Zeki Baştirnaı"'a veıroiş, üşt terafuu Zeki Bış-
timar almamıştır,

26 Ekim 951 günii lvlarsilya'ya lıaı.eket etmek
üzere limana gitmis ve oradan görülen lüzum üzeri-
ne Enı.ııiyet Miidtirlüğüne bir taksi ile gelirken, tak-
sideki bazı lıareketleri 1ıoilsiır cükkat ııazarıru çekm§,
üzeriııtle ve takside yapılan arama,cla T.K.P. teşkilö-
tr preıısipleri ile üç aylık bülten bulunmuştur. Maznuır
Sevim Tarı, bunlarıZeki Baştimar'dan alüğnı, Pari-
se götürüp götiirmemekte mütereddjt ise de, Zeki
Baştimar'm rsrarla bilhassa T.K.P. teşkilit prensip-
lerini götürmesini istemesi üzerine götiirmek mecbu-
riyetinde kaldığını söylemiştir. Halim Spatar, İstan-
bul Yülrsek Tahsil Gençlik Derneği üyelerindenür.
Berlin Gençlik F'estivıUne gönderilecek kimse aran-
diğı sıracla ifade verecek kaclar İırgilizce bilmesi, par-
tili olinısı ve kısnıen gençlik hareketlerine karışmış
buluırmasi, bakımıııdaıı Kemal Dayaııea'ya bu-
nrın giiıırltrilmesi, partiye teklif edilıniş ve paı,tice
uygun göı,üldiiğiindeıı rnuvafakat edilmiştir. İşi ka-
ınufle eotlebilmck için İz,miı,deıı bir. pasıpoı,t almış vc
yol parasının biı, miktarı nı da l(emal Dayaır eliyle
parti terniıı etmiştir. Uqakla Parise gideceği zaman
yine partice te,min olrınan bir bavııl ile bavula_yerleş-
tirilen yazıları alaı,ak uça.kla Parise hareket etmiş-
tir. Fransa'dan Festiva'le iştirak edenler Halim Spa-
tarı bekliyecek durunıda olmadıklanndan parti, paıti
hareket etmişler ve en son olarak Sevim Tan Paris'-
ten ayrılnıştır. Sevim Tarı hareket etmeden ewel [Jl-
vi Uraz'ı festival komjtesinden birisiyle tanıştırm.ış
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ve Holim §patar'a yardım ederek feıtivale yetiştiril-
mesi «iylenmiş, onların pasaport numaralannı bildi-
ren bir telgraf da tllvi Uraz'a rrermiştir..I{alim Spa-
tar Parise gittikten §onra Ulvi Uraz'ı bulmuş ve onuır-
]a festival konıitesiııc miiraeaat ctmişler, Selçuk
lJraz'uı da bu huşu,ıtaki yarelınıı ilc Halim Spatar te-
nıin olunan uçak biletiyle Berljn'e festiva]in son günü
varmıştır. Halim Spatar'la gönderilen bir mektupla
Haüm'in partili olduğu, Parise gelmekte olan Atill6,
İlıhan'ın feştivale iştirakine nıi,ıri olıınması bıldiri!-
miştir.

Berliıı'de fcstivaldeır §onra yapılaıı kcıırgreye iş-
tirake hazırlaııan bir yazıyı ltongrede kendisi okumuş-
tur. Bundaır soııra Varşova'Ca yapılacak olan I. U, Ş.
senelik kongresiıre Eren Eseır ve Yıldız Sertcl ile be-
rabcr gitmiştir.

Avdetinde pasapı.ırtu"ırdaki Çek vizeşiııdeır Sov-
yet brjlgesine girdiği aıılaşıla,cağından, İtalya'da pa-
saportunu kaybe,ttiğinden bahisle l(onsolosluğa mii-
racaat etmiş, yeniden aldığı pasapoı.t ile havayolu ille
yıır,da döırmüştür. İtalya'da bir aydan fa,zla müddct
kalmış, bu miiddet zarfında bütün masrafla,n Yıldız
Sertel tarafından temin olunmuştur. Zaten kendisi de
fcstivalde iken İtalya'dan delegasyon şcfi ile tanıştı-
nlmış vo icap cdeır yardımların yapılması temin odjl-
miştir.

HÜ§NÜ ÖZurıııİrı :

Hıisnü Özdomir, mazalun BilöI Şen'in partileüği
birişidir. BilöJ Şen, Bulgaristan mtihacirleri arasında
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paıti nimına faaliyet gtisterrıeğe çalışrrrş ve liüsnü
Özderrıir'i partilemiştir, fakat Hüsnü Özdemir hasta
olduğundan, bu .muh.tte çalışmak için başka bir ele_
man aranmış ve Hüsnü Özdemir, İsmet Meric'i çağı-
rarak Bilöl Şen'le tanıştırılmıştır.

İ§MET DIERİÇ :

İsmet Meriç, maznun Hiisnü Özdemir'in akraba-
şıür. Bilöl Şen evde bırlun,du,ğu sırada Hüsnii Özne-
mir, İsnıet Meriç'i çağrtmış ve bunun yanında çekin-
meden konuşabiliriz cliyerek konuşmaya başl,amışlar.
BJöl Şen, Bulgaristandan, oradaki komiinist partisin-
den bahsettikten sonra nihayet memleketimizde de
gizti bir komünist partisi olduğunu, itimat edilenlerin
buraya alınöğnı söyiiyerek, partiye g,rmesini teklü
etmiş, İsmet Meriç de kabul ettiğinden, bu şekilde
partile,ıımiştir. BilAt Şen tarafından kendisine iümat
ettiğı kiınseleri partiye alması söylıenmiş, o da, Arif
Çalışkan'ı partiliyerek 250 kuruş aidat alıııştır.

AnİF ÇALIŞIHN :

Arif @lışkan, İsnet Meriç tarafınd,an partilen-
miş ve 250 kuruş aidat vermiştir. İsmet Meriç'in iste-
mesi üzerine iki de resim vermişı ise de, bir miiddet
soffa bu fikrinden vazgeçerek partiden aynlaca$nı
söylemiş ve resmini alarak lgnet Meriç'le al6kasınr
kesmiştir.

IIıEHMET §oNUGtİR :

BilXl Şen'le münasebeti olan maznun Mehmet Şo-

6a



nug{ib, ayııı za.naıda -Şoııyetler. lehine casu§luktan 2{
sono}rc mabküm Sabahattin Erıiem iüe de münasebet-
te rdi, tevkifatuı ilerlemesi ve inkişafınn gören mazııluı
Sonugiir, kendisinfuı de yakında tevkif olunacağnı
dtişiinerek Bulgaristana kaçmayı tasarlamış, yeni el-
biselerini giyerek ve yaııma çaınaşır alarak trene bin-
miş ve ahşam geç va}it Kırklareli'nde trenden inen
mazııun, gece karan[ğınd,an biliştifade hududu geç-
mek igin hemen yürüyüşe gegmiş, fakat Dereköy na-
hiyesinde ortatü aydınlanmış olduğundan, hududu
geçmemiş ve orada yakalanmışhr.

OAZIM AKT[ü[[JB :

Macit Bilgenin dosyada mevcut mufassal ifade-
lerinde ve biraz. ewel, okunan Macit Bilgeye ait kı-
sımda göriildüğü ürere Caam Aktimur; kendisine
göre bulduğu taktiğiyle zabıtayı atlatmaya çalışarak
azami faaJiyete gayret ed,en ve bu faaliyette yltksek
idareci durumund,a olan bir ınaznundur.

Macit Bilgenin dediği gibi, kendisine haber veril-
meden veya muvafakatı aluımadan hiç bir şey ya-
pılmamıştır. Yine Macit Bügenin esbabr mucib^ü bir
şekilde izah ettiği gibi: Cazım Aktimur gok tiaha w-
velden İzmir'de teşkilöt kuıııraya başlamış ve Macit
Bilgeye hücre kurması için partili olarak Yusuf Eti-
ği; İhsaı Konaşr, Şükrü Dinseli; Salamonu göncler-
ıniştir. Macit Bilge ile Mehmet Bozışık'ı o tanıştumış-
t"r.

Dosyada mevcut fotokopiden de arılaşılacağ gibi,
İmir neşriyatına en çok yazı vem§ olan Cazım Ak-
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timur'dur. Halk Cumhuriyetlerine Bir Bakış adlı Ca-
zım Aktimur'un el yazısı fotokopide, closyada mevcut-
tur.

IiAI}iL BAII.KAN :

Mazırı_ın }'adıl Barkan, Ahmet Bilge tarafındaır
yetişLirilmi§, partilenmiş ve bilöhare İnciraltı toplan,
tısrna götürülerek vildyet komitesine dahil olmuştür.
Yulrıf Etik ve Şükrii Dinsel'iıı partideır çikanlması
iizerine vilöyet komitesinde biı, üye olarak kalmıştır.

Maznun KAmil Akarla Hilmi Erdoğan vasıtasiyle
tanıştıktaıı sonra üzerinde işliyerek partilemiş ve keır-
disine bağlamış, bir müddet soııra Macit Bilgeye dev-
retmiştir.

Nuhuıı Gemisi, Medet, Marlço Paşa,, Nazım Hik-
mct, Hür Gençlik gibi dergiler Fadıl Barkan namtna
gönderilmiş, o da bunları satmıştır.

Ahmet Bilgeniıı tevkifini ve lreııdisiniıı de kara-
kola ]<adar girmesini nıucip tılaıı bir meyhane hödi-
sesiırdeıı sonra artık vilöyet koııitesinde kalması doğ-
nı buluıımadığından, bir müddet ayrılmış ve tek <ıla-

rak Macit Bilgeye bağlanm,ştır.
Ahmet Bilge, cezaevinden çıktıktan soı"ıra, Ah-

met Bilge'nin sekreterliğiıre Doğan Çetiner ve ken-
disindeır müteşekkil bir hücre kunılmuştur.

SÜHEYL TDRDK :

Cezaevinden tahliye oluıran Sülreyl Terek, maz-
nun Fadıl Barlıan tarafindan partilenmiş ve kendisi-

ı
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ne bağlanmıştu,. Tiredb belediye köy büıtsunda me.
ııur Kemal ve bir kunduracı ile de paüi miinasebeti
kurmuştur. Kemal Dayan da ,henüz İstanbula gelrrıe-
den ewel maznun F'adrl Barkan tarafından partilaı-
miş ve F'adıl Barkan'ın sekreteriğincle Kemal Dayan
ve kimil Akardaı miitesekkil bir hiicre kurmrıstrıı,.

KAMıL AKAti :

Biraz ewel izah olunduğu üzere, Fadıl Barkan
tarafından paı,tileııdıkten sonra, Kemal Dayan'ın da
partilenıııesi üzerine, bir hücre teşkil etnıi,şlerdir. Ke-
mal Dayan İstanbula gelnıiş vc bir nıüddet sonra ken-
disi ivTacit Bilgeye devredilnıiştir. Macit Bilge ile bir
müdclet tck olarak temas ettikten sonra vilflyet kcı-
mitesine Behçet Şenerle dahil oimuş, Behçet Şener'in
"\nkaraya gitmesi üzeriıre, tekrar F'adıl Barkaııın ka-
tılması ile v,iicuda geleıı vilAyet komitesinde tevkifa-
ta kadaı, qal sınıştrr.

. ııt]l+NÜ ONAT :

Mazntıırlaı,daır Hüsnü Onat, Kömil, Akar tarafiıı-
dan partilcnmiş ve kendisine bağlanmıştır. Buırdan
başkı maznun Selflhattiıı Soylu da maznun tarafiı-
dan partilenmiş_ve parti münısebetini kendisi ile ida-
me ettirmiştir.

Mazırun Kimil Akar da İstaırbula ge}irken paı,ti
temasr yapmak üzere vazifelendirilmiş ve burada ter-
tip eülen randevuya göre Tevfik Dilmen ile buluş--
melar yapmış, son hrıluşmı,Ca, neşriyat verilmesi kı-
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rarlaştınlınış ise tie, takip mül§haza§ı ile buluşma
kabil olmadığndan, neşriyatı almadan İstanbuldan
aynlmıştır. Kendisi aidatını bağti bulunduğu sekrete-
rine verm§tir. Mühim bir kısım neşriyatı okumuş-
tur.

nııİş EMDK

Emin Ernek gerek Ahimet Bilge, ğerekse Macit
Bilgen.n ve gerekse Behçet Şenerin ifadelerinde sarih
olarak görüldügii üzere gizli komünist partisine inti-
sap etmiş, aidat verm§, nşriyat okunuştur. Macit
Biğenin mevkuf bulunduğu sırada, terEiler dahJ de-

ğil, şeklindeki itirafı,da &rıinEmeğin dunımunu açık-
lamaktadır. Mevcut ifadelerinde en noımal ve diğer
taraflarca kabul edilen münasebetlerini dahi gizlome-
ye çalışmasr da bunııı bir delilidir.

§ELAHATIİN §OYLU :

Sel6.hatün Soylu, Kemal Daya"n ile tanışmş ve
onun tarafından yetiştiri]nriş, bilAhare Kamil Akara
dewedilmiştir. Kömil Akar zamanrnda ve onrrn tara-
f.ından partilenmiş, neşriyat okumuştur.

IIAYATİ DaNIZKUŞL] :

Hayati Denizkuşu ınaznun Halim §patar ile da-
ha İzmirde iken tanışmıştır. Halim Spatar, hazırlalncı
konuşmalar sonra kendisini Kemal Dayan ile tanış-
tırmıştır. Kernal Dayan tarafınd.an partilenm§ ve

ı
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bitAhare Setöhattin Soyluya ve onun vasıtasiyle deKimit Akara dewedilmişİir. Hatim Spatiır'la olanmektuPlan, üzerinde yakalanan siirler bıı 'deolojiyene dereee girmis olduğunu göstermekt"Jir. i-- 
'"r'r"

i 'ir*o* KONAş :

Maznun İhsan 
§olas, eski bir partilidir. trmekçive KöyI,ü Partisiııe de A,za olmuştur. Macit Bilge, Ca-zıın Aktirnurla temasa başladığİ zaman, hücreler ku-rulduğu sırada Macidin sekı"ete-rıığıııde yusuf Etik vekendisind.en rıüteşekkil bir hücre kurulmuştur. Bila-hare ihsan Konaş'ın Şükrü Oin..İ ll" li, lionuşmas n-dan sonra Şükni l)inseliır s.treterİl$nde ihsan Ko-naş ve Sururi Taylan'dan müteşekkill;, ı.ti.r" kurul-muştur ki; bu clarağacı hücresidir. Bi]Ahare bıı hüc-re, mıntaka komitesj haliııi almıştır.

. ilısan l(oııaş aidat almış, ,iOrİ verıniş, neşriyalıokumuş, partinin tertiplediğl senclika hareketlerineka|ılmış ve ora.da koııuşmuştur.
Farti içindeki taknra adı Deli Oğlan'dıı..

I}OĞAN ÇETİNEE :

Doğan Çetiner (Sivri), Ah:ııet Bilge tarafindan
glrtive alınmış ve evvelA Ahmet eilgenln sekreterlj_
ğinde Saim Altıneş ve kendisincleıı İntiteşel<l<ll bir
}jr.iu kurulmuştur. Bir nr,üdCet o.uİ*"rn, karışaı.ıIl{ustafa Aygülü ile Saim Altıneş'ln Jekreterliğinrteblr [ücle kurulmuştur. Bu sırac], İ*ll Albneş, ba-zan Doğan Çetiner'le birlikte aır*ul eııge ile temas

I
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etrnekte ve'aidatlarını toplıyarak AhmEt Bilgeye ver,

nıekte idi.:

Bil6',rare Saim uA,ltıneş müfettiş olarak a5rılmış,

Doğaır ;etiner sekreter durumuna geçm,ş ve Eıdp,

ğrİ e.rİ.try üye olmuştur ki, bu hücrede Doğan, Çe,

fineri,ı sekreterlğinde, Erdoğan,Berktay ve Mustafa

Ayğiilii'den mürelıkep olarak çalışmış_ve Saim Altı,
neş"l<enıllsine bağlı olarak kalmış, Doğan Çletiner de

Mehmet Bilgeye bağlı olarak kalmıştır,.

t* *r** ERGİN :

tr{azıjuır l(emal Ergin, ihtilastan dolayı kaçak

olar,ak İstaııbula geiııneden ev-vel, Zeki Baştimar'a

bağlı olaralı Aırkara'ııın birinci derecede bir idarecisi

olİuğu gibi, neşriyat ve teşkılilt ışleriyle de hLzzat

meşgııi olmuştur,

Zeki Baştimar taı,afilıdan kendisine verileu ma,

kinede, yine Zeki Baştimarın verdiği muhtelif neşri,

yatı te-ksir e,jerek kendisine bağlı olan kirnseiere ver,

*lştlr. Partisiıiilı arşivliği vazifesiııi yapmış, muhte,

lif l.:imselerle ııiiinasebeİ kurmuştur, Bu me},anda

Şevki .ı\lışit'le de Ankara'cla pdrtili olarak münasebe,

İi ol*rş ve Şevki Akşit'in kenüıiintlen.ewel İstanbu-

İu suh**l üİriııe, bir parti niünasebetini Enver Gök,

qe ile yapmıya bai{amıştır.

Kendisi İstanbula gelrneden ewel, Zeki Baştima,

ı,ııı ta-lebi üzeı,iıie Enver Gökçe'yi alıp Zeki Baştha,
ra götiiı:ıniiş ve tanrştırarak münasebet tesİs etmç
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lerint temln etnnj$$r5rv.p bir müddet goııra tstanbu,
la gelıniştir

Af kanunu ü4§!şe ihtilüstan dolayı mahktm o1,

muş olduğu ceza lğilİmğ olduğu-ndan, Aıkara'ya git,
mekte mahzıır ka}*rıarnış ve Ankara'ya gitmeye ka=

rar verm§tir. Bu tefa Ankara viliyet konritesi sek,
reterliği ı,azifesi, Zeki Baştimar tarafindan keııdisiıre
vertlmlş ve bu suretle tekrar Ankara v-[i-yet komite,
şi sekreteri oln,ıuş ve Ömer Lütfi Tuncay ile Bekir
I(erayel viliyet komitesi üyesi bulunmuşlardır.

Kema,} Erg,in ikinei defa Ankara'daki vazifeşi *ı=

raşnda Yaşar Çöl, Ruhi §u gibi maznunlarla, Zeki
.Eaştimaı'ın talirnat iizenne doğrudan doğruya paıti
temasr yaptığı r,e aidat aldığı gibi, maznu:ı Nevzat Ya-
vuz Yıldınm'la randernılu olarak buluşma yapm§ı
Bolu ve havaİ.isi ha.kkında teşkilAtlan-mak iqin tali=

mat vormiştir.

Bekir Karayel'in ı,ili,yet komiteşinden çüaı"ıl=
masr üzerıne, Bekir Kenan Yaşlıça.m'rn alrnmasr hu,
§u§unu merkezden sor-"Jtlu-ş ve muvafik eevabr akna=

lan üzerhe, Ee!ıir Ka.rayel'in yerine Bekir Kenan
Yaşlıçam ırilö,yet konıiteşine girmiştir. §ıdıka Umut,
tan bir imzalı kö*t aJan Faru.k Ural, bunu Kemal Er=

gine vermiş ve Kemal Ergin brı k6.ğıtla §ıdıkayı bıı=

larak, onunla parti münasebeti tesis etnıiş, İl}ıaır
Başgözün, Nuran Ertan da dahil olduğu halde aidat-
lar:nı Sıdıka LTmuttan almıştır. Bu münasebet, Kenoal

Erginin tevkifine kadar devam etmiştir.
Mauıun, Hilmi Artan tahliye oltınd_uktan şonra
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mazı]tııı Kemal Ergine bağlanmıştır. Ve Kemal Ergi-
nin tevkifine lradar Kemal Erginle çalışmıştır.

SABAHAI,TİN nİı«ııınx :

Mazırun Bekir l(arayel tarafindan partilenmiş;
elinden alrnaır imzalı bir köğt ile Faruk Urala deıııe-
dilmiştir. Kısa bir rnüddet sonra ise Selçuk Şenel ile
üçlü bir hücre kurulmuştur. F'aruk Ural ve Selçuk
Şenel'in tevkifindeıı sonra bir ınüddet yalnız ka.haış
ve Bekir Karayel'in ranclevusrı ile Bekir Kenan Yaşlı.
çam ile buluşmuştur.

Kemal Ergiıı'in tevkifi üzerine Sabahattin Dik_
men iş bulması ir:in pa,rtili birisinin geleceği söylenmiş
ve bu suretle de Ömer Lfitfj Tuııcay ile tanışarak par-
ti münasebetine başlamıştır. Aydemir Kandeıııir ken-
disine bağlanmış ve tevkifata kadar parti faaliyeti bu
şekilde devam etmiştir.

Kendisinin kartvizit verilmek suretiyle avukat
Turan Tamar i],e dc bir parti müııasebeti olduğü gibi,
İhsan Erl<ut ile de bir parti münasebeti varür.

Tlıran Tanlar, maznun Sabaha.ttin Dikmen'e bağ-
landıktan sonra F'arrık ural tarafindan sabahattin
Dikmen'e veı:ilen imzalı köğıtla Kemal Bekir Özma-
nav, Turan Tamara kısa bir nıiiddet bağlanmıştır.
Ömer Lütfi Tuncay ile beraber büro açtıklarl zaman
Tevhide Göloğiu'nCan para alnrak için maznun bir kaç
defa Tevhide Göloğlu'nun evine gitmls ve 15 l,irayı
alarak Ö. ltıttl Tuncay'a verıniştir., Bir defasında

(ili



da Ömer Lfıtfi Tpncaya bir mektup getirmiştir. Ken-
disi beş iira aidatını, lıendisine bağlı olanlardan alük-
larıyla birlikte, zamanına göre, Ö;ner Lütfi Ttıncaya
verm§tir.

TUIiAN TAD{Att :

Farulı ural taraf,ndan hazırlandıktan sonra ken-
disindeıı alınan kartla Sabahattin Dikmen'e gelmiş
ve bu suretle Sabahattin Dikmen tarafınlan partilen_
miştir. Keımal Bekir Özmanav'ın kartı ile femall Be-
kire gönderilmiş ve onunla kısa bjr miiğ'det parti
münasebeti tesis etmiştir. Kemal Bekir'den aldığ ai-
datı kendi aidatiyle birlikte Sabahattin Dikmen'e ver-
miştir. Sabahattin Dikmen ile parti münasebetini
kesmek için çalıştığr sırada Faruk Ural evine gelerek
bunu takviyeye çalışmıştır. Bir hücre çalışması yap-
ma,mıştır.

Kömrıran tsastuji, Nerızat Yavuz Yıldırım; parti-
ledği gibi, bir ara Selçuk Şenel ve Nejat Özön'den
müteşekkil bir hücre kurmuştur. I§emal Ergin'in
tevkifi üzerine maznlın, Öner Lütfi T\ııca1l'a buluş-
muş ve parti münasebeti tesis etmiştir. Bu münase-
bet bir müddet devam ettikten sonra tekrar Örner
Lütfi Tuncaya bağlannıştır. Yine bu sırada Balkar
Yekebaş da tek olarak kendisine bağlanmıştır. AiCat
toplamış ve vermiştir.

FARUK IIRAL : .-

Maznun E'aruk Ural, Fuat Hikmet Güner tarafin-
dan partiye alınmış ve onun sekreterliğinde Yılmaz
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Çolpan ve maaıun Faruk Ural da kendl sekrcterl|ğin-
de §elçuk Şenei ve Şükrll Ünal'dan mliteşekkit bir
bücre teşkil ettiği gibi, İmadettin Selhap ve Ahmet
Önhan'dan m,üteşekkil bir hüere kuıınuş, bilöhare bu
hücreden Ahmet Önhan çıkar:t]m-rş, yerine Osman Arı
ahnmıştır.

F"uat Hikmet Giinerin ayrılması üzerlne Earuk
Urİıl, Raci Dincerin sekreterliğinde Aelan Sayılgan-
la birlikte bir hücre ieşkil etmiştir. Faruk Ural'ın
kendi hücresinde bulunan Şükrii Ünal evlenerek parti.
den ayrılmış olduğundan onun yerine Nejat Özön
alınmak suretlyle hücre çalışmasına devam etmiştir.

Ömer Lfıtfi Tııncay\n gördüğü litzıım üzerins
Fanık Ural biflöhare maznun Cemil Toygat'a bağlan-
mış ve bu hal Ankara'da Terzller hödisesinden dolayı
tevkif edilmiş olduğu 12.1.1951fglihing kadar derıam
etmiştir. Aidat l,ermiş, aidat tahsil etm§ ve men§up
olduğu hüerenın sekreterine vermiştir.

SELÇUI ŞDNEL :

Maznun §elçuk Şenel, mazıııın rafuk Ura^l tııaı
fından partilenerek onun sekreterliğiııde ewel6, Ştlk
rtt Ünal, daha sonra Nejat Özön ile birliLte bir hüc:
reye gtrmişler. Bilölıare Faruk'un tavsiyeşiyte Nev-
zatYavıız Yıidırım ile buluşup bu d,efa K0,muran Baş-
tuJthin sekreterliğinde bir hücre kurıruıştur. 1950 so,
nesind'e, Nevzat Yavuz Yılün,m, Ali Cihan Erkaya,
İsırıall Ayyıldu tek olarak kendisine bağlanmı§tu,
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Aii Cihan Erkaya, T.apu Kadastro Okulunu bi.
tirdiği iç,n kend,isinden ayrılmıştır. 1951 de Ankara
tevkifatı ile parti irtibatı kopmuştur. Aidat veıı.n§ ve
tahsil ettiği aidatı sekreterine vermiştir.

NEVZAT liLVan YiLDIRIılt :

Maznun N. Yar,ırz Yıiclırrm, partileıı.düten sonra
ilk ct]arak Kflmuran Baştuji'niıı sekreterliğinde Sel-
çup Şenel ve keırd,isinden müteşekkil bir hücre kurul-
muştur. Nevzat'a, Sal^h Çakır ile Turgut Akalrn'ı par.
tileme vazifesi verilmiştiı,. S;.lçuk Şr.ael, Faruk Ura-
} n hücresine giriıı.ce, Nevzat Yavuz Yıldırım, §elçuk
Şenel'e b.ağlanrnış ve §alih Çaiıır ile Balkar Yekebaşı
partiliyerek bunt]arla kendi sekreteriiğirıde bir hücre
teşkil etmiştir. Bir müddet sonra Balksr Yelebaş
Ne.ızat'tan ayrılmış, Nevza,t da tatil dolalısiyle Dilz-
ceye gitmiştir. Nevzat tekrar Ankaı"a'ya döntlnce,
Tlırgut Akalın ve Salih Çakır'daıı müteşekkil bir hüc-
re kurri]ması kendisine söylenm§, o da; bu şeleilda
bir üıücre kunrıuştur"

1951 de Ankara tevkifatıyia bir müdciet kop-uk
kalan Nevzat Yavuz Yüdrrrm, Kömuran Baıtuji'yi
bulmuş ve tekrar faal,yete başlamışt:r.

Yine tatil olunca Nevzat, Ankara'dan ayrrlmış,
ınemleketine giderken de maznun l(emal Ergin'le ta-
nrştınlmış, ve gittiği yendc teşkilit krırma imkönla-
rını tetkik etmesi vazifesi verilmiş, bazı isimler veri-
lerek muvafık görürse partilenmesi söylenrrıiştir. Dö-
nüşüude bir şey yapmadığıru biildirmiş ve tekrar hüc-
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resiyle üemasa geçtiği gibi, bir müddet de Salih Ça-
krr'a ve tanınmainışlardan olan Aydemir l(andemir'o
bağlanmışt r.

}.{aznun Yavız Yıldırım, Selçuk Şenel'den aldığı
diı,ektif iizerine Adnan Yücebaş'ı partilemiş ve Nahit
Teomaıı'ı Ergin ile temasa geçirmiştir. Aidat verm§,
parti neşriyatrırı (Ankara'da çıkan Yeryi.izü gazete-
si, partiniıı organt'ciurumunria idi) okumuş, aidat
tahsjl etmiş ve sekreterine vermiştir.

§ALİH çAKIR :

Maznun Salih Çakır, Nevzat Yavuz Yılünm ta-
rafından partilenmiştir. Nevzat'ın hücresine Balkar
Yekebaş ile dalıil ol:nuştur. Nevzat memleketine git-
tiği gür|.erde yekebaş ile temasa devam etmiştir.

Salih Çakır, Şükrü Başarı partileıniştir. iAidat
veırniştir. Nevzat Yavuz Yıldırım'a haber vererek
partiden istifa etmiştir.

TURGUT AKALIN :

i\fbznuır Turgut Akalın da lrlevzat Yavuz Yıldı-
rrm tarafindan partileırm,ştir. Salih Çakır ile birlik-
te Nevzat'rn sekreterliğinde biı, hücre kurmuştur.
Eir ara maznun Şükrü kendisine bağlanrnış ve kşa
bir müddet sonra Şüknü'den imzalı bir kiğıt alarak,
bu kAğ dr Nevzat'a vermiş ve Şükrü Başar ile al6.ka-
sıru kes:rriştir. Aidat vermiş ve Satlh Çakır'dan son-
ra partiden istifa etmiştir.
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ALİ CİHAN DRKAYA :

Maznun Ali Cihan Erkaya, Selçuk Şenel tarafin-
dan partilenmiş ve telç olarak ona bağlı kalnrıştır. Ge-
rek mektepte ikerr, gerek memuriyet yerinden veya
başka sebeplerle Ankaraya geld,ğinde aidatıııı ver-
miştir. Başka bir çahşması tesbit edilememiştir.

BALKAR YEKEBAŞ :

Maznun Balkar Yekebaş, Nevzat Yavız Yıldırım
tarafindan gizli komünist partisine davet olunmuş

ve kabulü üzerine partileııereiı Nevzat Yavuz Yıldı-
rım'In sekreterliğin,deki hiicrede bı§.unmuştur. Tatil-
lerde Salih Çalıır ile münasebetiııi devam ettirüği gi-
bi, bir aralık Salih Çakır'a tek olarak bağlan:nıştır.

Ayda bir lira aidat vermiştir.

şÜrBÜ BAŞAE :

Maznıun Şükrü Başar, Salih Çakır tarafindan par-
ülenmiş ve ona bağlanmıştır. Salih Çakrr'ın partiden
aynlması üzerine Turgut Akalın'a yine tek olarak
bağlarımış ve Turgut Akalın'rn partiden ayr lacağr
sırada el yazısı.İ]e adresi alrnmrş ve Aydemir Kande-
mire verilerek tanı,nmanıışlar grubunda Aydeınir'e
bağlı olarak kalmıştır. Partiye ait kitaplardan bir
kısmrnı okumuş, randevulu buluşmalar yapm§ ve ai-
dat vermiştir. Maznun Şükrü Başar; Cemil Cahit E-
ren'le olan lronuşmalarında ona propaganda yapm:ş
ve kendisinin 6 aydanberi gizli komünist partisinde
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çalışh&nı söyliyerek Cemili partiye çekmiye çaJış-
mıştır.

LÜfFİ fiA§AK :

Maznun Lfitfi Kanak, F'aruk Ural tarafuıdan giz-
l-i komünist par,tisine a!ınıruştır. Ve tek o]iarak Faruk
Ural'a bağianmıştrr. Maznun Lütfı Kanak, Çubuk'ta
bulunduğından, bir hücre faaliyeti yapamamıştır.
Yalnız Çubuk'ta bulunan bir sempatizan arkadaşn-
dan yardım para§ı almıştır. Faruk Ural'a bağ!ı bu-
lıınduğu müddetçe aidatınr ona vermiştir.

Eilöhare maznun Lfıtfi Kanak, Cemil Toygar'a
bağİanmış ııe iiç lira aidatını tevkifata kadar oD,. v€f.
miştir.

İ{nDLAL EEKİR ÖZI}IANAV :

Aclan Say lgan tarafiııdan partjleırm§ ve Turan
Tamar'a bağlanmıştır. Aclan Sayılgan kenüsini par-
t_t,etjiiıieıı sonı"a maznı_ın E''aruk Ural ,da kencl,isine
parti teklifi yapnıştır.

Ttıı'an Tamar']a niiinasebeti taluırinen bir ay ka-
dar sürmüştiir.

1951 senesi Eylülünde İzmir dönüşü Aclan §a.
yılgan'a bağlanmış ve Orhan Suda'nın imzalı kağıü,
Aclaıı §ayıIgan tarafırrdan kendisine verilmesi üze-
rine onu bularak kendi sekreterliğinde Orhan Suda
ve Turhan funa'dan rnüteşekkil bir LIÜCRE kııruuş.
tur. Bu hücre üçlü olarak bir müddet faaliyet göster-
dikten sonra Orhan §uda bu hücreden ayrıhn,ştu.
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&ı defa KAmuraa Eaştuji'nin sekreterliğlnde
Aclan say.t.gan ve kendisinden müteşekkil br hücre
kunılmuştur. Buracla faaüyeti devam ederken Tlır-
han Tuna kendisine tek olarak bağlı olduğu gibi bir
müddet §onra Oriıan §uda tekrar iade e.dildiğinclen
yine eski hücres,i teşekkül etmiş ve kenüsi Kömuıu.
run hiicresinde üye olrııalrla beraber bunların sekre-
terliğini yaprnıştır. Kendisinde n b azı ş alıısl ar haklıın-
da istenen bilgiyi derlem§ ve sekreterine söylem§-
tir. Bır defa kendisinin ve T\ırhan Tuna'nın aidatını
Tııran Tamar'a vermiş, üğer zaınanlarcla kendisinin
ve hücresinin aidatınr Aclaıi §ay,lgaı ve K0rnurarı
Baştuji'ye verm§tir.

TURIIAN TUNA :

Kf,muran Baştuji tarafindan partilenmiştir. Şe-
maİl Bekir Özrnanav'a bağlanmış ve onun hücresine
girmiş, tevkifata kadar bu hücrede çalışmıştır. Be§
lira aidat ve yalnız bir defa bir lira yardım pax?srru
Kemal Bekir Özmanav'a vermiştir.

ORİIAN §UDA :

Bu mazrıun da Kimuran Baştuji tarafından par-
tilenmiş ve elinden alınan imzalı kflğtta Bekir Kemal
Özmaıav'a bağianmış ve onun sekreterliğindeki lıüc-
reye girmiştir. Bu hücrede bir:nüddet çalıştılrtan son-
ra yine l(6,muıan Baştuji tarafıncian Kemal Ergin'e
tekdim ediimiş, Kemal Ergin de Sabahattin Özbey ve
Aydemir'i Kandemir'le tanıştırarak hücreyi kurmuş
ve a5rnlmıştrr.

,-
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Aydemir l(andemir'in sekreterliğindeki bu hüc,
rede mazrıun Orhan Suda bir ay kadar faaliyet gös"

termiş, fakat komünizrn ile ıtigili hödiseden dolayı adı
liyeye çağrıldığında tanınmamışlara ait bu hücreden
alinmrş, ilıt,yatlı bir tedbiıı olarak bir müddet istik-
balsiz bırak ldıktan §onra tevkifata kadar tekrar ay-
nı hücrede çalış,nıştır. Beş lira aidat vermiştir.

ACIJ\I{ §AYILGAN :

İstuıbulda maznun Raci Dinçer, Sabahattin Ali-
(sonradan nesredilen komürLst Markopaşa'nrn sahip
liğini de yapmıştır) ile taruşmış olan Ac]nn Sayıl-
gan, Ankara',da telçrar Raci Dinçer ile karş|.aşmış
bir müddet daha arkadaşlık ettikten sonra Raci Din-
çer'in teklifi ile 1947 senesinde gizli komünist parti-
sine girmiştir. Aynı seııe Fuat Hikmet Giiner (Fııat
Hiknret Kırşehir ve Adana liseleriııde felsefe öğret-
menlıği yapmıştır) ve kenüsinden müteşekkil hücre
Raci Dinçer'in sekreterli.ğinde kurulııuştur.

Aclan §ay igan üç il6, dört ay irtibatsız kalüktan
sonra Fanık Ural'uı partiye alınması ile bu defa yi-
ne Raci Diırçer'in sekreteı,liğinde Ac|]an Sayılgan ve
Faruk Ural'dan müteşekkil bir hücre kurulmuştur.
1948 senesinde kurulan bu hücrenin faaliyeti Raci'ııin
Aılıara'dan ayrılış taritri olan 1949 a ka,dar devam et-
miştir,

Ömer Lütfi Tuncay, Aclan Sayılgan'la olan ko-
nuşmalannda Aclan Sayılgan'ın tiyatro muhitinde
çalışması lözım geldiğini söylemesi ve Aclan Say{-

4

76



gan'ın da Kemal Bekir Özm,anav'ı ve Ulvi Uraz'dan
bahsetmesi teklif edildiğt takdirde partiye girecekle-
rini söylemesi üzerine Ömer Lütfi Tuncay tarafından
muvafakat edilmis ve bu suretle kemal Bekir Özma-
nav'ı ve lllvi Uraz'r partilenmiştir.

[Ilvi Uraz partilendikten soırra M. Ruhi Su'nrın
sekreterüğ,nde Aclan Say tigan ve Ulvi Uraz'dan mü-
teşekkil bir hiicre kurulmuşsa da Öıner Lütfi T\ınca-
yın direktifi üzerine Aclan Sayılgan btı lrücreCen ay-
nlmıştır. Ahvali sıhhiyesi müsait olmayan Aclaır §a-
yılgan bilflhare KAmuran Baştuji'ye bağlanırrış ve
onun sekreterliğinde Kemal Bekir Özmanav ile ken-
disinden müteşekkil bir hücıe kurmuştur.

Maznuı Aclaır §ayılgan, 50 kuruştaıı :başlıyarak
6 liraya kadar aidat vernris, bazı parti ıreşriyatını oku-
mtış, T\ırhan Tuna ile münasebet tesis etmiştir.

KAMURAN BAŞTU,!İ :

Maznun KAmuran Baştuji, Faruk Ural tarafın-
dan gizli komi.inist partisine davet otrun:nuş ve kabul
etmesi üzerine partilenmiş. Faruk Ural'4 bağlanmış-
tır.

İ§MAİL AYYILDIZ :

Maznun İsmail Ayyıldız da Faruk Ura] tarafın-
dan partilenerek kendisine bağlanmıştır. Ankara tev-
kifatında Faruk ural'la beraber tevkif olunduktan

§onra Selçuk Şenel'e bağlı olarak tevkifata kadar par-
tili durtımunu muhıfaze etmiş ve aidat vermiştir.
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ADNAN lÜCEBAŞ :

L,
Selçuk Şenel, Faruk Ural',dan emre müsteniden

Adnan Yücebaş'ın partiJıenırıesini Nevzat Yaınız Yıl-
dır,ım'a söylemiştir. Nevzat Yavız Yıldırım, maznun
Adnarı Yücebaş'ı partiierniş ve bilAhare Kernal Ergi-
nin oğlu Nahit Teoman Ergin'in partiye alınması için
olan emir verilmiş ı,e bu srıretle Nahit Teoman Ergin-
le ra,ndevulu olarak buiuşmuştı.ır.

Halbuki daha ewel Na,hit T. Ergiıı, Fanık Ural
tarafındaıı partileıınn§tir.

İfİLMı AETAı'I :

Maznun Hilmi A,rtan (Adanı Erkek Liseginden
sonra Ankara Dll, Tarih - Ooğafya Fakültesine kay-
dolan) Hilmi, Ankara'da bir komiinist mecmua gıLar-
mıştır. @zasııı çektikten sonra İstanbuta gelmiş, sa-
hibi Adanalı olan Havilland kremleri mües§e§eşinde
çalışuken Dr. M. I},oratav'dan boşanan Dr. Faika Bo-
ratav ile evlenmiştir). Şevki Akşit tarafuıdan parti-
lenmiştir. Şevki Akşit'in sekreterliğinde Hümi Artarı
ve Cahit Güçbilenlden müteşekkil bir hücre l<urul:nuş-
tur. Bilöhare mazlun tek olarak ğıver Giikçe'ye (Erı-
ver Gtikçe de Dil, Tarü - Coğrafya E'akültesinde Per-
tev Naili'nin en gözcle talebesi idi ve Pertev'in teşviki
ile A$TT i§imti komünist bir gazete çıkarmakta idl)
bağlanmıştır. Ahmet Arif Ünal'ın da iştiıalıi ile Eı-
ver Gökgehin sekreterliğinde.bir hücre kuı:nuşlardır.

Eııver Gökge, mazııun Hitmi Artan'ı, Ebruk Ura,
la dewetniştir. Faruk Ural da maaıuıı& NeJat Öztin
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ve Sıclıka Umut'tan müteşekkil bir hücre kurmasıru
ıEylem§ ve bu lıücre maznunun sekreterlığinde ku,
rulmuştur. Ankara tevkifatı ile tevkif-edilıniş ve tah-
liyesinde Kimuran Ba-ştuji kend-isini brılarak Kemal
Ergin'e göndermiş ve bu suretle de tek olarak Kemal
Ergin'le parti münasebeti tesis etmiştir. Aidat ver,
m§, kenclisine verilen aidatı da sekreterine vermiş,
tir.

MünnAZ GöKfüEK :

Maznııı Mümtaz Gtiktürk, ewelfl partisiz olarak
Nabi Dinçer, Fuat Hi_kmet Gi.iner ve Sefer Aytekin'
den müteşekkil biı gençlik lrücresinde çalışmştır"
Türkiye Gençler Derneğinin başkanlığinı yapmıştır.

Şevki Akşit tarafindan partilenmiş, Melihat fiirksa-
hn sekreterliğinde; İbrahim Erd.en ve kenüis.inden

müteşekkil bir hücre kurulduğu gibi, Vlıelöüıat Tilrk,
sal kenüsine Hayaü Töz,ıin ve Necati Anrk'la meş-

gul olarak paıtilenmesini ve bir hü_cre kwıoalaırnı
söylemiş ve maznun Müıntaz Göktürk'i,:ı sekreterli-

ğn,de bir hücre kurulmuştur.
. , . Dernekten ayrılması üzerine bu lıücre dağl"

mış, bu defa da iiilmi Aıtan kendisini bularak, Hitmi
Artan}n sekreterliğinde kencl_işi ve Özer Sağnak'taır
müteşekkil bir hücre kurulnıuştur. Şevki Akşit, Me-
löhat fiirksal, Enver Gökçe'nın tevkifleri üzerine bu
hücre de da,Slıııış, maznuıı yine tek olara.k Hilmi Ar_
tan'a bağlanmıştır. Aidat vermiş, kendisine bağlı
olanlardan aidat almış, sekreterine teslim etıoiş, bir
k§ım parti neşriyatını okumuştur.
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NE,IAT ÖzÖN :

I\iaznun Nejat Öziiır, Yılmaz Çolpan tarafindan
partileırmi,stir. Evvelil bir rnüddet tek olarak Yılmaz
Çolpan'a bağiı ka.lmış, bilihare Yrlmaz Çolpan'ın sek-
reterliğinde Nıhat Yelınen ve kendisinden müteşek-
kil bir hücre kurulmustur. .... Yılinaz Çolpan, partiden
vc dernekten ayrılm,ş olduğunCaıı bu defa Faruk Ura-
lın, daha sonra ise ililmi Artan'ııı sekreterliğindeki
lıücreye girmiştir. ....

§ıDIKA tr[IL;T :

I{azırun Sıüka Umut, Nuran Ertan tarafından
partilenmiştir. Bir liııa aidatla ona bağlanmışhr, Bir
müddet sonra maznun Sıdıka lJmrıt, Hilmi Artan'a
tek olarak bağlanmıştır.

Faruk Ural, Sıdıka'ya; nişanlısı İlhaıı Başgözıtin
de para vereceğ,ini söylemiş \,e böylece İlhan,Başgö-
züıı de partili olduğunu öğrenmiştir.

Maznun, Kemal Ergine bağlı bulunduğu sırada
Nuran Ertan'dan aldığı ve İlha.n Başgöz'ün Tokat'tan
gönder,cliği aidatı Kemal Ergin'e venmiştir.

Ömer Lütfi Tuncay, Sıdıka lJmut'u, Ruhi §u'ya
bağlamıştır. Maznun Ruhi Su'ya bağlı olmasına rağ-
men aidatını Ömer Lütfi Tuncay'a ,ı,ermiştir. §ıdıka,
tevkifattan sonra aldığı aidatı da, Enver Gökçe'nin
annesine veya kızkardeşine vermiştir.

NURAN ERTAN :

Maznun Nuran l)rtan, Şevki Akşit tarafindah
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partilenmiŞtir. Hücre faaliyeti göstermiş; Sıüka
Umut'a bağlanmıştır.

Aidat vermiştir.

iI"HAN BAşGöZ :

Mazrıun Ilhan Başgöz, maznun Eiıver Gökçe ta-
rafin,dan partilenniştir. Rir müddet Enver Giikçe'ye
bağfu lralmış, Enver'in İstanbula gelişinden sonra ise,
nişanlısr Sıdıka Umut'a bağlanmıştır. Ankara'da iken
nişanlısına airiat verdiği gibi, Trıkat'a gittikten §otıra
da posta ile göndeımiştir. Nihayet ırişanlısından ayrıl-
dıktan sonra da partiden alırılm ştıı, (§ıdıka umut şu
anda Ruhi Şu ile evl.idir).

İddiaııamede claha soılra Hayati Tözüm, Necati
Ahık, Cel6.1 Gürol, Arif Ünal, Muzaffer Arabul, Ah-
met Gayretli'nin nasr] partilendiğ ve faaliyet göster-
diği anlatıldıktan sonra, sıra Ulvi Uraz'a geliyordu.
İCdianameye Ulvi Uraz'dan devam edelim:

ULvİ UliAZ :

Maznun Ul,,ıi Uraz, Aclan Sayılgan'ın teklifi ite
komünist partisine girııiştir. (Lllvi Uraz ve Aclan
Sayılgan o yıllarda birlikte Devlet Tiyatrosunda ça-
lışmakta idiler). Ruhi Srı'niın sekreterliğinde bir hüc-
i,e kurmrışlardr. Kısa bir nıüildet sonra, Ac],an hücre-
den alrılmıs ve Ulvi Uraz tek olarak Ruhi Su'ya bağ-
lı kalmıştır. Bu arada Devlet Tiyatrosu, maznun Ul-
vi Uraz'ı Parisıe göndermeğe karar vermiştir.
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Ma"aıun Ulvl Uraz 1950 de Patü'e hgreket et-

Eeden önee maaıun Mübeccel Kıray ile tanışiırıInış,
kendisine Paris'te İleri Jön Tiirkler ikiye aynlnış,
orada Doktor Sevim Ta.n vardır, her hususta şayanı
itimat bir liuzdır, onu bul ve ona göıt hareket et, de-

miş, ayrır tavsiyeyi hücre sekreteri olan Ruhi §u'ya
da yopmıştu.,."

Tiirkiye Gizli Komiiııist Partisine ait idd.iana,

mden öğreniyonız ki, bu teşekkül 1950 den 1953 e
kadarki faaliyeti zamanuıda :

1 - Hücre kurmak suretiyle,
2 - §emt komiteleri kurarak,
3 - I\4ntaka komiteleri kurarık,
4 * Vilöyet komiteleri teşkil ederek,
5 * Bir de Merkez İcra Komitesi kııncıak şure-

tiyle yırdun bir çok bölgelerine yayılmağa, gen§

çapta faaliyet göstermeğe gayret etmiştir.
112 sayfalık iddianameden ancak 20 sayfa ka,

danıu verdiğimiz bu sütunlardan iimit ediyonız ki,
okulnıcularımız Türk mjlletinin nasıl tdi ve ğeng bir
tertiple karşı kaışıya getrdiğni idrök etmiştir.

Gene iddianameden öğreniyoruz ki, Moskoııa'ya
kaçmış olan lçızıl eşkiya Nazın Hikmet bilo glzli ko,
münist partisi mensuplan vastasiyle lla,dıköydeki
karısına yarüm etnoek inıkiıılannı sağlıyodu. IIas,
saten §ııraşuıı hatırlatalım :

€ir kaç gtin öncekt gazetelerde Naam Hikmet'ln
Kıdıköyde bıraktığ Münewer Rın ile, Bursa bapis,
hanesindeyken meydana getiraliğ oğlu M@[Et n"ab-,

ın, Rusy&'ya kaçtıkla.n haberi veriliyoıdu.
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ifupiıhanede de nınl gocuk vıpıhınış demeyin.
Naam'a o deviıde gör,tilmemiş müsarnaha yapılıyor,
karıu, koğuşuna serbestçe giriyor, hatt0, hattö ha-
pishaııede tezgflh kurdurulmak suretiyle para kazan.
ünyoıdiı.

İşte MEMET, (rlikkat edilsin, Mehmet değildir,
yani H barfi eksiktir.) O gtinlerde dünyaya geliyor,
babası Rıısya'5ıa kaçarkeiı de tarn 6 yaşında bulunu-
yoıdu.

Burada bir hususu, Mehmedin niçin MEMET ola-
rak telf,ffuz eüldiğini izah odelim. Nazım, hapishane-
de bir kuş beslemektedir, adı MEL{ET'dir. t{azıma
niqin Mümet değil de, M§MET diyorsun diye mah-
kümlar bir şual §oruyor. O da aynen:

- Mebnet, Muhammedden gelmeür, ben Mu-
haşımedi hiç, ama hiç sevmem...

fute hapishanede dünyaya getirdiğ oğluna da
kuşunun aünı veriyor. Dikkat ederseniz, §on zrrnan-
laıda bizdeki solcıılar MEIIMET yerine bu ismi lıE
MEf, olarak kullıınıyorlar. Yaşar Kemal'in İI\[CE
MndED'i de H harfiııin atılmasıyla neşredilmiş olııp,
aralannda imz,ave isimleri bile (eğer Mehmets€) Me-
met olarak kullanaıılar türemişti.

Gene Tiirkiye Gizli Komiiuist Partisine ait za-
bıtlardan çıkardığmız şu şatırları aynen naklediyo-
rüzi

'Maznun Ulvi Uraz (şu anda Beyoğlu tiyatrola-
nnın birinde çalışnaktadır. Daha önce Ankara Dev-
let fiyatroounda iü) kaışı ile İsviçre'ye gittiğindb
Cıttn Togay, Ulvi Utaz'a biıı beş yllz lirs vereıek, bu-
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nu Nazım iiiknıet'in kar:sına vermelerini rica etmiş
ve maznun bu parayı orada kendi ihtiyacına saıfet-
tikten sonra yurda dönünce harcırahından bu parayı
aJnrm§, (zira Ulvi Uraz, Devlct Tiyatrosu tarafın-
dan Awupaya giiırderilmiş, par.ası Devlet Tiyatrosu
veznesinden ödeıımişti) ve ]ıarısı Selçuk TJraz, Abidin
Dino'nun keııdilcrine itimat edilınesi içiıı ver,diği bir
§eramikle 1500 lirayı I\,{EHMET ,ALİ AYBAR vası-
tasiyle Münevver Ran'a gcinriermiştir."

İşte müthiş ve clehşet verici bir vesika ki, bu
memlekette komünist}erin birbirlerini beslediğni ve
koruduğunu göstcrmektedir. Bıına rağmen biz buııla-
r1 yazryor, ve vataıısızlar]a miicadele ediyoruz diye,
adım,z yobaz, müı,teci, ırkçı oluyor, gazetelerimiz ise
maalesef milliyetçilere cieği}, o solak gruba itibar edi-
yor.

Ama oıüar ıneıak etmesiıler, tezvir ve iftiı.alar
karşısında susacak değiliz. Konuşmağa devam edeco.
ğiz ki, hainler bilinsin, hainlıeri besliyenler öğrenil-
sin. Milli şuurı uwmakla,değil, biimekle ayakta du-
racaktır.

fiirkiye Güli llomünist Partisine ait zabıtlardan
hücre, semt, mıntaka ve vilöyet komitelerine ait faa-
liyet komitelerine ve mensuplarından bazılannr daha
önceki kısınılıarda görmüştük.

Partide her şeyç hikim, partinin sevk ve idare-
sini elinde tutan kimse}er ise şu zevatLan teşekkül
ediyordu:

u



1 - I)r. şEFİK HÜ§NÜ DDYI}IDE :

fiirkiyede kom,ünizmiıı yayılmasına en çok Nz-
met ctmiş olan Dr. Şefik Hüsnü, 1925 de 15 seneye
mahküm olmrış, daha soııra 4 seneye ve 9 'seneye

mah]ıüm olmak suretiyle Nazım Hikmet'ten sonra
mahkümiyet rekoru kıraıı kimsedir. Moskova tarafın-
dan yetiştirilmiştiı". Partinin lideri idi.

2 _ MüğtRİ BELLİ :

Yüksek tahsilini Amerikada yapııış, Tiirkiye'ye
,cönünce İktisat l'aküliesiııde asistan iken komünist-
lik propagandası ve teşkilflt kurınaktan mahküm eCil-
miş, Moskova'ya gitmiş, orada yetiştirilmiştir. Tür-
l<iye'ye döndüğünde gizli komünist partisinüı icra ko-
mitesine seçilmiştir.

8 - AHMDT F[IR.TJNCU :

Moskova'da hususi surette yetiştirilrniş olup yur-
dumuzda Mosko,va adına casusluk yapmış, konünist-
lik suçu ile 3 defa mahküm olmuştur.

4 _ MEHMET BOZIŞIK :

İşçiler arasrnda teşkilit kurmak maksadiyle
Moskova'ya gitmiş, ihtilal, takdik ve prensipleri öğre-
tilmiştir. Kendisi Kavalalı olup Türkiye'de vazifesini
başarabilmek için tütün işçiliğini seçmiştir. Daha ön-
ce adı geçon tütün işçileri arasındaki hücre ve semt
teşkilötlarrnr Boz 1Viehmet adıyla maruf o]an bu nıü.
s€ccel düzenlemiştir.
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5 _ rfrKIBAŞTI}iA& ı

Müteaddit defa Rusyaya giderek lnal zehirin
kanserine tutulmuş olan Baştimar da hüktimetin maa"
lesef gafletinden istifade ederek Başvekllet kütüpha,
ne memur]uğuna kadar yükselmiş, bu arada Nazım
Hikmet'Ie ternes temin etmiştir. fiirkiye Gizli Komii-
nist partisinin en sinsi ııe azılı bir üyesi olarak icra
kornitesine seçilııriştir.

6 - REŞAT FUAT BARANER :

Bu da diğericra komitesi üyeleri gibi Moskova'da
yetişmiş ve tahsilini de orada yapmıştır. Komünist ro-
mancı Suat Deı,viş'in üçtincü kocasıd, r.

? - OELALZÜHTüBENNECi:
Nazam Hikmet'le birlikte Moskova'da yet§en Ce-

nl Zühtü de daha önce mahküm olmıış sabıkalı bir
komünisttir.

8 - İIALİL YALÇINI(AYA :

1929 da komtinistlik yüzünden 4 senel,e mahküm
olmuştur.

Cdrrüldügü gibi üç yılden fazla bir mtiddet yeral-
tı faaliyeti gösteren gizli komiinist partisini iclare
edenler hep Moskova'nın yetiştirdiği kiiıııselerden te-
şekkül etmiştir.

Bu trıarti, talebeler arasında da teşkilöt kurmağa
muvaffak olıtuş, Ankara',da Üniversiteli komilnist

,
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gençlere (Gençler Derneğl) ni, İstanbul'da ise (Yük.
sek Tahsil Gençlik Derneği) ni kurdurmak suretiyle
faaliyetleı{ne resmen de devam edebilmişlerdir.

Markopaşa, Barış, Hi-ir Genqlik, Yeryüzii, §öz,
Nazım H,lımet gibi gazete ve dergilere yardım edilmiş,
zaman zaman bu rieı,gilere organlık ı,azifesi 1,aptırıI-
mıştır.

TEVKİFEIf* I..İE!}Eİii FA ALİYETLERİ :

Türkil,g Gizli l(onıünişi I}art!sjni kııraırl,ar, grup-
lar halinde veya tekeı, teker te."kif eilildikten sonr&
Harbiye'dehi aşker! garn.zonrla kendilerine tahsis edi-
leı odalara getirilnişier, adalet b,uzuırına çık-ncaya
kadar ve çıktılıtan sonra da bu. binada tutulmuşlarclı.

Tevkifhanede bulunan m,eı,ku-flar, askeri ınuha-
keme usulü kanunumu_za göre yiyeceh ve her türlü
ihtiyaçlarını, herkesin kendjsinin yapacağnı göster-
mesine rağmen, konıünist sanrklar bunu da kom,iinist
akidelere göre organize etmişler, teker teker ihtiyaç
yok, müşteııek ihtlyaç vardır diyerek birine gelen yi-
yeceği mümkün olduğu nisbette aralan_nda taksim et-
mişler veya (KOMİNA tabir edilen) HER ŞEYİ MÜŞ"
TERE]K TEMİN ETME) yolu_na gitmjşlerd.ir.

Ara]arında para toplanmakta, para vererniyecek
durumda olanlar ise, alrnan üriyecekten para verenler
gibi istifa.de etmektedir.

Ziyaretçiler tarafindan getirilen sigara, yiyecek-
ler, sahiplerine veri]meyip bütiiı rnevkuflar aı,asında
dağtü,makta, pişirilerek yenen yil,ecekler ise, bir tek

-
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kazanda pişirilip müştereken yenmekte idi. Bu işleri
do gene aralarrndaıı seçtikleri Vecdi Özgüner, Ferit
Teksoy ve İbrahim At"lhan'dan müteşekkil bir heye-
te bırakmişlardı. Hel,et daha soırra değişmiş, Dr, İb-
rahiın l(ıray, Şahan Ormaırlara devredilmiş, bilöhare
Macit Bilge, Kömil Akar, Erdoğan Berktay, Celöl
Hasrrcr, Recep Yellıenlraya, Cemil Toygar, Hayati
Sansar KOl\ffiNA'da yer almışlardır.

Koıninaya aykırı hareket etme]< i,steyenlere ceza
verjlmek gibi bir harekcte tevessül e,dilmiş, aralann-
da bazılannrn bu hareketinde bir komiinist faaliyeti
olduğu ikaz edilmesine rağmen, KOMİNA'cılara hiç de
alürış etmemişlerdir.

Mevkuflar, araİarında, bir defas nda da hep bir-
likte AÇLIK greviıre başlanması hususunda bir anlaş-
maya var:nışlar, bu grev sonrında öliim derecesirıe
varan Nuran Bozer ve Seırinç Tanık, hastahaneye kal-
dırılmak ve z,orl,a gıda verilmek srıretiyle grevlcri boz-
durulmuştur.

Maznunlaııdan Kadri Bulduve Halim Spatarmev-
kuf komiinistlere Enternasyoııal Komürıist marşını ve
bazı diğer kom,linist marşlarrnı öğretmişlerdir.

Maznunlar, aldıkları gazeteleri bile teker teker
okumamışlar, biri okuııuş, hepsi dinlemiş, gazetede
demir perdeye veya özledikleri ülke ve ideolojiye dair
sevindirici haberlere hep birlikte memnuniyet izhar
etmişler, aksine ise hep birli_kte üzülmüşlerdir.

Hatti bu ItOMİNA'cılara karşr gelen olmuşsa,
SİİASİ İSTİKBAL adrna tehdit olunmuştur ki, bun_
lar mevkuf olduklan zamanlarda bile komünist aki-
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delere uygun hareketleri bırakmaktan dahi çekiııme-
mişlerdir.

KOMÜNİSTLnR MAİIKÜM OLI]YOR

15 Ekinı 1953 perşem}:e günü Harbiye'deki 1 in-
ci Ordu,Garn,,zon Mahkemesinde duruşmalarına baş-
lanmış olan Türkiye Gizli Koinünist Partisi men$ıp-
l,annın, dört açık celseden sonra gizlilik kararı alına-
rak duruşmalarr tam bir sene §onra 7 Ekim 1954 per-
şembe günü sona crmiş bulunuyordu.

Basın mensuplarrııin da hazır buluırduğ,u bu KA-
RAR gününde Ankara Garnizon Komutanlığı refaka-
tindeki 2 nuın-aralı mahkeıne heyeti şu şekilde teşek-
kül etmişti:

Başkan: §iivari Albay Yusuf Özsan,
Aza: Kurmay Albay Muharreın §er.tekin,
Durıışma Hilımi: Binbaşı tüzet Cebe.
İtldia Makanıı: Yarbay Halit ölçer.

Son karar güııü yani 7 Ekiırı 1954 de, cozas ı1
nıevkufiyet sırasrnda bitirerek tahliye olanlarla bir-
likte, o gündenberi yatmakta olan 54 sanık mevkuf
hazırbulunmuş, duruşma hikimi Biııbaşı İzzet Cebe:

- Esbabı mucibeli hüküın aynca tebliğ edilecc-
ği üzere, şimd.i hüküm hülisası okunacaktır, ayağa
kalkınız... demek suretiyle sanrkları ikaz etmiş, sanık-
lar da hep birden ayağa kalkarak hüküm hülA,sasını
dinlemeğe başlamışlardır.

ı
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inüküm lıtil&sa§ı kıEaca şu şekildedir:

"15 Ekim 1953 den itibaren devam eden gizli du-
ruşına sonunda deliller ve edinilen kanaate göıe, 15

Aralık 1946 da kapatılıın (Emekçi Köylü ve Sosya-
lişt partisi) nd'eıı sonra faaliyete geçen bazr komü,
nistler hücı,eler, komite}er teşkili suret.yle çalşmış,
lar,1949 Mayısında Zeki Baştimar, Kemal Ergin'i Is,
tanbula göndererek buradaki mevzii faaliyet caılı ha,
le sokul,muştur. Partinin ]vIARKSİST ve L,ENINİ§T
gayelerle faaliyete geçirJdğ evrak miiıdeı^ecatından
vesikalardan ve bazı sanıkların itiraflanndan anlaşü-
mştır. Şevim Tan'nın götür.mek istetliği, partinin üç
ayltı faa!ıiyet ratrnrunda emperyaüstlerin harpçi o1,

duklan, yuıdıJlı sömürge baline get.rilüği, Kore'de
banş cephesine karş harp edildiği ve komilnizmi:ı le,
hinde yazılar görülmüştür. Memlekette Marksist ve
Leninist gayelerle kuru.lan ve gizli olarak idare edi,
len Tiirkiye Komilnıst Partisi kurulduğuna mahke,
nıece vicdani kanaat hasıl olmuştur. Z,lfunre tahakkü,
mü kurmak ve kendi görüşleri olan imele diktaüjr,
lüğü temin etmek için, eebri usuller tercih eülm§tir.
Bu partinin meşru yollarla iktidara gelmesi mtimkfln
olınıyacağna göre, cebir ve şi,ddet, hödisede huşusi
kasıt unsurudur."
[-,

- Daha sonra ise saruklara verilen cer.alar yüzleı{-
ne kaışı teker teker okunmuştur. 183 sanütarı 131 i,
nin ,mahküııı olduğu, ğ2 sinin delil kıfayetsizliğnden
beraat ettiği, bir sauığın ise zaman aşımı yüztinden
dA,vasının düştiiğii anlaşıtnuştır.
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TlirLdye Gizli Komiinişt Partiglnt kuıma.k, faa-
liyet göstermekten sanık komünistlere verilen cezala-
n sırasıyla na.klediyonız:

1 - Kemal Ergin: 10 sene hapis,3 sene 4 ay Yal-
vaçta emniyet ııezareti altında buiı_ııdtırulmasına,

2 _ Ömer L0tfi Tuncayz 2 sene 6 ay hapis, 10
ay Balıkesirde nezarete,

3 - Bekir Kenan Yaşlıçam: 8 eene hapis,, 2 genq

8 ay Tokatta nezarete,
4 - Macit Bilge: 10 sene hapis, 3 sene ıl ay §i,

vasta nezarete,
5 - Cazm Akti-mur: 8 sene lrapis, 2 sene 8 ay

Yozgatta nezırete,
6 - frıver Gökçe: 7 sene hapis, 2 sene 4 ay Sun,

gurlrı'da nezarete,
? - Şevki Akşit: 7 sene hapis, 2 sene 4 ay Gii,

müşhane'de nezareta,
8 - Bekiı, Karayel: 6 sene hapis, 2 sene Develi'-

tle nezarete,

9 - Alunet Bilge: 7 sene hapiı, 2 sene 4 ay Kay=
seri'de nezarete,

10 - Fbdrl Barkan: 6 sene hapis, 2 sene Konya.
da nezarete,

11 - Kömil Akar: 6 sene hapis, 2 sene Bolu'da.
nezarete,

12 -Recep 
Yelkenkaya: 6 sene hapis,' 2 sene

Niksar'da nezarete,
13 - Bilöl Şen, 6 sene hapis, 2 şene Tercan'da

nezarete,

I
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14 _ Tevfik Dilmen: 2 sene 6 ay hapis, 10 ay İs-
tarıbulda nerarete,

15 _ Kadri Bııldu: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay §un-
gurluıda nezarete.

16 - Kadri Çoku,ğurlu: 1 sene 8 ay hapis, 6 ay
20 gün Kandrra'da nezarete,

17 - Seyit Atıtal: 4 sene 2 ay hapis, 1 sene 4 ay
20 gün Denıiı,ci'de nezarete,

18 - Mustafa Toprak: 4 sene 2 ay hapis, 1 sene
4 ay 20 gün Kula'da nezarete,

19 - Arif Nanak: 5 sene hapis, 1 şeııe 8 ay Diiz-
ce'de nezarete,

20 _ Mustafa Özçelik: 1 sene 6 ay hapis, 6 ay 20
gün Sö,ğüt'te nezarete,

21 - İdris Erdiiiç: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay Mus-
tafakemalpaşa'da nezarete,

22 _ Eşref Bilki5ıe: 3 sene 4 a.y hapis, 1sene ].
ay 10 gün Burhaniye'de nezarete,- 23 _ Hasan Doğruyol, 3 serıe 4 ay hapis, 1 sene
1 ay 10 gün E;ğridir'de nezarete,

24 _ Hüseyin Özaksel,: 2 sene hapis, 8 ay Milis-
ta nezarete,

25 _ Hüseyin Pekhamarat: ].. sene 8 ay hapis, 6
ay 20 gün Gerede'de ııeza-rete,

26 _ Mehmet Emin At:lal: 5 sene hapis, 1 sene
8 ay Çipe'de nezarete,

27 - Salih Başdurak; 5 sene hapis, 1 sene 8 ay
Burdur'da nezarete,

28 _ Mehmet Üstüner: 5 sene ha,pi,s, 1 sene 8 ay
Ereği'de (Konya) nezarete,

o,
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29 _ Tbhir Hallaçoğlu: 2 sene hapis, 8 ay Çer-
keş'de nezarete,

30 _ Cemal Çokran: 2 sene hapis, 8 ay Zile'de ne-
zaiete,

31- Ahmet Konuk: 2 sene hapis, 8 ay İznik'te
nezarete,

32 _ Ahmet Bacak: 2 sene hapis, 8 ay Boziyük-
te nezarete,

33 - İsmet Oran: 2 -sene lralıis, 8 ay Bilecik'te
nezarete,

34 _ Yaşar Beyazteke: 2 sene hapis, 8 ay Baf.
ra'da nezarete,

35 - Hasan Tekarmağaıı: 2 sene hapis, 8 ay
Kırkağaç'ta nezarete,

36 - Hasan Tartal: 2 seııe haşis, 8 ay Ge,mlik'te
ırezarete,

37 - Tahsin Güzelfilibe: 2 sene hapis, 8 ay Ça_
nakkale'de nezarete,

38 -- Hüseyin Kerpiç: 1 sene 4 ay 20 gün hapis,
5 ay 10 gün Beypazarr'nda nezarete,

39 - Halil Çalışır: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay Yıl-
dızetri'nde nezarete,

40 __ İbrahinr Alrlal: 5 şene hapis, 1 sene 8 ay
Şarkışla'da ılezarete,

41 - Muamıııer Tam]<an: 2 sene hapis, 8 ay A-
rapkir'de ırezarete,

42 - §aim Altııreş: 2 sene hapis, 8 ay Kemah'ta
nezarete,

43 - IJuşa i]mre: 2 sene hapis, 8 ay Adapaza.
rrnrda nezarete,

ıı
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44 * Yakup lıgat: 2 eone tıapie, 8 ay İadk'te no
zarete,

45 * Ahmet Özdemir: 2 sene hapis, 8 ay Ban-
drrma'da nezareto,

4B - Veysel Akkaş: 8 sene hapis, 8 ay İstanbul.
da nezarete,

47 _ Nihat Tlınalr: 2 ssne hapis, 8 ay İstan-
bul'da nezarete,

49 _Vahe Doğramacıyın: 2 sene hapis,8 ay Er.
zinean'da nezarete,

50 _ Keııan Toksal: 2 sene hapis, 8 ay Bafra'da
nezarete,

51 - Muzaffer Eren: 2 sene hapis, 8 ay Kütatı-
ya'da nezarete,

52 _ Oğuz Eren; 2 sene hapis. 8 ay Kütahya'da
nez.arete,

53 _ K6.zıın Yelkenkaya: 2 sene hapis, 8 ay Ay-
elın'da nezarete,

54 * §üheyl Terek: 2 sene hapis, 8 ay §imav'da
nezarete,

"§on yıllarda her Türk büyügünti ıstişııarda
büyilk maharet gösteren komünistlerin, lyrE\rLANA'-
ya kadar el attığ,nı ha5ıret, hatt6 ııefretle görenler,
komünigt şa.ir A. Kadir ile komünist ressam §üheyl
Terek'in, Meı,}1na için çıkardıkları kitabı her ha.l,ile
yadırgamamışiarür.

Mevlina Eiyle dursun, duymuyor musunuz, bu
adamJar en büyük korrıünist düşmanı ATATÜRK'iin
şinesine sığınıp kendi]erini Atatürkçü tanrtmaktan
ne sıküyor, ne utanıyorlar."
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S - lİalim Stapar: 2 sene hapis, 8 ay ödem§'.
te nezarete,

56 - Behçet Pek: 9 ay hapis, 8 ey Tavşaıılı'da
nezarete,

67 - Hüsnü Onat: 2 sene hapis, 8 ay Gönen'de
nezarete,

58 _ §elöüıattin Soylu: 2 sene hapis, 8 ay Neışe-
hir'de nezarete,

ğ9 - Emin Emek: 2 sene hapis, 8 ay İzmir'de
nezarete,

60 - Avukat Erdoğan Berktay: 2 seııe hapis, 8
ay Adapazarı'nda nezarete,

61 - Doğan Çetiner: 2 sene 6 ay hapis, 10 ay
Uşak'ta nezarete,

62 * fusan Konaş: 6 ay hapis,2 ay Balıkesir-
de nezarete,

63 .- $üleyman §ater: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay
}ieızifon',da nezarete,

64 * Turhan Tiına: 1 şene 3 ay hapis, 5 ay Ao=
kara'da nezarete,

65 - Orhan Suda; 5 sene hapis, 1 sene 8 ay An-
kara'da nezarete,

66 - Salih Çakıı,: 4 sene 2 ay hapis, 1 sene 4 ay
20 gün Ankara'da nezarete,

67 - Turgut Akalın: 4 sene 2 ay hapis, 1 sene 4
ay 20 gün Aıkara'da nezarete,

68 - Balkar Yekebaş: ğ sene ha,pis, 1 sene 8 ay
Ankara'da nezarete,

69 - Nuran Ertan: 5 sene hapis, 1 sene 8 ıy
Ankara'da nezarete,
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70 - §ıdıka Umut: 5 sene hapis, 1 şene 8 ay An-
kara'da nezarete,

7I - Cel1l Güro}: 1 sene 8 ayhapis, 6 ay 20 gün

Çubuk'ta nezarete,
72 - Necati Anık: ]. sene 8 ay hapis, 6 ay 20 gün

Nallıhaıı'a nezarete,
73 - Hasan Yılmaz: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay

Polatlı'da nezarete,
74 - Ahııet Gayretli: E sene hapis, 1 sene 8 ay

Malatya'da nezarete,
75 - İsmail Ayyıldız: 1 seıre 8 ay hapis, 6 ay 20

gün Kırşehir'de nezarete,
76 - Veli Gemici: 1 sene lıapis, 8 ay Tefenni'de

nezarete,
77 - Yılmaz Çolpaı: 1 seııe 3 ay hapis, 5 ay İz-

mir'de nezarete,
78 - lnvi Uraz,.5 sene hapis, 1 seııe 8 ay Konya-

da nezarete,
79 - Selçuk Uraz;: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay

Konya'da nezarete,
80 _ Mtıstafa Kolkır: 5 ay hapis, 1 ay 20 gün

Eı,menak'ta nezarete,
81- İlhan Başgöz: 2 seıre lıapis, 8 ay Ailana'da

nezarete,
82 - Şükrü Başar: 5 sene bapis, 1 sene 8 ay

Beypazarı'nda ııezarete,
83 - Muzaffer Arabul: 2 sene hapis, 8 ay Gü-

müşaııe'de nezarete,
84 - Nejat Özön: 1 sene 15 güıı lıapıs, 4 ay Kas-

tamonu'da nezarete,

ı
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85 - Lütfi l(anak: 2 sene hapis,8 ay ör{ıaneli'ıı.
de nezarete,

86 - Özer Sağnak: 5 ay hapis, 1 ay 20 gun Gey-
ve'de nezarete,

87 - Adnan S. Yüccbaş: 5 ay hapis, 1 ay 20 gin
İstanbul'da nezarete,

88 - Şiikrü Ünal: 5 ay hıpis, 1 ay 20 gü:r Sapan-
ca'da nezarete,

89 - Turaıı Tamar: 6 ay hapis, 2 ıy Eskişehir'-
de nezarete,

90 - }felihat Türksal: 2 sene hıpis, 8 ay Aıı-
kara'da nezargte,

91- Şehamettiıı Bakırsan:'5 seıre hapis, 1 sene
8 ay Kıalcahamam'da nezarete,

92 - IVItıstafa Arhavt: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay
Buıısa'da nezarete,

93 - Nuran Bozer: 2 seııe hapis, 8 ıy tstınbııl-
dı nezarete,

94 - Şaban Crınanlar: 2 sene hapls, 8 ay İstın-
bul'da nezarete,

95 - Recep Akesi: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay lrfuş-
ta nczarete,

96 - Hayati Sümer: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay
Siirt'te nezarete,

97 - Ferit Teksoy: 2 sene hapis, 8 ay Naİilli'de
ııez8rete,

98 - Faik Şeke,roğlu: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay
Gaziantep'te nezarete,

99 - Vecdi Özgiiner: 5 senc hapis, 1 sene 8 ay
Beyşeb,İr'de neıafete,

F,. 7
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100 _ O:uçali Tiitenlıeşen: 5 seııe hapis, 1 şoııe 8
ay İstanbnıl'da nezarete,

101 _- Abuzer özdemir: 5 sene hapig 1 sene 8
ay İstanbul'da nezarete,

102 _ Yüzbaşı Abdülkadir Demirkan: 9 sene ha-
pis, 3 sene Llukşla'da nezarete ve Ordudan tarüna,

103 - D1. Seviın Tarı: 6_sene hapis, 2 sene 8 ay
Tuıgutlu'da nezarete,

104 - Kimuran Baştuji: 8 sene hapis, 2 sene
8 ay Nevşehir'de nezarete,

105 - Cemil Toygar: 8 sene hapis, 2 sene 8 ay
İskilip'te nezarete,

106 - Hayati Tözün: 5 sene hapis, 1 sene 8 ıy İ
§iğde'de nezaııete,

107 - Fbruk Ural, 1 sene bapis, 2 sene Erbaa'da
nezaıEte,

108 - Mtimtaz Giiktürk: 2 sene hapis, 6 ay Sa-
paııca'da nezarete,

109 _ Hilnıi Artan: 3 sene hapis, 1 sene Biga'da
nez&rete, i

110 - ıA,rif Ünal: 2 sene hapis, 8 ay Urfa'da ne-
zatete,

111 - Sabahatün Dikmen: 8 sene hapis, 2 sene
8 ay Karaman'da nezarete,

7L2 _ Ruhi Su: 5 sene hapis, 1 sene 8 ay Çumra-
da nezareğ

113 - Ayd'emir Kandemir: 2 sene hapis, 8 ay
Geyve'de nezarete,
. 114 - Kemal Bekir Özmanav: 2 gene hapis, 8 ay
Alrhisar'da nezarete, 

: : ,.. -). ,...-.:...^, .,-. -..
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115 - Selçuk Şeper: 1 sene 6 ay hapis,6 ay Aıı-
kara'da nezarete,

116 _ Raci Dinçer: i sene 8 ay hapis,6 ay 20
gün İstanbul'da nezaı.ete,

117 _ Aclan Sayılgan: 1 sene 3 ay hapis,5 ay
Bursa'da nezarete,

118 * Nevzat Yavuz Yıldınm: 2 sene hapis, 8 ay
Ankara'da nezarete,

119 _ Ali Cihan Erkaya: 6 ay hap.s, 2 ay Ayaş-
ta nezarete,

1,20 _ Celdl Zijhtü Beııncci; 2 sene 8 ay hapis, 8
ay Erzurun'da nezaııete.

q| - Reşat Fuat Baraner: 7 sene hapis, 2 şenı
4 ay İzmit'te nezarete,

722 - Iüliİ Yatçınkaya: ? sene hapis, 2 sene 4
ay Adaııa'da nezarete,

123 - Doktor Şefik Hüsnü Deymer: 5 sene 10
ay hapis, 1 sene 11 ay 10 gün Manisa'da nezarete,

72+ - Mihri Belli: ? sene hapis, 2 şene 4 ay Af-
yon'da nezarete,

77, _ Zeki Baştimar: 10 sene hapis, 3 sene 4 ay
Amasya',Ca nezarete. (Türkiye Gizli Komiinist Par-
tisi meıısuplarr arasında en büyük ceza ZekiBaştimar,
Kemal Ergın ve }Iacit Bilge'ye verilmiştir.

Daha sonra ise Abdülkadır Demirkan gelmekte-
dir.)

t26 * Mehmet Bozışık: 7 sene sekiz ay hapis, 2
sene 4 ay Sivrihisar'da nezarete,

. l?7 - ŞükranKurdakul; 2 senç hapis,8 ay Tar-
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§us'ta nezarete, (Varlık ınecmuasmda müsahhih ikeıı,
Ataç kitabevini kuran burat, kadın değild,ir.)

728 - Ali lükmet Maltepe: 6 ay hapis, 2 ay İs-
tzuıbııl'da nezarete,

129 - Selma Ertekin: 2 scııe hapis, 8 ay İstaıı-
brılda nezarete,

130 - §iruri Özbatıır: 2 scıre hapis, 8 ay B,:rga-

mada nezarete,
131 - Fuat Hikmet Güırer: 6 ay hapis, 1 seırc 15

güıı lirşehir'de nczarete nıahkiım edil,ınişlerdir.
Mahkümlar; verileır bu eezalarrn hafifliğinc pek

sevinmiş olmalılar ki, mahkünüyetleriııiır gün ve yer-

Ieri okunduktan sonra, birbirlerine sanlıp öpüşnüş-
ler ve el sıkmai sureti1,le tebrikleşmişlen,Jir.

163 kişi olaıı sanrklardan 52 si kat'i sebep buluır-
maü& için beraat etmiş, beraat eden-}er aras nda bu-

lunan Asım Aşkar'rn beraat sebebi, zaman aşımı yü-

ziinden olmuştur. 52 sanıktan 11 i ise, 1950 de Af Ka,
nuırundan önce teı,l<if edilclikleri içiı;. 5677 salılı Af
kanrurundan istifa de etnrislerür.

Saruklardaıı Ahmet Bilge, İdris nrdinç, Mehmet

Üstüner, Süley.ıraıı Sa]ter. Balkar Yekeba.ş, Nuran
Eıtan, Srdıka lJnrut, lJlvi Uı,az, Selçuk Uraz, Abuzer
Özdemir, Hayati Tüziirı. ıiaha öııce tahliye talebiyle

çıkmış ve gayri mevkuf olarak muhakeme edilmiş-

ken, bu karardaıı sonra yenideıı te,,,kif edilmişlerür,
Bugiııkü T. C. kanurtumuzda, Gizli Teşkilit ku,

raıılar, konıiinist partisi kuranlar veya iırtisap eden,

ler igin,,iiyeden elebaşıLık mevkiine göre 5 seneden 15

senelpe kadar ccza verileçeği yaaiı o-lmaşına rağmen,
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(Bu tadiltt 11-12-1951 tarihinde 5844 sayılı kaııunla
sağlanmştır.) Glzli komiinist partisi elebaşılarına
ı,eril,en en büyük ceza 10 seneyi geçınem§tir. Bunun
da seb,ebi, suçun; bu tadil tarihindeır önce işlenmiş
olmasından ıiolayıCır.

Yurdumuzda soır yıllaırıı eır büyük capta faaliyet
ı,e tevkifatı olarak biliııeıı Türkiye Gizlj. komünist
Partisi mensuplarııra verilen eezalara toptan bir göz
atarsak, zuçların ve suçlularrn yekfı.nunun küçüm-
seıımiyecek bir sayıda olduğuıu giirürüz.

S,aır,,klarclan:
3 kişi 10 seılcye
1 kişi 9 şEıre\ıe t

5 kişi 8 seıreye
7 kişi 7 _seneye
7 kişi 6 seııeye

29 kişi 5 seneye
5 kişi 4 seııeyc

ı3kişi3seneye
43 kişi 2 seneye
11 kişi 1 seneye
6 kişinin ise bir seneden aşağya mahküm ol,

dukları görülür.
O günkü sanrklarda,n buglilı karı-koca hayatı ya"

şıyanları da şöylece sıralayabilirlz ı

Rulıi Su (perde ve şahne artisti), kansı §ıdüa
Umut.

Ahnıet Nilıat Sargun (Tlp Falrültesi mezunu, as-
kerüğini er olarak yapan Nazım Hikmet gazetesinin
şahibi), karısı Yıldi,z Baştimar.

-
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Diindar Baştimar, karısı Ayşe Mocan.
Şevki Akşit, kansı Nurarı Bozer.
Müri Belli (son günlerde Rusçadan yaptığ ter-

cüme kitaplarla yeniden yan hayatına atılacağa beıı-
ziyen sabık doçent), karrsı Dr. Sevim Tarı,

Vecdi Özgüner, karısı Sevinç Tanık.
Ulvi Uraz (Şehir Tiyatrosu aktörü), kansı Sel-

çuk Uraz.
Reşat Fuat Baraner, karısı Suat Derviş (Suat

Derviş haleır bir ecnebi ile evli olan kızkardeşiıiin ya.-

nındadrr).
Oğuz Eren, (Eren ReklAm niiessesesinin sahibi),

karısı Muzaffer Eren.
Abdülkadir Demirkan (Halen sürgün cezaslnı

çekmekte), kansı Merih Demirkan.

BARIŞSEVERLER CEMİYETİ :

Komünistler, dünyanın her yerinde, halk,ır sevgi
ve sempatisirri kazanmış şahısları, cazip ve güzel hA-
diseleri, hattö zamana göre muteber keiime ve jfade-

leri İSTİSııAR'da pek ustadrrlar.
Meseli bir memlekette hallın bir bayrak gibi

tuttuğu ve sevdiği kiın varür? I(omünist derhal on-
dan yanaür..

Bir memlekette bir fikir cereyaılı ml var, komü-
nist bu cereyanm tam ortasındadır.

Uztağa gitmeğe lüzum yok, yurdumuzdakilere
bakalrm:

Şu anda Devrim, Devrimcilik fikri, Radyo ve
gazetelerimizde, partizaı ye mes'ul şahıslarımıan
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diiinde halka telkin edilmeİ<te öyleyse komünistler
yalnız devrimci değil, hatt6 ileri devrimcilerdir.

Atatürktin yapıcl ve yol gösterici fikirleri ye-
niden zihinlere nakşedilmek mi isteniyor? Komü-
nist bu kere de öndedir. Derhal mutaassrp ve koyu
bir Atatürkçüdür.

Ama, Atatürk "Komünizın her görüldüğü yer-
de ezi]meli" demek suretiyle komünizme düşmanlı-
ğını peşin-,ifade etmemiş miydi? Olsun, komünist bu
kesin hareketi bile bile Atatürkçüdür. Zira, o siz\
daima sizin silöhıruzla vurmak ister. Bilirki böyle vu-
ruşta yaralamadan ziyade ÖLÜN( vardır. Onun iste-
diği de bu değil mi?

1950'yi hatırlayalı.m. Hür dünya milletleri Kore-
de Koınünizmle çarpışmakta, Kore harbi uzadıkça
Korede hürriyet adrna çarpışan milletlerin bünyele-
rinde BARIŞ'a karşr btiyük bir arzu ve ihtiyaç his-
şedi]mektedir,

Öyleyse komüırist vakit geçirmeden lıer yerde
BARIŞÇIdır.

İşte bıı düşünceler ve Moskovadan verilen ilham-
la, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Amerika, Ce-
nubi Amerikadaki, hatti Afrikadaki biitün komü-
nistler bir hamlede BARIŞÇI olmuşlar, bulunduklan
memleketlerde ayrı ayrr "BARIŞSE\IERLER CE-
MiYETi" ni lrurmuşlardır.

Kurulan bu muhtelif memleketlerin Barrşsever-
leri itk büyük ve müşterek kongrelerini, gene Mos-
kovanın emriyle STOKHOLM'da aktedilmişler, bü-
tün dünyadaki banşseverleri kendi saflanna çağr-
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ı, |aaiiniım bıt aJeııır, Hısııyonlrbrtıamak için honii
aizmlı mücadelıdc geç halıyoı dıyeu gazeıenın Laşlığı )

( Komünizm bir öfeitir, Ilristiyanlık yaşamak' için kon,ıünizm,
le mücadelede geç kalıyor) diyen gazetenin başhğı ve bütün
dünyada komilnistleri himaye eden, komünizm lehinde ma,
kale ve beyanlaııyla tantnan il<i yüz kişi arasında Pablo Ne-
ruda, Picassa, Irfarineilo, Aragon s.ıyılmakta, bu arada da
Türkiye'den de Ahmet Emin Yalmın'ın adr veıilrnektedir.

mşlandı. Harbe, bilhassa Atom bombasına karşı bir-
leşmğ telkin eden bu ziimre, nedense hürriyet için
kan döken KORE halkının ıstırabını görmemezlik_
ten geüyor, harbin Banşla neticeleıımesi için hiçbir
çart aramıyordu.
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souTH AMERıcA

fornı "Peace' Movernent
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Şlli Konıünist Partisi Lid.-,ri Pablo Neı,rıda'nın 200 koınünist
arasrnda adının geçtiği ve Stalin sulh mükAfatını kazandığını
bildiren Anıerikan 

""r"";i.İ.ilrr:;gazetesinin 
bu habere dair

i
§tokholm'd.e toplanan "Dünya Barışseverler

Kongresi" nin daimi komite üyeliğiıre seçilen şahı§-
larrn adınr verirselü, ümit ederiz ki, Barışseve.rlerin
kirli maksatlanndaki sinsi TAKDİK'i uzun uzadıya
izaha lüzum kalmayacaktır.

Dünya Banşeverlerinin daimi komite üyeliğine
7 kişi seçilmiş, buııIarın üçü Fransa'dan, biri Şili'-
den, bir Küba'dan, biri Danimarka'dan, biri de Viet-
nam'dan olnıak izere 7 si de tanınmış komünistti.

FEAN§A,DAN SIDçİLENLER :

LUİS ARAGON. F'ransız Komünist Partisinin
tanınmış üyesi, Komünist HÜMANİTE gazetesinin
Başyazarı.
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PABLO PİCASSO; E*ransız Komünis! Partisinin
pek muteber üyesi, tanrnmrş ressam, Varlrk, Yedite-
pe ve bir yığın irili ufaklı solcu dergilerde sık sık de-

sen ve resimleri neşredilen ihtiyar komünist.

JEAN LAF''FİTTE, Fransız Komünist Partisi
merkez idarecilerinden.

şİLİ,DEN §EçtrEN tlyn:
PABIO NERUDA, Şili Komünist Partisi Ge-

nel Sekreteri ve Şefi, Pablo Neruda ayni zamanda
şair olduğu için, şiirlerine bizdeki solcu dergilerde
de sık sık rastlanır. Solcu şairlerden İhan Berk, şi-
irlÖrini Pablo Neruda'dan aldığı ilhamlıı yazdığnı
söylemekte, onun tesirinde kaldığnı itiraftan çekin-
memektedir, Son günlerde iki komünistin (Kemal
Tahir ve Aziz Nesin'in) kurduklan Düşün Yayıneü
(Çaflmızın Büyiik Şairlerinden Seçmeler) başlıklı
bir de kitap neşretm§lerdir. Neruda ayni zamanda
stal,in mükifatını kazanan kimseler arasındadır.

KüBA,DAN §EçİLEN üyn:
JUAN MARİNELLO, Küba Komünist Gaze.

tesinin tarunmış yazat\ Marinello daha önceleri ken-
dini sosyalist bir yazar olarak tanıtmış, biliyorsunuz
Küba'ya giren komünizm de sosyalizm o1arak girmiş
ve iktidar koltuğuna komünizm olarak oturmuştur.
İşte Marinello o tip sosyalistlerden biridir.

Bizdeki solcu dergilerde "Dünyanın büyük ya-

a
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zarları 1 İ1" diye her fırsatta methiyesi yapıİanlann
arasıırda sık sık Marinel]o'nun da adı geçmektedir.

DANİMARKA,DAN §EÇh,EN ÜYrc:

MARTİN ANDERSON NExÖ, Danimarka'nın
tanınmış komünisti.

VİETNAM,DAN §EÇİLEN tIYE:

PAM _ Uİ - TONG, Vietnam'ııı çok meşhur ko-
münist §airi. Tercüme şiirler arasında bu şairden
de şiirler tercüme edildiğini solcu dergilerin şiirle-
rini tetkik edenler görebilirler.

Şurasınr da hassaten hatırlatalım ki Amerika'-
da neşredilen sağcr cephenirr gazetesi "COMMON
SENSE" dünyada komünistlerin hO,miliğini yapmrş,

komünizme hizmet etmiş olan 200 kişinin arasında
bu isimleri de saymaktadır. (Not: Bu gazetede Tiir,
kiyeden de bir tek isim verilıııektedir. O da Ahmet
Emin Yalman'dır.)

İşte, 19 mart 1950 de koırgresini Stokholmda
bitirmiş olan Barrşseverlerin bu çağrışına memleke-
timizden de iştirak etmek isteyenler derhal "Barış-
severlerCemiyetini" kurarak faaliyete geçm§ler,
buıılar da Moskovanrn emrine uyarak, Koreye gön_

derilen Türk Birlğnin aleyhinde sistemli bir propa-
gandaya başlamışardı.

BARIŞSEVERLER Cemiyetinin Başkanı AJı-
kara Üniversitelerinden Solcu suçu ile kovulan Be_

hice Boran, Genel Sekreter ise gene solcukluktan sa,
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bıkalı ve miiseccei Adnan Ceıngildi. Avukat ,Vah-

dettin Barut, Mtıvakkar Güran ve Naci Ormanlar
da kurucu üye idiler,

Cemiyet kurulduktan bir müddet soılra, Kore-
ye asker göndermemize resmen ve açıkça nruhalefet
etmiş, Behice Boran ve Adnan Cemgil imzalarıyla,
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına çekilen bir tel-
grafla da bu hareketi protesto etmek istemişlerdi.
Gariptir ki bu tel srıreti aynı gün Ankara Radyosu

- ğ ,_ , aşj: ,i:jİ,- - 7

Adalet huzurunda gözlüklü o]anı Peüev Naill Boratav, ortadeki
Adnan Cemgil ve Behice Boran
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bültenleı,i arasıırda oltunmu.s, o gıin ki radyoya hl-
kim sol zihniyet kendini açığa ınırmuştu.

Telgrafta, Koredeki askerlerimizin geri çevril-
mesi, bir daha da asker gönderilmemesi hususunda
cla B. 1\{. Meclisinin olağanüstü bir toplantıya ça-
$rılması yazılıyordu.

O gün için memleketsever gayelerle kurulduğu-
nu zanneden 3 milletvekili d,e Barışeverlere iltihak
ederek hareketlerini tasdik ve tebrik etmek gafleti-
ni göstermişlerdi. Neticede, birçok memleketlerde
kuru.lınuş olan bu teşekkiillerin }ioskovanuı direkti-
fi ile harekete geçtikleri öğreırilerek, memleketimiz-
deki mensupları da 29 Tcmmuz 1950 tarihinde de tev_
kif edilerek Cemiyetlerinin faaliyetine son verilmiş-
tir.

Behice Borarr ve Atinan Cemgilin ise bu tevkif-
le alökalı olarak evleri araıırrıIş, baa mühim ewak-
lar vc yaalar bulunmuştu

Barışseveı,ler, bu arada BARIŞ adrııda da bir
nrecmua çıkararak fikirleriııi yayıyorlarü. Barış,
bilhassa Nizım Hikmetin affı kampanJıa§rna olanca
gücüyle katılmış, Mahmut Makalın, komünizm pro-
pagandası yaptığ zannedilerek tevkif edilişini cle
almş, dünya barışseverlerinden bol bol haberlcr
neşretmiştir.

Banşta ayrtca başta Nizım Hikmet olmak üze-
re Orhan Kemal, Attila İlhan, İlhan Berk, Kemal
Sülker'in yazılan, Faris Erkman, Abiün Dino vo
Kemal Sönmez]erin re§imleri neşrediliyordu.
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fÜBKtİE so§YALİ§İ PAİ,Tİsİ:

Iiahrlarda olduğu üzere, Tiirkiye Sosyalist Par-
tisi bundan önce de 1946 yılında kurulmuş, kurulduk-
tan birkaç ay sonra ise rejim aleyhinde ve rejime
aykın hareket ettiğinden dolayı faaliyetten men
edilmiş, başta partinin kurucusu: Esat Adil Müste-
cabi olmak üzere diğer idare heyeti üyeleri Örfi İda-
re mahkemesine verilmişti. Uzun bir müddet muha-
kemeleri devam eden Sosyalist Partililer delil kifa-
yetşidiğ yiiziinden beraet etmişlerdi.

Bu beraet kat'arı üzerine Esat Adil 28 Ağustos
1950 de Taksim Süslü Saksr Sokağı Nu. 16/9 daki
bir apartman katında tekrar "fiirkiye Sosyalist Par-
tisiııi" kurmuş bulunuyordu. Bu kere de paüinin
Genel Başkanı sıfat$r muhafaza eden Esat Adille
birlikte, Viliyet İcra Komitesinde, Asım Bezircioğlu,
Vahit KıvıIcım, Şinasi Erken, Örfi Akkoyunlu, Nıı.
rettin Sütkan, Sıtkı Eser vardı.

Parti önce haftalık, daha sonra ise günlük olan
GERÇEK gazetesiyle de fikirlerini yayıyordu. (GEn-
ÇEICin Rusçası Pravdadır, yani Pravdanın fiirkçe
kaşılğ gerçek demektir).

Parti merkeziııde ise haftanın muhtelif günlerin-
de, §osyalizm, IViarksizim, §çi sendikalın v.§. mev-
zuda konfetanslar verilmekteydi. Konferansçılar ara.
suıda ise Esat Adil, AttiH Ühan, Asım -Bezircioğlu
al§ka ile takip ediüyor (!) bu şahıslar aynı zaınan.
da ilıni, edebi (!) yazıhriyte Gerçek'in §ayfalsnnı
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zenginteştiriyorlarü (!)... 16 aralık 1950 Cumarüesi
günü yapılan bir toplantıda ise partinin ileri gelenle-
ri.sosyalistlik hakkında hayli $f etmişier, o gün
sosyalist partisinin 1946 daki ilk kuruluş yılı olması
miinasebetiyle üyeler coşturulmuş, her bir ağzdan
yaşasın sosyalizm diye bağr:lmştır.

O günkil toplantıda zavallı işçi üyelere bilhas-
sa sosyalizmin ne olduğu, anlatıImış, gerçek sosya-
ligtin vasıflan izah edilmiştir.

Sosyalist partisi mensuplanndan Asım Bezircl
oğluna göre ise, bir sosyalistin ilk vasfı şu şekilde
anlatılmakta idi:

"Bir sosyalist her şeyden ewel MARKSİZil['in,
yani SO§YAÜZMİN nazariyesini mümkün olduğu
kadar iyi ve doğru olarak bilmek, niçin sosyalistliğe
bağtanüğını, sosyalizınin kendisine neler getireceği-
ni kavramak zoıırndadrr."

"Gerçek sosyaüst, hakiki proleterya şefi ancak
bu mücadele içinde yetişir, olgunlaşır, kavnılup pi-
şer. Alrsini düşünmek sosyalizmi inkir etmek, işçi
şınıfına ihanet etmektir."

Sosyalistler, kendi aralannda, hattö çok kere
konferanslannda ima yollu, Rusyanın sosyalist ol-
duğu için Amerikayr geçtiğini, Rusyadaki refah ve
geçim şartlarının Amerikadakinden daha ileri oldu-

ğunu, Koreye asker göndermemizi tenkit ederek,
müstakil bir devlet olduğumuz hakkında bile endi
şeler izhar edip, ütilölci metotlara göre işçi bilhas-
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sa Sendikacılar arasında geniş çapta propaganda
yapıyorlardr.

1? Haziran 1952 de, yani 2 yıIa yakın bir faa,
liyetten sonra ise, Tiirkiye Sosyalist Partisinin hü-
kümeti yıkmağa matuf olan bu faaliyetleri Siyasi
Şube'nin polisleri vasıtasiyle tesbit edi]erek başta
partinin Genel Başkanı Esat Adil Müstecabi olmak
üzere, partide vazife almış olan 15 kişi tevkif edil-
miş, partinin faaliyetine son verilm§ ve Eminönü
Birinci Sulh Ceza Hökimliğinden_.alınan arama kara-
n ile de parti merkezi, sanıklarrn evleri aranmıştr.

Bu hA.dise ile birlikte birçok yabancı radyolar
Türk halkının komünizme karşı daima uyaruk ve
ayakta olduğuna dair neşriyat yapmış, Paris radyo-
su işe şunlan söylemiştir:

"Uyanık fiirk polisi dün Türkiye Sosyalist Par-
üsine bir baskın yaparak kurucular ve izalardan 14
üırü tevkif etmiştir.

Buıılar arasrnda parti lideri Esat Adil Müste-
eabi de vardı. Bu Sosyalist Partisine yapılan 2 nci
baskındır ve Türkİyede komünist propagandası yap-
mak ve İstanbul seırdilıa mahfillerinde bozguncu ha_

reketlerd'e bulunmakla itham edilmektedir.

Bu p_artinin Türkiyede ancak 200 ila 300 izası
vardrr.

İki ay evvel Başbakaır Yarümcısı Samed Ağa-
oğlu, bir beyanatında, "bu partinin sosyalist bir hü-
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viyete btirünmüş bir komünist hareketi olduğunu
söylemiştir."

Parti kapatılıp, sanrklar tevkif edildikten §onra
ele geçen vesailıten şu hakikatler öğrenilmiştir:

1 - Sosyalist kelimesi, partiırin gizli emelleri-
ni kamufle etmek için lrullanılmaktayü.

2 - Her hafta parti lokalinde toplantılar yapa-
rak partizan yetiştiriliyordu.

3 - Koreye asker göııderilınesi aleyhinde sis-
temli bir kampanya açılma.sı için üycler telkin altına
alınıyordu.

4 - Hükümetin Türk Ceza Kanununda yaptığı
bir tadilötla, kanuna koyulan komünistlere ait mad-
deler (Bu maddeler 141 ve 142 nc| maddelerdir) a-

leyhinde propagand.alar yapılıyorclu.

Şurasını hassaten ilive edelinr ki, maalesef bu-
gün de komünistler için Ceza Kanunumuza ilive edi-
len bu maddeleri bilerek veya bilmiyerek teııkit eden-
ler çıkıyor, bu maddelerin antidemokratik olduğu-
nu söyliyecek kadar gaflete gömülüyorlar.

Burada küçük bir misil olmak üzere son gün-
lerde neşredilen ve üniversitenizde ceza hukuku a-

sistanr bulunan ÇETİN ÖZEK'e ait şı,ı satırları oku-
yıcularınrızın dikkatine sunarrz:

Ümit ederiz ki, komünistleri bilmeden sevindi-
ren bu genç hukukçu, komünizmin ne ödi ve iğrenç
bir ideoloji olduğunu herkesten iyi bilmeliydi.
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Bugtin demokrasinin bşiği olan Amerikada bi-
le yüardan beri ceza kanunlannda komünist]ere de-
ir hükümler vardır.

Çetin Özek, bu maddelere dair Yelken mecmua-
asrnda yazdığı bir yazıcla aynen şunlan söylemek-
tedir:
"Cezakanunumuzda demokrasi kurallanna karşıt
hükümlere gelince: . . Kanununun ikinci kita-
bının birinci babında yer alan suçlardan bazılan
1930 Faşist İtalyan Ceza Kanunundan aktarılmış ve
bu demokratik havayı bozmuştur . . . . Anayasa-
nın kurallaştırmadığı bir düzeni koruyan madde
anayasaya aykıri olur.Örneğin, 141 ve 142. madde-
lerin bazr fikralarrnın müdafaasını yaptığ ekonomik
düzen devlet temel düzeni olmadığr için anayasaya
aykırıd.ır."

Çetin Özek'iır hasseten bu maddeleri misA] olarak
vermesi de oldukça garip değil mi?

Sosyalist partisinin tasawurlarına kalüğımız
yerden devam edelim:

5 - İşçi ve köylüler arasında propaganda ya-
parak, mevcut nizamı değiştirmek suretiyle kapita-
list nizama bir son verilmesi hususunda üyeleri ik-
na etmek.

6 - Tahrikçi konferanslar vermek.
7 - Devletin rejim ve politikasını tenkit ile Rus

rejim ve politikasını methetmek.
8 - Partiyi takviye için her çeşit gayri meşru
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yoİ ve vasıtaİardan istifade etmek gibi, aü diişünce
ve tasawı-ırlan meydana çıkmış bulunuyordu.

Sosyalist partisinin gizli toplantılarından nak-
ledeceğimiz şu satırlar bile bu partinin hangi kirli
ve zehirli emeller peşinde koştuğunu anlatabilecek-
tir.

Parti mensuplarından, Örfi Akkolıuılu;
"Merdivenin ilk basamağı çıkılmadan son basa-

ma$. çıkılamaz. Belki de yüz sene, hatti bin sene
sonra tekimülün ve istihsal vasıtalarının kuracağı
cemiyet KOMÜNİST cemiyeti olur. Yani şimdi ken-
di iktisadi şartlarımrza uygun bir tekimüle muhtaç
olduğumuzu bildiğmiz için KARL MARKS'ın mil-
leti refaha götüreıı görüşlerini, refahımız için de
ku]lanmak bugünkü dünya realitesinin mecbur oldu-
ğu bir vakıadır."

Gene parti ileri gelenlerinden Valıit Krvılcuıı:
"Partilerin iki cephesi vardır. Biri legal, dğeri

illegaldir. Parti dışı faaliyeüer de daima bir tek şef
bulunur. Polisi aldatmak için 2 veya üç hafta Ameri-
kan haberler bürosundan filim temin edelim. Sonra,
SOTfYET ve PEYK memleketlerinden propaganda
filmleri temin edebiliriz."

"İçinde bulunduğumuz cemiyet, meşru bir ce-
mlyet de$ldir. Meşruiyetini tanımadığmu foi1 gemi,
yette her şey yapmak haklıirmızdır. Para çalmak, yol
kesmek gıbi."

Gene parti idarecilerinden Kemal Özcan:
"- ![4flgrnki bu divayı yiirüteceğiz, bütün mi-

litanlann tabanca, tüfek ve makineli tiifek gibi 0let-
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leri lıullanmasnı bir A§KERİ MllitAN'dan daha
iyi bilmesi li.zımdır."

Fehmi Kurucu ise:
"- Milli müdafaa masraflarr bütçeyi sarsmış-

tır. Eğer Sovyetleı,le dost geçinsek o zaman mil]i
müdafaaya bu kadar masraf etmeğe lüzum kalmıya-
caktır."

orhan kurucan da:
"Parti böyle olmaz, patti dediğın sağa sola adam

gönderir, teşkilöt kurar ve sabotaj yapar."
Şu anda ise Bibıilide büyük bir gazetede çalış-

makta olan Nurettin sütkan da:
"- Arlıadaşlar, lromtinist tibiri yerine İlEnİ İr,l-
KILAPÇI, Sovyetler tabiri yerine ae İıpnİ DOĞRU
tibirlerini maskelemek için kullanmalıyrz."

Veli Dolu ise:
"Bizim memleketimizde toprak birkaç zenginin

elindedir. Köylü tamamiyle topraksız ve perişanüı,.
Gclcrı traktörler de hep bu zengin ağalara veriliyor."

Gene burada da, ltöylü ve köylüyü yakından ta,
nıyan bir lrimse olarak, bazr hususlarda nazan dik-
kati çekmeli istiyoruz.

Dikkat ecierseniz, varlık ve seı,vet düşmanları
§ot1 zamaıllarcla geırc ağızlarrna bir TOPRAK AĞA-
LARI lifını almışlar, hecin develeı,i gibi köpürte kö-
püı,te geviş getinnektedirler.

Bunların toprak ağaları diye gösterdiği ziimre,
emin olrın bu mernlekete, senede toprağından 30 - 4O

biır lira gelir sağlayan kimselerdi. Birecikte 4000 dö-
nüm arazi sahibi bir AĞA biliriz ki, İstanbulcla üni-
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versiiede okuttuğu oğluııa ayda 400 lirayı gönder-
mekte zorluk çekmektedir. Ama Bflbıfllinin kalem-
şorlannın dilinde lıu adamın adı toprak ağasıdır, ga-
sıptır.

Ama hiç dü§ünmezler ki, bu adamın toprağn-
dan yalnız kendisi değil, ayru köyde yüzlerce köylü
vatandaş geçinir, hem köylü memnun, hem toprak
sahibi memnundur.

Fakat, bu beyler gene de hiç düşünmezler ki,
alkol ve viski kokan ağzlarıyla kaleme sanlırken,
bu yazılarıııdan dolayı memleket düşmanlarınrn, ko-
münistlerin sevinci nedenclir ?

Hayrettir ki, her gün yarım saatlik bu kalem
oynatmakla yılda 50 bin liranuı üstünde yazarlık
parası kazananların adı sadece bir FIKRACI, milyon-
lan vrıranların adı ise GAZETE sahibi oluyor, Iıuz-
gın güneşin, toprak damın altında ömrünü vereıılerin
adı ise bu alkollu ağızlarda toprak ağ,ası olup ver-
yansın ediliyor.

Şu İstanbulda yazı masalarrna açılaır pencere-
lerden bile bir drşarı baksalar, toprak ağaları dediği
kinrselerin beşiııi, onunu bir arada satın alacak ni-
ee, han, apartman sahipleri görürler. Onlara dil u-
zatrrlarsa kalemleri çabuk kırıhr. Zira patronlaı,r da
oıılardan biridir. Öyleyse, müdafaasız zümreye, Top-
rak Ağalarına, çetin zanııed.ilen kalemlerin bir fiske
lle kınlacağı güıı belki uzaktır ama, gelecektir.

Demek istediğimiz şu ki, sosyalist kisvesine bi.i-
rünerek köylü müdafii kesilenler, gerçekte köylüyü
birbirine düşürmek isteyenlerdir, Onun için, şimdiki
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kalemleriır veya eski SosyaÜst Partisi mensupiaruıııt
dediği gibi, köylüd.e tefrik yok, tefriki kend.ileri ya-
ratıyorlar.

İşte yukardaki ifadelerden cle anlaşılıyor ki,
Tiirkiye Sosyalist Partisi, gizli ve kirli emellerini
gizlemek için başına bir sosyalist getirilmiş, l<omü-

nist bir teşekküldü.
17 Haziran 1952 salı günii, parti merkezi ile

üyelerinin evleri aranmak suretiyle faaliyetine son
verilen Sosyalist Partisinin ayni günde tevkif edilen
idareci ve ileri gclenleri şunlardı:

1 - Esat Adil Miistecab!, Paı,ti Genel Sekrete_
ri, Avukat, eski İmralr Cezaevi Müdürii ve Türkiye-
nin PRAVDASI diye anılan GERÇEK gazetesinin
sahibi idi.

Not: Sosyalist Partisiırde ayrıca bir genel baş-
kan bulunmuyordu, Tevkiften sonraki ifadelerinden
öğrenilmiştir ki, Sosyalist Partisi mensuplarr NA-
ZIM HİKMET'i fahri başkan olarak seçmişler.

2 _ Asıın BezircioğIrı, Merkez İcra Komitesl
özası, Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü mezunu,
o günkü Gerçek gazetesinin ve haleıı neşredilmekte
olan Yelken, Dost, Yeditepe gibi solcu mecmuaların
yazufl. Bu mecmualarda bir aralık H.A.LİS ACARI
mütear adıyla tenkit yazılarr neşretmekteydi.

Not: Edebiyat Fakültesi Tiirkoloji böliimüırde
Asım iie tam 4 yıl aynı sınıfta okumuştuk, talebelği
önında çalışkan, efendi ve sosyalistlik veya komü-
nistlikle aslfl ilgisi olmayan bir kimse olarak tanı-
nırdı. Faki.ilteyi bitirdikten sonra tam bir 5nl mev-

tı
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kuf olarak yatmış oluşuna kendisini yakından tanı-
yan bir kimse olarak üzülmüş olduğumu itiraf ed.e-

rim. Bugün de namuslu ve gerçek bir sosyalist ol-
duğunu söylüyor, ama bizde tam kırk yıldır sosya-
list geçinenlerin veya sosyalistim diyenlerin sırtın-
dan daima kirli çamaşırlar çıkm4ktadır.

3 - Mustafa Böıklüce, Merkez İcra Komitesi
üyesi, inşaat teknisyeni ve Gerçek gazetesinin ya?,a?
lanndandı.

4 - Vahit Krvrlorm, Merkez İcra Komitesi üye-
si, hırdavatçı.

5 - Şiikril Kaya, Merkez İcra Komitesi üyesi,
emaye fabrikasında tesviyeci

6 - Nurettin Sütkan, parti 6,zası, matbaa ope-
ratörü, Avukat Orhan Arsalın Beyoğlundaki evi al-
tında Orhan Arsala ait bir matbaa birkaç yıldır, ko,
münistlikten 4 yılıa mahküm Şahap Kıvılcımlı adın-
da birine kiraya verilmişti. Nurettin Sütkan Şahap
Krvılcımlr ile çalışmakta iken, Orhan Arsalın matba-
ayı satmasr üzerine Nurettin şu anda Cumhuriyet
gazetesinde çalışmaktadır.

7 - lzak Berkaırte, parti izası, plfljlarda çalış-
makta, söylendiğine göre, gene plijlarda kadın tel-
lillığı yapmaktadır.

8 - Satih Alboran, Merkez Komitesi Azası, Hal-
de toptancılık yapmakta, Gerçek gazetesinde yazıIa,
rı çıkmakta idi.

9 - Reşit lllenteşoğlu, parti özası, Caddeboş-
tan plAjının salribi, Gerç'ek gazetesinin çıkması, par- ı
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tinin yaşaması için Sosyalist Pertisine en çok par1
yardımını Reşit Menteşoğlu yapmıştır.

10 - Kcnral Özcan, parti 6ı,zası, elektrik tesi,
satçısı.

11 - Yusuf Ahıskalı, komünist SES mecmua,
sının sahibi, koııünizm propagandası yapmaktan 4

defa tevkif edilmiş, iki dcfa mahküm olmuştur. Su-
at Dervişin "Ben Niçin Sovyet Rusyanın Hayranı-
yım?" kitabını nratbaasında basmış, birkaç yıl öııce
tekrar çıkardığı YENİ SES mecnıuaşıııda İŞÇİLER
BİRLEŞİNİZ yazsıırdaıı dolayı gazetesi tekrar ka-
patılmıştı. Şu anda Remzi Kitabevinin karşısında
İlöncılık Şirketiııin bulunduğu hanın zemin katında
Mete Matbaası ve yayınlarının sahibidir.

72 - Fethi ifuz,ılırınak, Merkez İcra Komitesi
üyesi, ld,stik fabrikalarında ustalık yapmalttadır.

13 - Fehmi Kunıeu, parti Üyesi. Tevltif edildiği
zaman lktisat Fakültesinde talebe icli,

14 - Veli Dolrı, tevkif edildiği zanran Edebiyat
Fakütesiııde talebe idi. Veli Dolu ayrıca Çiçek Palas
toplantısıırda l.[izım Hikmctin kurtarıcılariyle ya-
kalanmıştı.

15 - Örfi Alılıoyıııılu, parti dzaşı, 17 Haziran
1952 de diğer ondöı,t arkadaşı ile tevkifi mümkün
olmamıştı. Polis, Örfi'yi o gün ve ondan sonraki gün-
lerde bıı]amamıştı. Fehmi Yazıcı ile Orhan Koru-
canrrı da ifadeleri alııımıştır.

Tevkiflerdeıı hemen sonra Sorgu Hikiıni Abdül-
kadir Topuzlu tarafından usulen ilk sorguları yapr-
Ian sanıklara saveılğın hazırladÇı iddiananıe okun-ı
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muş, büyük bir dikkatla iddianameyi cİinleyeıı §enİİ(-
lar sorulan bütün sual ve suçları reddetmişlerdir.

Sosyalist Partisine ve sanıklara ait iddianame-
yi aşağda aynen naklediyoruz:

"- 20.8.19,50 tarüinde Avukat Esat Adil Müs-
tecabi tarafindan tekrar faaliyete geçen Tiirkiye Sos-
yalist Partisinin, - her hafta Cumartesi günleri top-
lanarak taraftarlarını yetiştirdiği, Salr güırleri ise
partizanlan çalıştırdığı, Perşeınbe günleri de teşki-
lit işlerini görüştüğü, - gizli olan bu toplantılarda,
Kore'ye asker gönderilmesinin tenkit edildiği, ko-
münistler aleyhinde tatbik edilmesi istenen Ceza Ka-
nunundaki 141 ve 142 nci maddelerini a$r cezalar
koymak üzere teşdit ederek komünist faaliyetlerini
önlenıek isteyen hükümet icraatının aleyhinde bu-
lunduklan, devamlr surette Diyalektiii Materyalizm
dersleriyle ilyeleri, Marx'ın ihtilölci metotlarına gö-
re, yetiştinneye gayret ettikleri, işQi sınıfı ile köylü
sınıfi arasında propaganda yaparak iktidarı ele ge-

çirmek suretiyle mevcut nizamr değiştirip Burjuva
diye vasıflaırdırdıkları kapitalist srnrfi. bertaraf et-
mek için tahrikçi lronferanslar tertip ettikleri ve ay-
ııı zamanda rejimimizi, devletin umumi politikasını
devamlı şekilde tenkidle Rus rejimlni methettikleri,
mal durumlarını geliştirerek partiniıı taazzuvunu
temin etmek için yol kesmek suretiyle suç ikaının bile
dikkatleri ve bu suretle Sosyalist Partisi maskesi
altında komünizmin muayyen preıısipleri dairesinde
siştematik bir şekilde çalıştıkları tcsbit edilmiştir.

13l
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Bu suçlarıırdan yakalaılAmt}ıan Örfi Akkoyunlu
hariç, 14 kişinin tevkifi talep olunur."

Bu iddianamenin karşısında hep bir ağrzdan te-
vil ve inkAr yoluna sapan sanıklara sorulan bazr su-
alleri ve cevaplarıııı kısaca veriyoruz:

FEHMİ YAZICİ'YA:

- Partiye niçin girdiniz?

- Ben bir isçiyim, bu partiııiır de İngilterede-
ki gibi hıir işçi partisi olduğunu zannediyorum.

- Aidat verdiniz ıni ?

- Evet verdim, ayda önce bir, sonra iki Lira
veriyordum.

_ Toplaırtılar ne zaman yapılıyordu ve ne üze-
rine idi ?

_ Ben merkez icrı komitesinde vazifeli idjm.
Halen partide kayıtlıyım. Parti toplantı]an Salı,
Perşembe ve Cumartesi günleri idi. Günlük politika-
lardan bahsedilirdi.

- Asım Bezircoğlrı din ve peygamber aleyhin-
de konuşuyormuş, diyalektik üzerine dersler veri-
yormuş ?

- Asım felsefi dersler verirdi.

- Moskova'da toplanan bir iktisadi konferans
dolayısiyle Asrm Bezirci izahat vermiş, Örfi Akko-
yunlu da tasdikle Rusya her şeyinde üstündür de.
miş?

- Beıı böyle bir konferans hatırlamıyorum.
Evet, iktisadi mevzu]ar üzerinde durulurdu.

t22
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ORHAN KORIJCAN'A:

- Tiirkiye Sosyalist Partisine öza mrsınrz?

- Evet.
_ Siz arasıra yapılan toplaırtılarda bulundu-

nuz mu? Konuştıınuz ırru?

- Evet.
_ Muhtelif tarihlerdeki koıruşmalarda part!

nin mali sıkıntısrndan bahsedilmiş, bir arkadaşınrz
ise, Fransada bir partiyi ııisa,l göstererek inkılöpçr
partilerde icabında hırsızlılr bile yapılabileceffni izah
ettikten sonra "teşkilAt lıuralrm, yol keselim, para
çalalım" demiş.

- Böyle bir konuşma olmadı ama, buna benzer
o]arak bir arkadaş içtimai yarümdan bahsetti. Esat
Bey kalktı, bu bizim memleketimizde olmaz dedi, ve
sebepleriııi izaha çalıştr, ben ise arkadaşların biraz
fazla para vererek partinin sıkıntısınr giderelim, de_
dim.

REşİT MENTE\§oĞLü'na:

- Esat Adil'i nerede taıııdınız, Sosyalist Par-
tisine niçin girdiniz?

- 1947 mulrakemesi neticesinde sosyalizm ile
komünizm taraftarlarını tanımıştım.

Esat Adil Beyi yazılarından dolayı gıyaben ta-
nrr ve severdim. Tahliyelerden sonra aramızda dost-
luk teessüs etti. Düşüncelerime uysun bulduğum için

L
rE
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_. Gazeteye (yani Gençlik gazetesiııe) ne kadar
para harcadınız?

- 25.30 bin lira kadar harcadım.

- Hükümet bütçesi üzerinde konuşulurken
Fehnıi Korucu milli müdafaaya ayrılan paranın faz-
lalığından, bütçeyi sarstı,ğıırdan, harb gayesi güdül-

düğüııclcn, Sovyetlerlc iyi geçinirsek brı masraflarııı
azalacağından bahsetmiş. Btı mevzu üzerinde ileri
geri koı,ıuşmalar olmuş, ne dersiniz?

-- Evet, oldu.

NURETTİI{ SÜTKAN,A:

- 1951 yılr ortalarındaki bir toplantıda yolclaıı
gidenleri sıkıştırmak, böyle parti olmaz, sağa sola

adam göndermek, teşkilötlanmak ve sabotaj yapmak
gibi şeyler teklif edilmiş, siz de haklısınız, demişi,
niz?

- Hatırlanrıyoruııl, böyle bir şey konuştuğuniu
bilmiyoı,um.

- Bir toplantıda komüırist tibiri yerine İleri
İıkılipçı, Sovyetler yerine İleri Doğu gibi tibirle-
rin kullanılmasını söylemişsiıriz?

- Partinin ınali sıkıntısı konuşulurkeır bir ar-
kadaş umum[ane açınaktan bahsetti, böyle bir şey
konuşulduğunıı bilmiyorum.

MU§tAFA BORKLÜCE'ye:

--- Sosyalist Partisine ııiçin girüniz?

- Ben kendi calışmam iainde §osyalizrne lü,

:aı
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zum olduğu kaııaatrna vardrm. Bunuır içiıı de sos-
yaJist oldum.

- Sosyalist parti kurulmadan evvel Dr. Şcfik
[Iüsırü, Reşat Fuad. Sabahattin Aliııin de bir parti
kurmak hazırlığıırda, bu hazırlığın da Tan gazcte-
siırde olduğu, nrüzakerelcre Esat Adilin de iştirak
ettiği söyleıımiş, öyle midir ?

- Bcır btııııı işittim, fakat Şefilı Hüsııü, Reşat
Fuatın bulundrığunu bilmiyorum.

- Şefik Hüsnü ile birleşmek n-ıeselesi I.[özım
Hikmetiıı tavsiyesi ile olınuş, biliyoı, mrısunuz?

- Böyle bir şey bilmiyorum.

- Nizım Hilrmet hapishaııedeır çıktıktaıı son-
ra seır. Musolini Ahmet ile görüşüp bazı elcmanlar-
la gizti parti kurup, NAzım Hikmetin manevi liderli-
ğinde çalışmak teşebbüsünde bulunmuşslın.

- Böyle bir şey yoktur,
Sen Esat Adllc blr sual sormuşsun, sosyalist

devreye geçiş esnasıırda devletçe lüzum görülen her-* hangı bir şahsıır ma]ıırı haırgi yolla devletleştirecek-
sin. O da istimlik yolu ile demiş. Oligarsi kapitaliz-

:, min dişlerini kıracaktır, denriş.

- Hatırlamıyorttn"I.

Asrm Bezirci de sorulan suallere şu cevapları
vermiştir:

"Belki ben, N6.zım Hikmet iradeli ve tahamnıül-
lü bir şairdir demiş olabilirim. Fakat hiçbir zaınan
onun hakiki lider olduğunu söylemedim."

"Partide verdiğim dı.yalelıtik Materyalizm kon-
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feransları günlük GERÇEK gazetesinde yayınlan-
mıştrr. Hiçbir takibata maruz kalmadrm."

"Cemiyetler kanunu sınıf esasına göre partile,
rin kurulmasını kabul ettiğine göre, burüarı söyle-
nıek bir suç teşkil etmez."

"Sınrflarr sosyalistler yaraLmaz, onlar kend.ilik-
lerinden mevcuttur."

Şurasını da hatırlatalrm ki, bizde SINIF' esasr-
na dayanan teşekküllerin veya partilerin kurulması
yasaktır. Kuru]an partilerin hiçbiri sınıf partisi de-

ğil, lıer sınıftan insanı içinde banndıraıı ve kanunla-
rımızın umumi hükümlerine göre hareket eden par-
tilerdir. Farzedelim ki, fiirkiyede kurulacak olan
bir işçi veya çiftçi partisi, (halen de bir işçi partimiz
var) illö bütün üye ve idarecilerinin işçilerderı teşek-
kül etmesi gibi bir mecburiyeti hissetmemiştir.

Geçen yıllarda da kurulmuş olan bir köylü par-
timiz varü. Üyeleri tamamen köylü mü iü? Veya
ya|nız köyler de mi teşkilAt kurmuştu? Üyeleri ara-
sında köyü bilmiyen binlerce şehirli, işçi, esnaf, öğ-
retmen, tüccar ı,.s. her sınıftan halk yok muydu?
MeselA bir esıraf partisi kurulsa, aralarında memur
üyeleri, çiftçi köylünrtlz olmıyacaklar mr? Demek
istediğimiz şu ki, SIMF partileri komiinizmdedir,
demokrasilerde SINIF değil, MİLLET vardır.

Sosyalist Partisinin Şükrü Kaya isimli üyesi
ise bu partiye niçin girdiniz sorusuna aynen şun-
ları söylemiştir:

"Bu partiye girmekteki maksadtm, son ayrıldı-
ğım fabrikada bir halısızlığa uğraüm, Esat Adil Be.
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yin avukatlığt sayesinde buradaki hakkımı alabile-
ceğimi zannetmiştim. Fakat Esat Adil Bey iş mah-
kemesi ile uğraşmıyormuş."

S&lih Alboran ise şunları söylemiştir:

- Partideki vazifeniz?

- Birinci faaliyet devresi ile ikinci faaliyet
devresinde sosyalist partisinin Merkez İcra Komite-
sinde üye idim. Ayni zamanda sendikalar bürosunun
da başkanı idim

- Kapitalizm plönsız istihbaratı gctirir demiş-
siniz?

- Ben tıiiyle bir şey söylcmedim.
_- Gizli Komünist Partisinin hiicr,e teşkilAtı

lıakkında izahatta bulunmuşsunuz?

- Böyle bir mevzu üzerinde konuşuldu, bunuır
izahatını Mustafa Börklüce yaptı. Fakat ben Gizli
Komünist Partisiııin lıücre teşkilitı hakkında bir
izahatta bulunmadım.

- Partinin legal bir parti olduğunu, polis clahi
gelebilir, ııitekim de gelmiştir, demişsiniz?

- Söylemedim efendim.
Görüldüğü gibi, polis ve savcılrk tarafindan sos-

yalist partisinin bütün sinsi ve gizli emelleri tesbit
edilmiş olmasrna rağmen, mensuplarr daima kaça-
maklı ve inkör yollu cevaplar vermişlerdir.

Kurduklarr Sosyalist Partisi ve Gerçek gazete-
sindeki neşriyatlarından dolayı, İkinci Ağr Ceza
Mahkemesinde yapılmakta olan duruşmalan 22 Ka-
sım 1952 de sona ermiş olan Esat Adil ile Asım Be,
zircioğlıı 1 sene 4 aya, Reşit Menteşoğlu 1 şene 6
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a}e mahküm olmuşlar, diğer saıııklar ise, kat'i delİl
bulunamadığı için beraet etmişlerdir.

6 - 7 Eylül hödisesi dolayısiyle İstanbulda ba-
zı tevl<ifler olınuş, bu arada Sosyalist Partisi men-
suplarından Mustafa Börklüce, Veli Dolu ve Asm
Bezircioğlu ile Geı,çek gazetesi yazarlarından avu-
kat Faik Mtızaffer Amaç tevkif ediimişlerdi. Hölen
Ekarmakta olduğumuz TOPRAK dergisinde bu ha-
beri yayınlaytnca, idarehanemize gelen Bezircioğlu,
komünistlik yüziinden 1 sene 4 aya mahkümiyet ka-
rarının temyiz tarafından bozulduğunu ve beraet
kararı alıırdığını söylemiştir.

Sosyalist mevzuuna burada soı1 venneden ön-
ce, çıktığı müddet içinde açıkça Kızıl Çiıı ordustuıu
metheden, zafeılerini ( !) manşet olaralı okuyucuya
a]<settiren GERÇEK gazetesinden, yeni Sosyalist
Paı,tisiniıı orgaılı olan bu gazetetleıı de kısaca bah-
setnıek istiyoruz.

GERÇEK GAZETESİ, 1950 de günlük olma-
daır öırce bir ıırüddet ktiçük boy haftalık gazete ola-
rak neşrediliyordu. Esat Adil, Hasan Tanrıkut, Ali
Ruşenoğlu, Avukat Muzaffer Anraç, Avukat Faiz
Turhan, \{ustafa Böriıllice haftalık neşredildiği za-
ınaıılarda yıızmakta idiler.

Yukarıda adı geçen Reşit Mcnteşoğlunun 30
bin liralık yardımı dolayısiyle günlük olunca gene
baş yazılan Esat Adil tarafından yazılıyor, diğer sü-
tunlaı,,la ise Asım Bezircioğlu, Atilla İlhan, tanınmış
lionıünistlerden Dr. Iüvücımlı, Mustafa Börklüce,

.4
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Hasan Tannkut yazıyorlar, gazete halinde çıkan
Gerçek'in ilk sayısı 27 Eylül 1950 çarşamba günü
neşredilmeğc başlanmıştı. Gazetenin sahip ve mes'trl
müdürü Reşit Menteşeoğlu icli.

Gazetede, sosyalizm perdesi altında sinsi bir
komünizm propagandası yapilmakta idi. Gerçek, Ah-
met Emin Yalmanın açtığ Nizrm Hikmet kampan-
yasına da katılmış olup, Nözım için neşrettiği bir
yazıdan bazı krsrmlar veriyoruz: (Şu günlerde hak
ve adalet sahnemizde bir dram oynanıyor. Bu böyle
bir dram ki, sona ermediği an, fiirk mil]etinin dünya
çapındaki prestiji de bir hiç olacaktır.

Efendiler bu kazılan mezafl doldurun! Efencli-
ler bu dramr durdurun!.. Tiirk diliniır şalıcserine kıy-
mayrn. Tlirk şıirinin A,bidesini yıkmayın... Efenüler
tarıhın azabından korkuiı ve Nefıye kıyan tsayram
Paşa olmayın! Nözrm, senin ölümün bu milletin müs-
tahak olmadrğ bir fel0ket olur. Uğııına katlanma-
dık beli brrakmadığın bu halkın ve bu toprağın sen-
deki kara sevdasrnr biz biliriz. Bunu bir sürüm sa-
yanlar ve seni ölüme sürükleyenler yarrn mezarııu
yine ağlama taşı haline getirecekler.

Seni bugün açlğa mahküm edenlerin yann ba,

şına bir türbe yapacaklarrnr da biliriz.
Fakat aziz dostum, yeg1ne şairim, senin o ma,

vi gözlerin bir yıidız gibi çakmakta ve o erkek sesin
gürlemekte devam etmeiidir.

Eğer sen ölürsen, bu cehennem ve bu cennet va-
tanın yaşanmaz bir azap ve ızdırap ülkesi olur. Sen

129r.9
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ki miiletin öşılrısıı, bu vatanın müptehsısın, ey şiir
ve san'at yıld.ızımız, ışıldamakta devam et ve semı.
mızr terk etıne..)

VATAN PAaTİ§İ

1919 dan 1950 ye kadar SOSYA-
Lİ S T'l iğ i bir perde olarak kullanagelen ko.
müniştler, 19ö2 de son kurulan §osyalist partisinin
de emniyet teşkilötımızn gözünden kaçmadığını gii-
riince, bu kerre de VATAN gibi çok mukaooes bir
kelımenin arkasına gizlenmek ıstiyen Hrkmet Kıvü-
cımlı 19ğ4 de VATAN PARTİSI'ni kurmuş bulun,u-
yordu. Yerebatan Ca.ddesınde bjr merkez edinen,
izrrıırde bır şube, lstanUulun Zeytinburnıı* ve bırtaç
semtınde bırı<aç ocatr teşkıritı kuran tlıİmet Xıvıl-
cımu, 1u5İ seçiınlerııe de kalabauk bır ışçi aday lıs.
tesiyle katılmştı.

VATAN Partisi kunılunca, başındı bulunan zA-
tın, sabıkalı bir komüıııst, üstelik tahsı.tıni de Mos-
kovada tamariılamş oluşu elb€tte sivıl poüs ve MıÜİ
iirınıyet Teşruetımızın gözünden kaçmamşh.

1uö7 seçımıeri gelmş, Vatan Partısi de dığer
partiler gibi propaganda mitıngleri tertiplemşti.
tlurada şu hususu' hatırlataum ki, Vatan Partısi
mıhngteri ile diğer partüenn mitıngleri arasında
barız Dır başı<aux vardl Partilı]er umumiyet itıbariy-
le bu top!ıntuan, rey kazanmak içın, mebus oımak
için gayret sarfetrıelerine ragmen, Vatan Parıısi
reyden ziyode, halka kendi prensip ve flLirlerini tol,
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tine galşıyordu. Buna o günlen«te biwı;t şahit ol.
mış, Sirkeci meydınuıda segim fropagandası kiir-
sti§iinde konuşmakta olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı yalan
ve hallıı tahrik edici sözleri karşısuıda konuşınasına
müdahale etmek zonında talmıİtım.

O gün §irkecide tam saat 2.30 da başlıyan Va-
tan Partisi gitingini gazetelerden ösrenmiştik. Mi-
ting meydanffia geldiğimde genç ve milliyetçi arka-
dşlarımızdan Burhan Basın ve Ya5nnevinin sahibi
Burhanettin Şener, birlikte çalıştısı İrfan Açıkel, o
giinlerde Hukuk Fakültesi talebesi olan Yücel Ha-
carqslu ve Necdet Çetinokun da Vatan Partisi üıi-
tingtne, daha doğrusu komünistlerin ne türlü konu-
şacaklarını merak saiki ile geldiklerini görmüştüm.

Önce birkaç işçi aday çütı, öğrettikleri, ezber-
letildikleri, bir robot gibi konuşmalarından belü olu-
yordu. Bir tanesine ise NAaım Hikmetvari bir şiir ez-
berletilmiş, kürsüde, §eçim propagandası yerine şiir
okuyordu.

Daha sonra ise Dr. Hikmet, ütüsüz bir pantalon,
saçlan dağnık bir halde kürsüye çıktı. Bugiinkii re-
Jimin Tiirk milletinin biinyesine uygun bir rejim oi-
maüğnı, açlık ve sefaletten kurtulma yollannın a-
ranmadğnı, üstelik memlekette koyu bir istibdadın
hükilm sürdüğiinü izah ediyor, sureti haktan göri.in-
mek suretiyle de halkı tahrike çalışıyordu.

E"ski, sabıkalı bir komüniştin bu şekilde konuş-
ma§I1a tahamm(il e{mek hakikaten pek zordu.
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Vatan Partisinin V. C. lıaı.flerini oral(-A"](ice benzeten levha-
sının başlığı. (Bıı levhanın vil&yet kanalıyla asılnıası yasak

edilnıiştir. )

Halkın arasıııdan:
"- Hikmgt Bey, Hikmet Bey!.. Yalaıı söylüyor-

sunuz, siz ki 15 yıla mahküm bir komünist olmanı-
za rağmen, işte bugün bu kürsüde serbestçe konuşa-
biliyorsunuz. Memlekette söylediğiniz gibi koyu bir
terör ve istibdat olsaydı önce siz konuşamazdınız.
Yalansınrz, yalan söylüyorsunuz" dedim.

Hikmet krvılcımlı, kürsü üstünde bu söderimi
sükünet içinde dinlemiş, hiç ummadığı bu müdahale
karşısrnda Adeta şaşlrına dönmüştü.

Sözlerimi hcnüz bitirnıerniştim. Vatan Partisinin
gene komünis'u üyelerindeıı Ahmet Cansızoğlu adın_
da birinin koııuşaı,ak bana doğru geldiğini gördüm.

- Siz demokrat mısınız? dedi.

- Hayır vatanseverim, deüm l,e polislerin ara-
mıza girmesiyle muhtemel bir kavga önlenmiş oldu.

Hikmet lğvr]cımlr bu şaşlrrnlıktan sonra da söz-
lerine devam etmek istemişti ki, diğer milliyetçi ar-
kadaşlarımın müdahalesine maruz kalmış, halk ise
kirli içyüzünü öğrendifr için dinlemek istemem§ti,

-_
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Vatan Partisiii,uJİ.. sene,e

Dr. İtİKl}İlıT KIvİLctMLt
Bu hidise ertesi günkü gazetelere aksetmiş, Kı-

vılcımlı'run müseccel bir komünist olduğu büsbütün
duyulmuştu. Diğer mitinglerde de uyanık fiirlr genç-
liğinin müdahalesine, hatti kürsüde çürük domates
yağmuruna tutıılmuştu. Miting konuşmalarıya açık-
tan açığa seçim de$l, komünizm propagandası yapan
Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaşlan devamlı takibata
maruz kalmışlar, 25 ocalr 1958 de ise başta liderle-
ri ( !) olmak üzere partinin 25 üyesi birlikte tevkif
edilİnişlerdi.

Şuçlan ise Türk Çcza Kanununırn 141 inci mad-

ffi3
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vatan paıtlsinln İstan-
bul'dan. milletvekill ada-
yı gösterilen üyesi ve tev-

kif edilenlerden:
o§MAN r'ArtİUO[I

desine uygun görülmüş, 25 ğza Aüiye makamlan-
na teslim edilmişti.

Yurduırıuzda, komünistlere ait son toplu tevki-
fat bu hAdisedir.

vatan partisi kurucu ve idarecileri olarak tev-
kif eülen 25 kişinin isimlerini ve krsaca hüviyetle_
rini veriyoruz. Dikkatle okursanrz göreceksiniz ki,
VATAN adı vatansrz istismarcrlann elinden ve di-
iinden Tiirkün uyanıklığ sayesinde liusa bir müddet
sonra alınmış ve kurtarılmıştrr. Gene dikkatle okur-
sanız göreceksiniz ki, vatansızlaruı hemen hepsi sa-
bıkalı komünistlerür.

ı
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vataı partisiniı İstan-
bul'dan milletvekili ada-
yı gösterdiği genel mer
kez üyesi, tevkif ediıen-

ıerden
IIAI}İI)İ ÇAPA

1 _ DoKToR, nnftıET IİIVILCIMLI : 1318
de Münireden İştipte doğan Kıvılcımlı 1925 de Ni-
zım Hikmet, Dr. Şefik Hüsnü, Sadrettin Celil, Şev-
ket Süreyya, Hasan Ali Ediz ve arkadaşları ile bir-
likte komiinizm lehinde faaliyette bulunmaktan An-
kara İstiklil Mahkemesinde 10 seneye,

1927 de gene komiinistlik yüziinden İstanbul
Ağr Ceza Mahkemesince iki aya, Lg28 de gene almı
ma"hkeme tarafından üç aya, 1929 senesinde İzmir
Ağr Ceza Mahkemesince dört sene altr ay onbeş gü-
ne, 1938 de Askeri isyan teşvik maksadiyle komü-
nizm propagonda§ı faaliyetinden dolayı Donanma
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Komutanlı$ Ashri Mahkemesinde 15 sene a$r ha;l.
se mahküm olmrıştur.

Bir müddet Kırşehirde de sürgtin olarak bulun-
nruştur.

Hikmet Kıvılcımlı fırsat bulduğu zamanlarda da
neşrettiği risale, kitap ve yazılanyla da korkunç bir
komünist olduğuııu saklamamıştır. Bu arada (RUS
iHTiLALiNE SELAM) adlı eserin sahibi tanınmrş
Fransrz Komünisti Romen Rolland için hazırladığ
bir kitabııı adı (İdealist Adam: Romeıı Rol]and) dır.
Dikkat ettiyseniz ötedenberi bizdeki solcu d.ergiler
de Romen Rollanddan sık srk tercümeier yapmışlar-
drr. Romen Rolland, Moskovayı ziyaretinden sonra
kaleme aldığı eserin adı Rus İlıtilallne Selöm iü.

Gene Hikmet Kıvılcımlı'nın diğer risalelerinin aü,
"Emperyalizm - Marksizim", bu eserde Marksın mü-
dafaasr yapılmaktadır. Diğer bir eserinin adı, "Ge-
beren Kapitalizm" dir.

Bir başi<a kitabı ise, "Türkiyede İşçi Sırufinın
§osyal varLğ" dır. Bu kitapta da işçilerin hayat
şaıtlarının Marksist bir görüşe göre düzenlenmesi
ifade eülmektedir.

Biş başka eseri "Karl Marks ve İçtimai Mesleği"
Bu kitapta da Marksizm ahmakça övülmektedir.

fute, Hikmet lftvılcımlr, yıllardanberi kölesi bu-
luırduğu komünizme vedi ettiği zamanlnı uyandır,
mak için bahsettiğmiz VATAN PARTİSİ'ni kurmuş,
fakat vatan partişinin yerebatandaki merkezine
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a§tığ levhasındaki V harfini biie çekice benzetmek-
ten kendini alamamıştı.

2 - F,ATMA NURİYE YALÇI : 1920 de İstan_
bulda doğan ve kadin terziliği yapan Fatma N. Yal-
çı da, 1938 yılında Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte
askeri isyana teşvik maksad.ıyla komünizm faaliye-
tine iştirakinden dolayı, Donanma Komutanlığ As-
keri Mahkemesiırce on seneye mahkiını edilmişti.

3 - ABDÜT.KERİM KC[tCIAN : 1li34 doğum-
lu ve aslen Adapazarlı olaıı Koı,caır marangozluk
yapınaktadır.

1938 de Dr. Hikmet Krvılcırnlı, l,{uriye Yalçı ve
arkadaşlarıyla aynı suçtan askeri mahkemede on yı-
la mahküm olmuştu.

4 - MEIII}IET COBA : 1315 de SetAnikte do-

ğan Mehmet Coba bakkallık yapmaktadır.
1929 yılında Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaş-

larr ile birlikte komünizm lehinde faaliyette brılun-
maktaıı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi kararryla dört
sene ağrr hapse, 1946 yılında Tiirkiye Sosyalist E-
mekçi ve Köylü Partisine girerek gizli korniinizm fa-
aliyetinde bulunduğundan, 1948 yılında İstanbul İkin-
ci Ağır Ceza Mahkemesince bir sene ağr hapse mah-
kfim edilmişti.

5 - HÜSNÜ T'f^hlçız : Aslen SelAnikli olan
Hüsnü Tamçiz, 1305 doğumlu olup, tütün işçisidir.

7929 da Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaşlarıyla
birlikte komünizm lehinde faaliyette bulunmaktan
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dolayı İaııir Ağr Ceza Mahkemesince dört seno a§l
hapse mahküm olmuştu.

6 - MUIIARREM BEZGhıI : 1337 de İstan-
bulda doğan Muharrem Bezgin cle tütün işçisidir.

1946 da Tiirkiye Sosyaüst Emekçi ve Köylü
Partisine girerek gizli komünizm faaliyetine katıldı-
ğndan dolayı 1948 yılında İstanbul İkinci Ağr Ce-
za Mahkemesince bir sene ağır hapse mahküm o1-

muştu.

7 - OSMAN KUZEYLİ : Aslen Eskişehirli o-
lup 1330 da doğan Osman Kuzeyli inşaat işçilisı yap-
maktadır.

Bu da 1946 da Tiirkiye Sosyalist Emekçi ve Köy-
lü Partisine girip ve komünizm propagandası yap.
maktan 1948 de bir sene a$r hapse mahküm olmuş-
tu.

8 _ IlIÜMİlş rörnnl, : Aslen Kavala'lı olan
Mümin Kökrel de 1318 doğumlu olup, inşaat §çiligi
yapmaktadrr.

1946 da Dr. Şefik Hüsnüniin kurduğu Tiirkiye
Sosyalist Emelıçi ve Köytü Partisine girerek, gizh
komünizm faaliyetinde bulunmaktan 1948 yılında
İstanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir
sene ağır hapse mahkfim olmuştu.

(Şefik Hüsnü, 10 Nisan 1959 da Manisada siir-
g,ün cozasını çekerken vefat etmiş, cenazesi, İstan-
bulda kansı Madam Leokadiye teslim edilmişti.)
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0 - HA§AN d-VAN : Babası fucep, anası Du-
dudan 1336 da doğan Hasan Civan da aslen Kavala-
lıdır ve İstanbulda tütün işçiliği yapmaktadır. Bu da
Miimin Kökrel gibi aynı suçtan dolayı 1948 de 1 se-
ne ağr hapse mahküm olmuştu.

10 - MU§TAFA ffiPRAK : Kavalalı ve tiitiin
işçitıği yapan Mustafa Topryak da 1329 doğumludur.

1933 yünda N6zım Hikmet ve arkadaşlan ile
birükte komünizm lehinde faaiiyette bulunduğundan
dolayı Bursa Ağır Ceza Mahkemesince dört seıe ağr
hapse, miinferiden komünizm propagandası yapmak
suçu ile 1942 dğ Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesin-
ce üç ay hapse, tekrar 1951 de meydana çıkarılan ve
daha önce geniş çapta malümat verdi$mü "Tiirki-
ye Gizli Komünist Partisi" ne dahil bulunduğundan
Ankara Garnizon Komutanlığına bağiı 2 numaralı
Askeri Mahkeme kararryla 1945 de dört sene iki ay
ağr hapse mahküm ediimiştl

11_ IİA§AN EBİN : Kavalalr ve 1325 doğum-
lu olan Easan Erin de tütiin şçisidir.

1946 yılında Dr. Şefik Hüsnünün kurduğu Ko-
-mtinist Tiirkiye Sosyalist Emekçi ve KöytÜ Partisi-
ne girerek gizli komüniz-rn faaliyetinde bulunmaktan
dolayı 1948 yünda İstanbul 2 nci Ağr Ceza Mahke,
mesince üç sene ağır hapse mahküm edilmişti.

L2 - ziHl\ri Al[AIrcL : Babası Hasan, anası
iIayriyeden 1334 de doğma Zihni Anadol da inşaat
lşgilığl yognaktadır.
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1941 yılıncla komünizm lehiııde propagande
yaptığndan dolayı Kütahya Asüye Ceza Mahkeme-
since 6 ay hapse, 1944 yılında Reşat F\ıat Baraner
(Suat Dervişin kocası) ve arkadaş]arının kurduğu
gizli bir teşekkül vasrtasiyle komünizıni yaymak su-

çundan Ankara Hava Genel Komutanlığı 2 Numa-
rah Askeri Mahkemesince üç sene altr ay ağır hap-
se mahküm olmrıştu.

1952 de Yusuf Ahıskalı tarafindan tekrar çıka-
nlan komünist yeni SES mecmuasındaki bir şiirin-
den dolayr Ses gazetesinin kapanrnasına, Ytısuf Ahıs-
kalının ise tevkif edi]mesiııe sebep olmuştu.

13 - §ELAE{ATffiN raya : Babası Ahmet
Hamdi, anasr Meliha Halimden 1334 de doğaır Seli-
hattin Kaya da inşaat işçisidir.

1939 da komünizrn propagaııdası yapmaktan İs-
tanbul Yedinci Asliye Ceza }dahlıenıesince altı ay
hapse, 1953 yılında İstanbul İışaat İşçilcri Sendika-
sı mensuplariyle birlikte kornünizm ielıinde propa-
ganda yaııtığından dolayı .1 üncü Ağır Ceza Mahke-
nıesince bir seııe ağır hapse mahkfim olmuştu,

74 - §ÜLEYMAN şAItİ}{ TAR : Ba.bası lla-
san Tahsin, atla§ı Saniyeden 1330 da Mudanyada do-

ğan Süleyman Şahin, Adana Tepedağ Ortackulu, bi-
löhare foiersin Ortaokulunda Türkçe öğı,etmeni iken
maarif kadrosundaır ihraç eCilerek İstanbul Yenica-
mi avlusunda istidacılık yapmaktadır.

Adanada çıkan ÇIĞ mecmuaşında halkı asker-
likten soğutucu mahiyette yazı yazrnaktan dolayı
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Ankara Askeri Mahkemesince bir ay hapse, 1950
de komünizm lehinde propaganda yapiığından Is-
parta Ağr Ceza Mahkemesince ağır hapse mahkfım
olmuştu.

Süleyman Şahin Tar Adanada öffetmenlik yap-
tığ sırada, "Defterlerim, kitaplarım krrmrzı renkle
kaplıdır, not defterim kırmızıdır, not verdiğim ka-
iem bile kırmızıdır, ben kızrlr severim, krzıl beni se-
ver" diyen bir sapıkla dostluk temin ettikten sonra-
drr ki, milliyetçi fikirlere vedi etmiş, en sonunda ise
Dr. Kıvılcımlı'nrn kucağıra düşerek alnındaki kızü
damgarun, çıkmaz ve silinrnez idi bir leke olarak
kalmasına sebep olmuştur.

15 - O§MAN KA1IIUCU : Şiieli ve 1302 do-

ğumlu olan Osman Kamucu işsizdir.

1948 yılında komünizm lehincle propaganda yap-
tığndan dolayı Karamürsel Birinci Asliye Mahke-
mesince bir sene iki ay hapse mahküm olmuştur.

16 - HAMDİ ÇAPA : İstanbullu ve 1322 d.o-

ğumlu olan Hamdi Çapa inşaat işçisidir.
Müteaddit defa komiinizm lehinde propagaııda

yapmaktan adli takibata uğramışsa da sonunda de-
lil kifayetsizliği yüzünden beraet etmiştir.

L7 - yu§t tr. ZIYA cİn.{y : istanbullu ve
1329 doğumlu olan Yusuf Ziya Gfuay da inşaat fen
memurudur.

Bu da Hamdi gıbi muhtelif tarihlerde komiinist,
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lik vüzünden tevkif edilmişss de sonunda beract lrO.
ran almıştır.

18 - l{Ü§EyİN ALKARANFİL : Dramalr ve
1325 doğumlu olan Hüseyin Alkaranfil tütün işçiliği
yapmaktadır. Müteaddit defa komünizrn propagan-
dası yüziinden adli takibata maruz kalmış, fakat
mahküm olmamştır.

19 - ZEIIRA KO§OVA : Ifuvalalı ve 1336 do-
ğumlu olan Zehra Kosova da tütün işçiüği yapmak-
tadrr.

Muhtelif tarihlerde komünizın lehinde propa.-
ganda yapmaktan adli takibata uğramışsa da mah-
küm olnamştır.

2 - EA§AN KÜÇÜI{BOMAK : I{avalalı ve
1335 doğumlu olan Hasan da tüti.ln işçilğ yapmak-
tadır.

Daha önce tafsilötıyla verdiğimiz ve 1951 do
meydana çıkarılan (fiirkiye gizli komtinist partisi)
mensubu sıfatıyla 25-2-L952 tarihinde tevkif eül-
mi§, 16-11-1953 tarihinde ise tahliye edilmek suıe-
tiyle beraet karan almıştır.

2| _ RASİM YILDIZBAKAN : Dramılı ve
1331 doğumlu olan Rasim de tütiin işçisiür.

1951 de meydana çıkanlan (fiirkiye gizli ko-
münist partisi) üyesi sıfatıyla tevkif edilm§, 10.2.
053 tarihinde ise tahliyg edilerek beraet karan al.
mıştır.
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22 _ AaDİ AüFf,": Kavalalı ve 1315 doğuııılu
olan ABDİ Azer de tiltün §çisitlir.

1932 yılında komünizm lehinde dağıtılan bir
beyanname ile alökalı bulunduğunctan aüiyeye ve.
rilmiş ise de, sonunda beraet karan abııştır.

23 - AHMET CAN§IZoĞLU : Aslen oF'lu
olan Ahmet Cansızoğlu 1340 doğumludur. (Of ka-
za§ınn Kondu köyiintle doğmuştur).

1938'e kadar köyiinde rençber olarak çalışhk_
tan sonra 1939 da Nazilli Basma Fabrikaşına gir-
miş, 1941 de Bakırköy Sümerbank Bez Fabrüasına
girmiştir.

1947 şubatında ise Bakırköy D.P. ilçe idare hey-
etine müracaat ederek D.P. ti olmuş, daha sonra ise
İşçi Partisine kaydolarak, İstanbul il idare kurulu
üyeüğine seçilıniştir. 1954 de ise Dr. Hikmet Kıvıl-
cımlı ile tanşarak Vatan Partisini kurmuştur. Gene
1954 de bir senüka toplantısında, verdiğl bir takrir-
le, Yugoslav işçi seııdika mensuplannın Tiir.}iyeye
dövetini istemiş, bu istek neticesinde çıkan miinakaşa
sonunda ise (komünist partisi kurulnasınr, 

- ihtilll
yapılmasını) beyan ettiği için hakliunda takibata ge-

çilgı§, 6.1.1955 tarihinde de tevkif edilmiştir.

İstanbul Birinci Sorgu Hökimliğinin:
"15.9.19il de Örme Sanayii Sendikası Bakırköy

şubesinde tertiplenen tbplantıda komünizm propa,
gandau ve hükümet iiraatını tenkit, Yugoslav işçi
sendikasını dövgt, komiinist partisi kunrlma§ını tav,
siye vç kan dökme, ihtİliJe teşvik"
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İdüasıyla tevlrif edilmiş ise de, 22.6.1955 de 5ü)
lira kefaletle tahliye edildikten sonraki dunışmala-
rında da kat'i delil bulunamadrğı için beraet karan
almıştır.

24 - HÜsEyİN KAZANCI : Varnalr ve 1921
doğumlu olan Hüseyin Kazancı da muhtelif meslek
işçisidir.

1953 de hakkında komünizm propagandası yap-
mak suçundan takibata girişilmişse de beraet kara,
rr almıştır.

25 - BAIIRİ UÇTA : Köprülü ve 1328 doğum-
lu olan Bahri Uçta da kaynak işçisidir.

Daha önce de Esat Adille birlikte sosyalist par-
tisini kurmuş, 1948 de konıünistlik yüzünden taki-
bata uffamışsa da mahküm olmamıştrr.

Şu isimlerden de anlaşılıyor ki Vatan Partisi-
ni kuranlarrn ekserisi ı,atansız kişilerden ibarettir.
Menfur ideolojilerini gizlemek, kötü maksatlannı
perdelemek için VATA}I'ı bile istismardan çekinme-
mişlerdir.

Bu satırlarla tefrikamrzln sonuna gelmiş bulu-
nuyoruz. Dört aya yakın bir zamandan beri neşre-
dilmekte olan bu yazr serisini niçin hazırladrlı?

Bir defa daha hatırlatalım ki; etrafimrzdaki
Türke diişmaır milletleri tanrııak suretiyle millet
olaralı uyanık bulunmak zaruretinde olduğıımuz bu
devirCe, iç düşmanlatım:.z;, da bilmek ve tanımak za,
ruret ve mecburiyetindeyiz.
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İnanrnüyız ki, içimizdeki memleket düşmanları-
nın sayısı, onlan küçümsemeyi değil, onlara karşı
uyanık, daima uyanık bulunmamrzı gerektiriyor.

Son yıllarda biri Fransada, diğeri Amerikada
neşredilen, Antikomünist iki cemiyetin neşrettikleri
bültenlerden öğreniyoruz ki, 1957 de Tiirk komünist-
lerinin sa5nsı taın 3000,i bulmuştur.
ft,

Yazr serimizi baştan itibaren takip etmiş olan-
lar da görmüşlerdir ki, yurdumuzdaki komünistler
her devirde, her çeşit kisve altıncla faaliyetlerine de-
vam etmişlerdir.

Onun için, ruhlardaki uyuşukluk ve pısırıklık-
tan kurtulmak, gözlerdeki gaflet perdelerini yırtmak
ancak bilmek ve öğjenmekle mümkündür.Biz bu sa-
tırlanmızla uyuşuk ruhlan tenvir, perdeli göZleri
bir nebze olsun ikaz edebilml5selr ne mutlu.

§on giinterdo aldığrmız birçok mektupiırdı,
bazı vilöyet ve kazalannıızdaki komiinistlerden veya
komiinistlik hareketlerinden do bahsedilip bahseilil,
miyoceği sorulmakta idi.

Bıı ara,da meselö İmıirden Naci §adullah, Ce-

vat Şaüiıden de bahsoililecek ıni? Bursadan İbraiıim
Balabadan, Nazllliden, Nazilli Basına Fabrikasın-
daki komilniştlerden bahsoiiilecok mi üye sorulmak,
ts tall
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Şıııasını tolnır hıtıılatahm kl, alört eııı ye,klı,
şan bu yazn serlmizile biz ano,k elimiıdekl veşıikiı
boşto birini neşırtm§ sayılıru.

Buııtarı da neşreilerken mevzli vo şhsi faıli-
yetlorilen ziyaıle tarih sırasına göre resmi vöya gay-
ri reşmi kurulmuş t€şekkiil faaliyetleıini, toplu hal-
ile yapılmak iştenen tahrikleri, najzarı itibara ılnrş
bulunuyonız"

Mamafi Nazilti Basma i'abrikasındaki komü.
niştlerin yatıalanşları fabrikanın vo Nazilü halhnın
uyanıklığı sayesinilo olıluğu için bu hf,diseyo ilo bir
ibret derşi olınak tlzere lğ§aco temas etınek yerindo
olur.

Sene 1952.
Nazilli halkı, Nazilliyi ayaret eden Ayün meb-

uslanndan üçüne fabrikadaki tahrik hareketlerini an_

latmak suretiyle şiköyetle bulunuyoilar.
Mebuslar, bu şiköyet üzerine işçi kantinine gi-

ı"erek:

- Aranızda komiinistler var, yakında yakala-
rına yapışacağw.

Demelerine rağmen, fabrikada çaiışmahta olan
15'e yakın komi.i:ıist işçi bu parolaya alünş bile et-
miyor. Tahriklerine de devam ediyorlıır.

Emniyet ve Milli Emniyet mensuplıan Nazilli'-
nin vatansever çocukları ve fabrikanrn uyanık işi-
leriyle birlikte çalrşmak suretiyle, komünistlerin ko-
nuşmalan, ses cihaa ve steno ile tesbit edüiyor.

Yakalanan 12 sanık Aydıı Ağır Ceza Mahkeme-
sine sevkedilirken yollarda ve adliye binası öniinde

€
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komünistleri Lt\lÇ etmeL isteyen uyanılı hali<o kat"
şı emniyet tertibatı alınıyon

Ayalın Ağr Ceza Mahkemesi huzuruna çıkan
sanıklar §OSYALIZM'i müdafaa ediyorlardı.

§anıklardan biri:
"Tiirk milleti asırlardan beri istırap çekınekte-

dir. Halkımız istibdadın kanlı ccnderesinden meşru-
tiyetin anarşik inkılöplannuı muhayyel hürriyetin-
den sonra DEMOKRAŞİ buhranına saplandı. Akı-
bet meçhul. Bu millet idarelerden SOSYAT.İZMİ de_
nemelidir. Hall,u, köylüsü, işçisi çok olan bu toprak-
ların hayn buna bağlıdır" üyor.

Giirüyorsunuz ki, yurdumuzda komiinizmin
propaganda§ın yapmak isteyenler kendilerini daima
so§yalızm ile perdelemeğe ga§maktadır}ar. Bu tak-
tik, üniversiteyi bitirrıış bir komiinistten, işçi vo
cabil bir komiiniste kadar aynidir.

Dikkatinizi çekeriz ki, l\irkiyemizde higbir ko-
miini§t, derhal bır komiinist niza.mı kuralım üye ça-
lşmaz. B*lr ki, bu düştince sistemi yasak, hatt0 teh-
likeudır. Onun içiıı bnce sosyalisüğe özenır, hele bir
sosyalızmi getırelim, gerisi kotay, zıra sosyalızmuı ka-
puı komünı.ae açılrr diye düşünün

İşte komtlnızrnın bu sınsı taxtıği, Nazilli Basma
Fbbrıaasındaki şçilere kadar öğetılmşti.

Fabnkanın 14 sanığuıdan bır kı§mı, 1 er sene,
ye, bir kısmı ise 6 şar eya mahküm olmuşlarü.

Bu hddisenin meydana çıkşında büyua emek ve
gayret gösteınş olan emnıyet teşııüitımızla birükto
Nıui Baıoğlun* Raşım §ahuncuyu, Abmet Karasuyq
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§abri Becerilıli avukat Reşat özarda'yı, Dr. Reşat
Tunceli, fuıin Giray'ı, Avni Durusoy'u, Ferit Özgir-
gin'i, Baha Karabağlıyı, Ahmet Tiirker'i, Kenal Bay;
man'ı Süreyya Tokbayı, Osman Kalfa'yı Burhanet-
tin Şekillioğlu'nu, Kadir Giinülaçar'r ve usta başılar-
dan Tevfik lJzun'u, Şükrü Bellisan'r uyanülıklann-
dan dolayı bilhassa tebrik etmeyi bir vazife bilir, bir
resmi ağız|a ifade edilmiş olan şu hakikati de sapık
ve çarpık düşüncelilere hatırlatmaz istetız.

"Komiinist uşaklığ veya şahsi ihtiraslan için
sendikalara siyaset sokmak isteyenlerin yanıldrklan
mühim bir nokta vardrr. O da Türk işgisini henüz
tanıyamamış olmalan noktasıdır.

Mayasuıa avuç avug alev halinde vatanseverli-
ğın hararet ve heyecanr kanşmş olan Ttirk işçisi-
nin idrakinde ve vicdanında yabancı ideolojiler pa-
zar kuramaz. Komünizın bu memlekette, kireçli top-
rağa atıimiş bir tohum gibidir. Hiçbir vakit intişar
için aradığ rutubet ve harareti bulamıyacakhr.

Tiirküm diyen her §çinin beyninin lııvnmlan
aile kutsallğ, evlöt sevgisi, din nuru, mitliyet şğ
gibi ulvi hasletlerle bezenm§tir. İçerden veya dşar-
dan gelen her türlü telkin ve tezyirler bu barüat-
ları asla aşamaz.

İmin ı{ıaskesi altında ücret teorileri izah ediyor-
muş gibi batılı hak, demagojiyi, döva yapmaya ça-
lışan bir iki bedbahtın, gözü tok, imanı kuwetli, ak-
lıselimi galip olan Ttirk §çisi arasında düaece me-
sih gibi rol oynamalan kibrit alevi gibi liısa, sehnç
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de kral roiü alaıı aktörün şaşaalı hayatı gibi sürek-
siz ve devamsız kalacaktır.

Ellerinde sosyal adale'ıin bayrağrnı taşıyanla-
rın şimdiye lıadar günlük ve işçi gazeteierdeki baş
makaleleri, gazetelerde yazdıklarr, seminer ve kürsü-
lerd,e söyledikleri birer dökülür saçılırsa bu gibi in-
sanlann gizli maksatlarının maskeli yaygaralarının
kökünürrrıerede olduğunu, bu zakkum ağacrnın ne-
reden sulandığını bu memlekette anlamıyan bir Tiirk
kalmıyacaktır."

yazı serimize burada soıl vermeden önce bu-
güne kadar ekseriyetle şöhret yapmış olmalarına
rağmen komünist cephelerinde bilinmesi zaruretini
duyduğumuz bazı kimselerden de krsaca bahsetmek
istiyoruz. Zira okumak, bilerek olursa asla bir teh-
like değitdir. Biiinmeden okunursa çok keiıe genç
ve körpe dimağları tesir sahasında eritebilir.

Bir misöl o}mak üzere, basınımrzdan Azü Ne-
sin'i veya Orhan Kemal'i veya Kemal Tahiri ele a-
lalıın. Bu şahısların komünistli$ bilinmek suretiyle
eserleri okunursa tesir sahaları yrrtrlmş demektir..
Bilinmeden okununca birer tehlike olabilirlet. zihin-
leri ve kafalan iffal edebilirler.

Tiirkiyecle ve Türk basınında memleket düş-
manlarına dair bugüne kadar bu yaz serimiz gibi
uzuncaı yüzde yüz gerçeğe uygun, vesikalara mtiste-
nit ve bir tek cürnlesi bile hilifr hakikat bulunmayan
bir neşriyat yapılmamıştır. Onun için her memleket-
§everin bilmesi ve buna göre uyanık bu]unma§ı la-
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aın geldiğine İnandğmız için bu şıazılan gazete seY.
falanndan kuüanp kitap haliue getirrıeyi tliişiindük

K O M Ü N İ Ş r Y AZ A R L A R

§UAT DEBÜŞ : Böbıöü'nin katlın muharrir-
ieri arasuıda maalesef en çok şöhret yapmış ve he-
men birçok büyill( gazetelerimizin ya?.ar kadrolan
arasrnda bulunmuş olan §uat Derviş, 1952 de uyanık
fiirk emniyet teşkilih tarafuıdan meydana çıkan_
lan Gizli komünist partisinin Merkez İcra komitesl.
üyesi ve 7 yıta mahküm komünist Reşat F'uat Ba-
ranerin kansıdrr.

Denilebilir ki, Tiirkiyeden Rusyaya giden hiçbir
Tiirk muharriri dönüşiinde Suat Derviş kadar Rus
tesiri altında, Bolşevik tilkesini onun kadar methü-
sena edememiştir.

Iiatte Falih Rıfkı'nın (Yeni Rusya) sı bile Su-
at Dervişin Moşkova'ya olan hayranlığ yanında pek
şiiniik ve cılız kalır.

§uat Derviş Moskova'yı 2 defa ziyaret ebiş,
ikiuci ziyareti esnasında 1 Mayıs giinü (Kızl Mey-
dan) da yaprlan ihtilölin yıl dönümiinii seyıetmesi,
onu taraamen sarhoş edip uyarımaz bir §erseme çe-
viırıişti.

Tiirkiyeye dönüşiinde ise, Moskovada geçirdiği
tatlı (!) ve mesut (!) gtlnlerini yiizde 70 de yalan
katarak mübalöğalı bir dille anlatmış ve o günden
hannış v€ inanmıştır Li, komiinim, artü diinyayı
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igtilt edecektir. §uat Dervişin inancı bugüne kıdar
gprçelıleşııeıııiş ame, kendisi de kanünldığuıın
farkına biü0 vanııamıştır.

Suat Derv§, komünist fikirlerini ilk defa ken.
ü gazetes:uıde etieb1 maskeye büriinerek yaymak is-
temiş ve bunun için de, o günkü, komünist ve komü-
nizan şairleri de çewesinde toplıyarak (Yeni Edebi-
yat) gazelesini çıkaıuııştrr.

Yeni i]debiyat gazetesini gözden geçirenler, Su-
at Denıişin edebi kisveye bürünerek bu ödi ve hain
ideolojiyi nasıl yaymak istediğinin derhal farkuıa
varacaklardır.'

§uat Derviş için her ne şekilde olursa olsun,
büvüklilğİin ölçüsü MARKS ve T.EMN'e göre tayin
edilir. Buna dair bir küçük misal vermek için, ko-
münist romancı Kemal Tahir'in çüarüğ ve vatan-
severliği Namık Kemal'in şahsında yıkmak için ter_
üplediği bir kitapta Suat Derviş aynen şöyle söy-
ler:

(, -yğai Namık Kemal_ ne Mark§, ne l*ııin, ne
de çok basit ve kuru bir adam olan Iiitlere benzer.
Namık Kema]de sosyal kanaat sıfırdır.)

Şimdi de Suat Dervişin asıl kendi eserlerine (!)
dönelim... Diyor ki:

(§ovyotler Birlğino ilk soyahatimdon ewel ona
kaışı esasen kalbirnde hor şuurlu Tiirk vatandaşı gi_
bi doetluk ve sovgi hişşoaliyorilum.)

(Fakat bu momlokoti ilk defa taililığım zr.meıı

bu doottuğ:ıımı derin btr takilir kanştı ftinci rcya-
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"Beıı ııiçin §oıyet Rusyanın hayranı-
ı,,tnr" ıslmli kitabııı sahibi- SLIAT DEBvlş

hatimde ise bu takitiı, bir hııyranlık seviyesiııe ylik-
6etdİ.)

Suat Dervişin şu satırlarrndan da aıılaşılıyor ki,
Moskova soltaklarr onu da Nizım Hikmet gibi tam
bir serseme ç\evirmiş, kızıl meydanın -ölüm ve sefa-
let yüklü- haşnıet ve genişliği onun gözlerini de kı-
zıla boyamıştı.

Yeni Edebiyat gazetesinde TürkiyeCe ilk defa
kızıl ihtilölin yıldönümünü kutJulayan gazeteci, §u-
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at Dervİş oİmuştur. Düşünün ki, Ttirkiyecie Mosko-
vaya hayranlığnı zaman zaman saklamamış olan
Nizım Hikmet bile, vaktiyle ye^ ve şiirleriyle o di-
yara bağlılığını Sııat Derviş kadar açık ve cesaret-
le söyleyememiştir.

Burada Suat Dervişiıı dilinden bizzat du5ıdı]grın
bir sözü de nakletmeden geçemiyeceğ,im:

1953 yılının son günlerinde idi.
Sirkeciden Harbiyeye dolmuş yapan bir taksinin

içiırde, kış o]masına rağmen açık saçık giyen ve o-
turan, bacaklan diz kapağından sonrasrna kadar
gözüken bir iıarumla yol,cuiuk yapiyorduk. Yanımda
şu anda Adanada avukatlık yapmakta olan Boyva-
daoğlu Mahmut Ünal da vardı. Hanrm her nasılsa
muharıir olduğunu, demokrasi dediler, kocamr fi-
kirlerinden dolayı hapsettiier, diye mırıldanıyordu.

Mahınut Ünal:

- Affedersiniz hanımefeırdi siz hangi muhar-
rirsiniz, dedi.

- Romanü ve ga"zeteci Suat Derviş efendim.

- Kocanrzı neden hapsettiler?

- Akidesinden dolayı.

- Akidesi nedir?

- Komünist dediler.

- Hakikaten komünist midir?

- Iiornünist olabilir, falıat bu fikli hapsetmek,
le kiııse komünizmi öldüremez. Komün\ tıpkı bir
mantara benzer, kökünü kazımak isteyin, yine gıkar,
btıgün fiirkiyede yok edin, yarln, İranda filizlenir,
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İgtiklğıl Marşı, Bayrak, hattö vatarun
da değişebileceğini söyleyen azılı

komüni§t
§obthı Zoke4ya §EBTEL

İrand,a yok edin, Çinde fiMenir, bunun kökiinü ka-
amak imkönsızdır.

Biz inmek istediğimiz mahalle gelmiştik ki, bu
cüretkör kadrnın bu iğrenç sözleri karşısuıda, kar-
şımudakinin normal bir kadın olduğunu zannederek
donakalmış, o anda da ineceğimiz yere gelmiştik.
Suat Deıviş ise o giinlerde Harbiyedeki Askeri tev-
kifhanede tutuklu buluıan kocası Reşat E\ıatı ziya-
rete giÜyoımu§.
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Gene §uat Dervişin bir yazısıntla gıkardıSmıı

ve Rus ediplerini büyük bir mübol0ğa ile metheden
şu sahrlara bakın.

§uat Derviş onlar için de diyor ki:
(Maksim Gorki gtbi bepelınilbl blr edebiyat de.

haşını başında bulunduran §oıyet &lebiyah, Atek§l
Tolstoi'nun (Büyiik Petro) su, Mikha.il Cholokhov'in
(§akin Don), (Uyandırılmş Toprak) ile A. Kataov'-
in (Uzaktan Bii Beyaz Yelken Görüntlü) ve Panfe-
Toy'un (§eııseriler Koınmiinası) isimti romaıu vo daı
hı lnco yiiksek §oryet ediblnln, nico nice büyiiü e-
serleriyle bugiin hiç şüphosiz ld, mııısır dtinya eile.
biyatınila en miistesna, blr movki işga.l efunektedir.)

İnsan, bir Sovyet gazetesinin bile ed.ipleri için
zor vereceği şu hiikmü okuduktan sonra. (YUII BE)
demekten kendini alamıyor.

§uat Deıvişin, komünist Yusuf Ahıskalınin maL
baası,ııda basılan bir kitabının adı ise: "Ben Niçin
§ovyet Rusyanın Dostu5nım" dur.

Kitap bu kapakla neşredilmiş, kapağı çeviriyor-
gunıız, "Dostu5rum" kelimesi "Ha5ıranı5nm" olarak
değiştirilmiş ve iç kapak "Ben Niçin Sovyet Rusya-
nun i[a5ıraru5nm" olmuştur.

Dostlukla, hayranlık arasrndaki yakınlık takdİ.
rini okuyucrı]ann sağdu5nısuna bıralııyoruz.

RİFAT IIiiAz : Geçmiş devirlerde komiinist-
Uk yiiztlnden mahküm olmuş kimseleriıç cezalannı
gektikten §onra tekrar devlet hizmetine alrnmalan
pek tabü hallerdendi. Uzağa stgıege lüzum yok, E

1şğ

-



debiyat Fakültesinde bu yazıların sahibine tam 4 yıl
hocalık yapmış olan Sadrettin Celöl Antel, komünist-
lik yüzünden 7 seıreye ııahküm olmuş, sonunda ise
tekrar devlet hizmetiııe alrnarak, profesöriük ünvanr
bile verilrnişti. Okqyucularımız hatıriarlar ki, yazıla-
rrmurn baş tartrİ]arında Komünist Aytiınlık mecı^nu-
asının sahibi sıfatıyla bu profesörd,:n uzunca bah_
setmiş"uik.

İşte şu aııda Böbıirlide mizaiı mecmııalarınrn
sayfalarında sık sık rastladiğımız Fjfat llgaz da 19.14
de İstanbul Örfi İdare lvlahkemesi karanyla lıomü-
nistlik yüzünden 6 aya mahküm edilmiş olmasına
rağmen, 1946 da Bcğazlıyan Orta Okuluna tayiıı ile
taltif edilenlerden biridir.

Rifat Ilgaz Gazi Terbiye Enstitüsünü bitirdik-
ten sonra bir müddet Nişaııtaşı Ortaokulunda Tiirk-
çe hocalığr yapmıştır. HocairS zamanında hazırla-
dığr şiirleri solcu ve komünist dergilerde neşredi-
yordu.

1949 yılında ise keırdiııi mahküm ettiren SINIF
acllı bir kitabını çıI<ardı. SINIF, Böbı6,1ide solcu neş-
riyatıyla tanrnan Dewim Kitabevinin eserleri ara-
sında yer almıştı. SINIF neşredildikten sonra satış-
tan menedilnıişti.

O günlerde ise İstanbul Örfi İdare mıntakası
içinde olduğundan Rifat Ilgazrn, mahkemesi, Örti
Idare Komutanlığının 1 numaralr mahkemesinde ya-
pılmış, S I N I F I N komünistlik propagan-
dası yaptığ sabit olarak, mahkemenin 30.12.1944
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tarih ve 574 esas, 560 sayüı kararıyla 6 ay hapse
mahkfım edilmiştir.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, bu mahkümi-
yetten 2 yıl sonra Rifat Ilgaz Boğazlıyanda bı:lunan
11-14 yaşlarındaki körpe ve taptaze Türk çocukla-
rının başına 'iiirkçe öğrctmeni olarak töyin edilmiş-
tir. Şu anda gaflet ve müsamahanrn bu derecesini
hatırlamak bile insana büyük rzdırap veriyor.

Rifat Ilgaz SINIF kitabılıla dıi_r,asına §on ver-
miş değildir.

Solcu Şair Ömer Faruk Topı,akla YÜP"ÜYÜŞ
mecmuasını, Avukat M. Faiz Turhanla PINAR isim-
li dergileri çıkardıktan sonra, meşhur komünist Sa-
bahattin Ali ve Aziz Nesinie birlikte I\{ARKOPAŞA
gazetesini çıkarmrş, Markopaşadaki yazılarından do-
layı da müteaddit takibata maruz kalmrştır.

Markopaşanın neşriyatı Moskova tarafından
da aüm adım takip edilmiş, hattö belki de direktifi
onlar tarafından verilm§ olmalı ki, Rifat llgaz, Mar-
kopaşadaki yazılarından dolayı yeniden tevkif edi-
lince işe Moskova radyosu müdahale etmek istemiş-
tir.

Moskova radycsunun ]_9 Kasım 1948 gecesi sa-
at 18 yayınındaki söylenenleri birlikte okuyalım:

"Rifat Tiirk halkııırn saadeti uğuna savaşmak-
taür. Tiirkiyedeki seslerini yükselten ve Türkiye hal-
kınrn yaşayrşı hakkında doğruyu yazan edip ve şa-
irlerin hükümet makamları tarafından ezilüği çok-
tanberi bilinmektedir. Bu gibilerden birisi de şair
Rifat Dgaz'dır. Rifat'ın şiir kitaplan toplattırılmş-
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tır. Kendisi hapse otıklıS ve praugo}ra ınınıliluğıııu
kitaplaııııda söylemektedir. Rifat, §iirlerinde geıçe-
ğ yamak cesaretini gösteırnlerin el ve ayaklanna
bağlanan zincir seslerinin hölö kulaklaıında çınladı-
ğını yazıyor... Pedagojik ütirası olduğu ve uzrın za-
man öğretmenük yaptığı halde, öğretmenliğni de
yasak etmişlerd.ir. Rifat bütün hayatını halkın yolu-
na vermektedir."

Şu satrrlardan da anlaşılıyor ki, Rüat trgaz dd"
vasııu Moskovaya kadar duyurabi.lm§ bir tahrikçi-
dir.

Rifat Ilgaz Markopaşadan sonra Aziz Nesinin
Ekardığı komünist BAŞTAN gazetesinde bir seri ya-
zılar yazmış, a5mi sene içinde yani 1948 ile YAŞA-
DIKÇA isimli eserini neşretmiştir.

Rifatın son eseri (!) ise DEVAM'dır Devam,
1953 te neşredilm§ ve satıştan menedilmiştir. Bu-
nun m6nası şııdur ki, Rifat flgaz kııı| dövasına de-
va,m etmektedir.

Devam'daki şürlerden birçoklaruıı solak arkadıg,
lanna ithaf etmiştır. Meşelö bunlardan sıyfa 9 da-
ki A. KADİR'e. sayfa 15 teki §AİT FAİK'e, sa5rfa
16 alaki LÜTEİ ERİŞÇİ'ye, sayfa 18 deki M. IIYKU-
SUZ'a, sayfa 39 daki ASIM AKŞAR'a, 51 de Mğ
Lftİ CEVDET'e, salrfa 55 t€ki oRİIAN KEMAL ve
YAşAR KEMAL'e, sayfa 56 dakİ SABRİ §oR.AN'e
diye işaretlenmiştir.

DEVAM'ın kapak kompozisyonunu Metin Eoğ-
lu, iç desenlerini işe Nurl İyem, Fethi l(arakaş, Ke-
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mal İncesu, ihsan İncesu, M. Uykıısuz, ömer Uluç
yapmşlardır.

NAcİ §AI}ULLAH : İlk şöhretini Sertellerin
TAN gazetesinde yapmış olan Naci Sadullah hak-
kındaki hükmü, 1947 de bir mahkeme duruşmasını
vermek suretiyle okuyuculanmıza bırakacağız,

Sene 9 Kasım 7947.,.
İzmirde Nıhat Paykoç ile Remzi Koşucu aünda

2 gazeteci DIJVAR aünda bir gazete çıkarmakta-
dırıar. DlrVAR memleketsever bır gazete oıdugu i-
çin komünizrnle de mücadele etmekte, bu arada ise
Naci Saduüahın içyüzünü okulrucu]anna açkramak-
tadır.

9 Kasım t947.Lzm:u^ Adliyesinin koridorları önü,
yiiksek tahsıl gençııgı, lise taıebesi ve uyanık lzırıir-
lrlerıe hınca hınç doludur.

Bu arada oradan geçmekte olan bir avukat:

- Burada ne var kı, böyle kaıabalık diye soru-
yor. Bir genç de c( np veriyor:_ ııomünısterle miuıyetçilerin mıüakemesi
başlıyor.

Bu kalabalık arasuıda, göğsünde kırmızı bir gül,
]rırmızı ceket, lurmızı ruj, kırmızr etek, kırmuıya bo-
yalı tırnaklı bir de hanım var. Naci Sadullahın ha-
rumı.
. O gtin, İmir Adliyesinde başlıyan bu muhake-
me e§nasında i]k söz Duvar gazetesi sahibi Remzi
Koşucuya veriliyor. Koşucu:
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ı'- Bu adam için sinsi ve menfi tabirlerini evet
kullandım. Mütemadiyen rota de$ştiren bir adama
yu}ardaki tabiri kullanmaya elbette hakkımrz var-
dır. Kendisine bu şekilde hitap edilen herkes, bu sş
beple mahkemeye müracaat etmeyi düşünseydi ada-
let mekanizma§r bütün mühim divalaiı yüzüstü bı-
rakarak bu hasta ruhlu insaniarla uğraşmak mecbu-
riyetinde lçalacaktı. Türk adaletinin çabukluk ve dü-
rüstlük vasıflarınr sabote ederek mahkeme makam-
larını fuzuii yere işgal etmeyi düşünen bu mariz mah-
lfıkların müracaat edecekleri yer herhalde bir hasta-
hane kapısr olmalıydı."

Remzi Koşucudan sonra konuşan Nihat Paykoç
ise bilhassa milliyetçilikle komünistlik mevzuu üze.
rinde durmuş, komünistlerin ve komünizmin Tiirk
vatanr ve mil].eti hakkudaki sinsi ve gizli gayelerini
izah ederken, salonu, tıklım tıklım dolduran gençli-
ğin bir anda "Yaşasın milliyetçilik,'kahrolsun komü-
nizm" nidalanyla çınlamıştır.

Nihat Paykoç sözlerine devamla:
_ Yabancı ideolojilere hizmet edenlerle fikir

ve kalem birliğ yaptğını yazdık. İş ve kalem birliğ
yaptığı TAN gazetesinin komünist olduğund.an endi-

şe mi ediyor? TAN gazetesi ile işbirliği yapmanrn
kendisini de komünist olarak tarutacağından mı kor-
kuyor? Efkön umumiye kendisine bu nazarla mı
bakıyor ?

Biz, bu şüpheli istifhamlann hepsine birden
(EVET) diye cevap veriyoruz.

Sayın yargıcım,

1
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Açılıça söyiemek istiyoruz ki, münakaşalanmlz

bir şahsiyat df,vası olmaktan çıkmış, tam minasiyle
lıir milliyet, fikir ve ideoloji dövası haline girmistir.
Efkin umumiyenirı böyle bir basın divasına göster-
diğ,i alika, milliyetçi gençliğin bu konudaki hassasi-
yeti ve heyecanı bunun en beliğ bir misalidir.

Evet sayrn Yargrcım, biraz daha açık konrışa-
lrnı: Bu mahkeme salonrında çarpışan ne Nihat Pay-
koç ve ne de Naci Sadullahın fikirleridir. Doğrudan
doğruya iki diva, iki sistem, iki idcoloji çarpışmak-
tadır.

Komünistlik ve milliyetçilil< bu oclanın havasınr
ikiye bölüyor. Bu memleketin fedakir çocukları o-
larak doğmanın en büyük meziyeti hiç şüphcsiz ko.
mtinistlikle mücadelc etmenin verdiği heyecan ve
hassasiyettir. Bu sefil ideolojinin bayraktarlığını
yapmaya çalışanlann 6,kıbeti bir hiis4an kuyıısunıın
karanlılılarında belirir.

Eimayı özünden kemiren, kaleyi içinden fethet-
meğe çalışan soystıdarın satılmış ı.uhlarındaki iha-
net, daima fiirk gençliğiniıı milliyet kalitesindeki
sertliğe çaıparak hurdahaş olmuştur.

Bu sözler karşısıııda heyecaır içinde bulunan
dinleyiciler salonu tekrar bir alkış sedasıyla çınlat-
mışlar, hökim ise, gençlere, mahkeme salonunun bir
alay§ ve nümayiş salonu olmadığnı hatırlatarak
sükünet tavsiyesinde bulunmuştur. Salon tekrar sü-
künet btıluyor. Nihat Paykoç sözlerine devam edi.
yor:
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* Keııdisini anadaıı doğ,ma muharrir eann€.
den (Naci Saduüah o günlerde bir İzrnir gazetesinde
başyazılar yazmaktaydı.) İmzaları tanınmış değil
diye milliyetçi bir gazeteye (Bu da DUVAR gazete-
sidir.) Paçavra demek küstahlığıııı gösteren kaşı-
nuzda gördüğümüz şu MEGALOMAN, hasta ruhlu
rıcube, geqen durrışmada okuduğu küfürnamesinde
aynen söyle diyor: "Namuslu insanlarsa, imzam ü-
zerinde yirnıi yıldır çıkmıs yazılar içinde bana lüt-
fen yalancı divalara hizmetkA,r olmuş çok değil, bir
tek satır gösteı,sinler" diyor. Bu ifadeden kendisine
isnat ettiğimiz suçun ispatına gitmek, bize konuşmak
müsaadesini verdiğini anlıyoruz.

Karanlık bir DAVA uğrunda harcanmış kafası-
na imzası üzerindeki yazılan bir KAZIK gibi sokar-
ken acaba şu pısırık ve ınütecaviz mahlük ne yapa-
caktır ?

İddiasında Tan gazetesinin yabaııcı ideolojiye
hizmet etmediğini söylüyor. Tan gazetesinin yabancı
ideolojiye, hem de komünistlik divasına hizmet etti-

ğ,ini ispat için, bu gazetenin komünistlik bakımından
cüm]enin malümu olduğrınu söylemiyece$z.

Anadolu gazetesinin 19 Eylül 1947 deki nüsha-
srnda Naci Sadullah içiıı kaleme alınan yazıda "Tan
gazetesinin kızıl beşiğinde amele ihtildlinin hasretiy-
le büyümüş, kalemi, kanaatı, şuna buna satrlmış"
cümlesini alarak bir vesika şeklinde ileriye sürmiye-
ceğiz.

Milliyetçilik tarihinde komünizırıe karşı Türk
gençliğ,inin köpürüş ve şahlanışını ifade eden, Türk
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parl&meııtoşunda milletvekilleriniıı eıı candan alkış-
larını toplalan 4 Aralık gününde Tan gazetesinin
parça parça edilişini de burada misöl olarak vermi-
yeceğiz.

Sadece Bi.iyük Millct Meclisinde eski İçişleri Ba-
lranrnın açıklamalanndan (Burada hahsi geçen açık-
lama Şükrü Sölımensüer'in, Büyük Mi]let Meclisin_
de Tiirkiyede komünistlcre dair uzunca bir açıkla-
masıdır) ı,e sıkr yönetimin l<omünist yuvalannı bas-
masından sonra ele geçen vesikalardan ve raporlar-
dan birkaç parça alacağı.z.

Bu ifadeden sonra Naci Sadullalı ayağa kalka-
rak:

- Bunlar neden bahsediyor, mevzu dışına çıkı-
yorlar, nıüdafaalaruır yapsınlar, diye müdahalede
bulunmuşsa da hikirniıı ihtarı üzerine oturtulmuş
ve Nihat Paykoça devam etmesini söylemiştir. Pay-
koç devamla:

- Ey ne CHP li, ne DP li olan ve komünistli-
ğini kendisi ilön eden eski. asker kaçağı Naci Sadul-
lah!...

- Ey dün CHP, bugüıı DP saflarında gözüken
bambaşka birtakım gizli fikirlerin yolcusu olduğunu
arılatan eski asker kaçağı... Hakikaten sen ne CHP
den, ne de DP densin, sen taşıdığın siyasi kanaatın
ne olduğunu ewelki günkü Anadolu sütunlannda
yüzüne çarptığım makalede ortaya dökmüşsün. Sen
PROLETARYA divasıııın adamısın, yani komtinist
plduğunu bir şene ewel hiçbir tereddüt gösterme-
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den Burhan Belgeye yazdığn makalede keudi kale-
minle neşir ve iddia eylemis bir insansın.

Bir' insan ki, kızıl Tan gazetesinin meşhur ( !)
simalarr arasıııda btıy göstermiştir, Böyle bir insan-
dan partilere, gazetelere ne hayır gelir.

Krzıl dA.vanın meftunu eski asker kaçağı Naci
Sadullah işte pis hüviyetiıı.

Bütiin bunları söyleyeıı biz değiliz. Anadolu ga-
zetesinin yazarlanndan E. General Feyzi Akarçayuı
Naci Sadullah'a hitaben yazdığ malralelerden nak-
Ien okuyoruz. Namuslu ve şerefli bir vatandaş bir
neşir vasıtası i.le kendişiıre tevcih edilen bıı ağr ha-
karet ve ithamın töhmeti altından kurtulmak için
hiç şüphesiz hakkını adli makamlan yoluyla arama-
ğa zorlayacaktır.

Bir fahişe bile şahsına istinat edilen (tabiri ma-
zur göriin) kötü kadınlık ve orospuluk vasıflarına
tahammül edemeyerek kanun yollarına müracaat
etmeyi düşünür. Nerede kaldı ki, kendisinin namu§-
lu ve şerefli olduğunu iddia eden, alkolden gözleri-
nin feri söıınıek üzere olan bu adam en terzil edjci
isnatlar karşısında bile dut yemiş bülbül gibi sus-
muştur.

Şu ııamuslu adam otuz iki defa adaletin husu-
runa suçlu olarak çıkmak mecburiyetinde kalmış-
tır.

Şu namuslu adam 35 yaşuıa kadar askerden
kaçmak için binbir dolap çevirm§tir.

Şu namuslu adam Galatasaray Lisesinden bir
duç eebebiyle fardeelilmi.ştiş.

:,
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Şu namuslu adam bir neşir suçundan hapis, bir
fikir suçundan uzunca bir sürgün ceza§ma mahküm
editmiştir.

Şu namuslu adain meyhane köşelerinde dayak
yemeyi Tanıı okşayışı telAkki etnıiştir.

Şu ııamuslu adam bııgiin lraranlık fikirlerini
ncşredecek bir tek gazcte'bulaınamaktadır.

Gene şu namrıslu adam, bir de milliyetqi o!du-
ğunu ilöve ediyor, Bu haydın sorlı},oruz. 20 seneye
varaıl neşir hayatıncia Ti.!.r]ı ıirilliy,etciliğiııin en a-
manstz düşmanı rılaıı komünizm aleyhinde kalenre
aldığı bir tek yazrsrnı gösterebilir mi ?

Yoksa, ENTERNASYONAL'in bir hususi özası
gibi memleket damarlarına kaclar sokularak soy§uz
bir d6vanın müdafaasıııı yapmak ona göre milliyet-
çilik midir?

Nihat Paykoç daha soııra Naei Sadullahın ga-
zetesindeki fiatı gösteren 5 rakkamının tam mlna-
sryla bir orağa benzetildiğini ifade etmiş ve sözleri-
ne devamla:

- Bir malı çalan insan ki, her fiili ile b<iyle bir
cürmü irtikip ettiği belli. Alenen işlediği suçu itiraf
etmiyor diye buna HIRSIZ ismini vermiyecek mi-
yiz? İşte bir milliyetsiz adam ki, bütün yazıları ve
eserleriyle IJJIZLL olduğu belli, amma ihanetini tam
açıklrkla söylemediği için bıına KOMtNİST demiye-
cek miyiz, demiş ve Naci §adullahın "BEN HALKÇI
DEĞİLİM, AMELE tIrrİLALİ FİKİRLERİ Mü_
REVVİÇIJRİNDENİM" diyen bir makalesini
okuyup hikime verirken. Naçi Sadullah tekrar nrü-
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dahale etmek istemiş, bu kere de müddeiumumi a.
yağa kalkarak:
"Dövacı (Naci Sadultah), müdafaa hakkını daha
faz]a baltalamaya teşebbüs ederse dışanya attırmak
talebinde bulunacağım" demiştir.

Mlrat Paykoç devam ederek:

- Çok sayın Yargıcrm,
Ame]e ütilali fikirleri komünizmin başka bir deyiş-
le ifadesi değl midir? Türkiyede bir amele ihtilili
yaratarak mevcrıt hukııki nizam_larin üzerinde bir
proletarya diktatörlüğü kurmanın maksat ve gaye-
si ne olabilir? Fakat böyle bir ihtilA,tin psikolojisini
ve sosyal bünyesini hazırlamak için amele ve §çi sı-
nıflarını isyana tahrik ve teşvik etmek lözımdrr. Bu
sınıfin rstrrabrnı derinden duymuş görünerek sanayi
b<ilgelerinde büyük işçi kütlelerini harekete getir-
mek.Smünistlerin başlıca gayesidir. O kadar ki, e-
mekçİ sııııfinr hiç değilse Uİr lrıtlal arefesine hazir
lamak için sırasına göre vur proleter, vur, diye hay-
kırmaktan çekinmiyecektir.

Komünist daima bekler ki, cemiyetin nizamuır
altüst edecek bir aırarşi doğursun. O zaman memle-
ketimilin bu kızıl yobazları maskelerini yüzlerinden
sryırarak, vur prcleter vur, feryadını tekrarlıyacak-
tır. İşte komünist bu dakikayı bekliyor.

Naci Sadullah, bize küfürnamesinde yabancı i-
deolojiye hizmetkir olmuş bir tek satır istediğni
söylemişti. Biz şimdi imzasr üstünde bütün şahsiye-
tini ortaya koyan koskoca makalelerinden bir satır
değil, yüzbir şatır okuyacağız.
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1946 da Anadolu gazetesinin "§imcİilik'' sütu-
nunda Naci Sadullah, Burhan Belgeye yazdığ bir
yazıda aynen söyle cliyor:

"Bak önümde 1924 yılıııuı AYDINLIK dergisiıı-
de iırtişar etmiş bir yazın duruyor. VLIR PROLE-
TER \rUR başlıklı yazrn... Onu okuyunca inanıyo-
ruz ki, 1924 yılında senin ezilen emekçi sınıfııırn rs-
tırabrnı duygıl erkek bir vicdanın, o ıstırabın, sosyal
tarihi ve ekorıomik sebeplerini koruyan kültürlü bir
izanın, lralbine ve kafana dokunaklı bir belflgat ter-
cümanr olan atcş gibi bir üslübun varmiş. Bfu yazı
yazmrşsın ki, bugün nıüreltkebinin kuruyuşundan
yrllarca sonra, altında k-endi imzam olmadıSna esef
duydum."

"Bekle o dakikayı ki, değişsiıı. Yumruğunun
nasırları şu mıırdar et parçasrnr da, ezecek kadar
sert olsun. Fakat, o zamana kadar rrur. Sağ elin a-
cısa, solunla, sol eliı acısa sağınla vur. Büiün kinin,
o çıplak ve yetim gönlünle vur, vur proleter vlır!"

"Sefalet içinde yüzen bu sınıfin istırabını haykı-
ran şu namuslu satırlarda insana ferahlık makanrı-
nın şarkılannr hatrrlatan ne derin bir şiir varmış
değil mi? Fakat ne oldu o şiir Burhan Belge?"

"Senin fikir mertliği babında yüksek Tiirk pro-
leterinin dövasının 1üz üstü bırakıp başka vekarlı
dA.valar peşine düşmenle başlamaz mı? Çok acr olsa
da itiraf et ki, fikir erkekliffni ömründe bir giin bi-
le kaybetmemiş bir sensin, bugün sen miskin bir
REFAH uğruna 1924 yılına defnettiğin o namuslu
Burhan Belgeyi mezar& götiirtiyorsun."
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NOT : Tefrikaınudaki 1924 e elt İışımlarda
Türkiyecle ilk komünist dergi olarak AYDINLIK'tan
bahsetmiş, yazarlarından ve içindeki yazılardan ör:
nelıler vernıiştik. Burhan Belge de Aydınbk yazan,
daha sonra Rus ihtililindeki inkılibıır da fiirkiyede
tatbikini isteyen meşlıur kadroculardan D.P. nin ku-
ı,ulmasryla önce bu partiye intisap etmiş, mebus o-
laıııadığı için istifa ederek İzmiı,de haftalık mektup-
lar neşretmis, daha sonra ise tekrar D.P. saflaıına
kanşmıştı. Naci Sadu]lah bir parti olarak genişle-
yen D.P. nin saflanndaki Burhan Belgeden 1924 de-
ki fi]<irlerindeır rücu ettiği için şikiyet etmektedir.

Bu yazınııı yabancı ideolojiye hizmet ettiğini
tesbit etmek için bilirkişiye havale etıııeye de lüzum
yoktur sanıyoruz. Esasen (Vur proleter) makalesi-
nin mükiyet hakkıııı zedelediğini, Burhan Belge ise
bu yazının yabancı bir divaya hizmetkör olduğunu
itiraf etmektedir. Ancak, şimdi o tarilı]erdeki fikir-
leriııden vazgeçmiş olduğurıu söylemektedir.

Naci Sadullah, komünistliğe hizmet olduğundan
hiç kimsenin şüphesi bulunmayan (hattd yazı sahi-
bi bile ayılen itiraf etmiştir) bu yazlyı a]enen medih
ve istinsah etmiştir. Üstelik de kendisi bu fikir er-
kekliğinden, yani komünist divasına dair olan ka-
naatlerinden zerre kadar kaybetmediğini iddia edi-
yor.

Bııgfin mürekkebiııin kuruyuşundan yıllar geç-
miş olmasına rağmeır altında imzası bulunmadrğına
esef eden Naci Sadullab proleterya divasını ne ka-
dar da içten benimsemiş görünüyor. Beklediği o da-
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kika haııgiaidir ? Vur dediği nasırlı eller kime vura.
caktır?

İşte Naci Saiiıı]laha ait bir muhakeme şgfha,şıır-
dan bir sal,fa ki, Naci Sadullaha verilecek hükınü
okuyuculanmızrıı vicdani kanaatına havale ediyo-
ruz.

O günlerde Naci Sadullah bu divaya Adnan
Düvenci ve Nejat Yıldırım Kem.alle birlikte gelmiş-
lcrdi. Bugün de Demokrat İzmiı: pşazetesiıre karşı u-
yanık halkın husuıneti, Naci Sadtıl}ah yiizünden ol-
sa gerek.

DROL GÜNEY: Memleketimize Rusyadan mülteci
olarak gelen ve musevi ası]lr olan Erol Güney uzun
müddet Maarif Vek6^leti tercüme bürosunda çalış-
mış, bu müddet zarfinda da bilhassa klisik eserler
serisinde, Rusçarlan ve diğer dillerden terciimeler
yapmıştır. Maar.f Vekileti tercümc eserler katalo-
ğuııu tetkik edenler göriirler ki, birçok eserler Erol
Güneye tercüme ettirilmiştir. Erol Güneyin bazı sol-
cıı dergilerde de yazr ve tercümeleri neşredilmiş, bil-
hassa Orhan Veli iie yakın dostluğu YAPRAK ga-
zetesiılin birlikte çıkaıınalarına vesile olmuştur. Or-
han Veliniıı bir kitabıııda ise, "Erol Güııcyin Kcdi-
si" isimli iki cle şiiri mevcııttur.

Tercüme bürosundaki vazifesinden garip ve şi.ip-
heli hareketleri yüzünden çıkartıldıktan sonra
Franş - Pres ajansrnıır Ttirkiye mümessilliğiıre tiyin
edilmiştir. Bur-ada da srkı bir göz hapsine alınanJ-
rol'un el altından memleketimiz aleyhinde bazı dö-
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ktlmanlan yabancı memleketlere verrıek istediğ öğ.
renilmişti. Bilhassa, ajansına gönderdiği haber ve
biiltenler vasıtasıyla, Tiirkiyeyi küçük düşürücü ve
tezyif. edici bir lisan kullandrğı sabit olmu.ştu.

Bu hAdiseler üzeriııe Dahiliye Veköletinin tekli-
fi ile, 17 Mart 1955 de toplanan BakanJar Kurulu,
5683 sayılı kaııun hükümlerine uygun olaralı Erol'-
un Türk vatandaşlığudan ıskatına ve hudtıt dşına
çıkarılınasrna karar verilmişti.

Ayni gün Ankarada Yeırişehir Tuna Caddesin.
deki evine gideıı 3 sivil polis Inemuru Erolu evde bu-
lanıayınca, liarrsi vasrtasiyle bulunduğu yere telefon
ettirilmiş. mühim bir haber var zannı ile derhal evi-
ne gelen Erol, 3 polis vasıtasıyla tevkif edilerek, ön-
ce Yozgattaki mülteciler kampına gönderilmiş, daha
§onra ise karısı Madam Dora Güııey ile gene poüs
nezareti altınCa İstanbulCaıı hudut haı,icine gönde-
rilmişti.

Türlt vatandaşlı$ndan iskot
edilen (Saka]lı komünist).

Aşlaıı ilUl}iDAa.ACI
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ASLAN HUtvİBAaAcİ

Aslan llumbaracı cia Erol Güney gibi fiirk
vatandaşlığrndan iskat edilerek hiıdut haricine
çıkarılan komünistleıden biridir. Türkiyede . bu-
lunduğu müddet içiııde bir Fransrz ajansının
Türkiye müınessilliğiııi yapmış, bir mücldet Cum-
huriyet gazetesinde çal;şmış, hattö Cumhuriyette
tefrika edilen bir seri yazisryla Tiirk polis ve
halkı ile alenen alay etırıiştir. Hudut haricine çıka-
ı{ldıktan sonra, Fransaya. gitnıiş, orada komünist
partisine kaydolmak sureti5,]g komünistliğiııi aleni_

, yete vurmuştu. Bir miicidet l.ransada Tiirkiük aley-
hiıre çalışmalrta olan Jöntü,:,kier teşkiiöiına katılmış,
NOzım Hikmetle temas imkiıılannr bı_ılmuş, Krbrıs
d§vasında memleketimiz aleyhincle yazılar neşret-
miştir.

Bir aralık Suriyeye gelerek, Suriye Araplannın
arasrnda memleketimiz aleyhinde propaganda yap-
mış, Hatayın tekrar Suriyeye iltihakı hususunda
onları kışkırtmak istemiştir. Şu anda ise komünizme

. vedi ettiğini söylemiş olmasrna rağmen, bu sözleri-
- ne inanabilecek bir muhit bulamamıştır.

Son yıllarda komünizmin gayri insani şiddet ve
delışetinden ürperdiğini söyliyen Aslan lIumbaracı,
Rusya hesabına rnuhtelif memleketlerdeki vazife-
sinden ayrılarak İngiltereye gitmiş bulunuyordu.

İngiltereye gelir gelmez, Londrağa neşredilmek-
tç olan DAİLY MAİt gazetesine verdiği beyanatta
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lıomünizmin içyüziinü açıklamış ve nasıl komfirıist
olduğunu anlatmıştır.

Humbaracının ifadesine bakılırsa, TürkiyeCe
kendisini bir Rus casusu o}arak kullanan ve vazife-
lendiren kimse, o günlerde Ankaradaki Sovyet Bü-
yük Etçiliği bir,inci ketibi SERGEİ KİKTEV'dir.

Hun,ıbaracı, Kiktev'iı teşviki ile fiirkiyedeki
Amerikan ileri gelenleriyle temaslar tesis etmiş, A-
merika ile Türkiye arasrırdaki siyasi ve iktisadi bağ-
lara dair (gene kendi ifadesine göre) son derece kry-
metli bilgiler tenıin etnriştir. Tabii temin ettiği bu
bilgileri de günü günüııe Ki]<tev'e rupor halinde sun-
muştur.

Bir müddet sonr,a ise, kitip Kil<tev Ankaradan
ahııarak Lübnana Sovyet Büyük Elçisi olaıali t6.yin
edilmiştir. Hunrbaracı bu defa da kiktev'le temas
tesis etmiş, bu arada hükümetimizin Humbaracıyı
komünist olarak hudut dışına çılıaı,masını müteakip,
kiktev'le temasına devam eden Humbaracı bir Rus
casusu olarak bir müdtlet de Oıta Doğ,uda (Suriye -

Irak _ Lübnaıı r,e Mısrrda) vazife aimıştır.

FAHRİ DRDİNÇ : Tiirk vatandaşl:ğındaıı çı-
karian koınünistlerden biri de, Fahri lirdinçtir, Bir-
çok mecmualarda şiir ve hikiye ncşreden l'ahri Er-
dinç, Sabalıattin Ali'ııin pliırlanna tıygrın olarak ha-
reket etm§, ilri arkada.şıyla birlilrte tsulgaristana
kaçmıştı. Bulgaristanda Nizrm Hikmetle birlikte
"Demokrat Büro" adında bir teşekkül kurmuş, N6,,

zımın, Bursa Hapishanesinde yazdığı şiirleri ise, ZO-
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YA adında topiıyaralı Bulgaristıında neşretmiştir.
Fahri Erdinç h6.1en Bulgaristanda Türk köyleri-

ni dolaşarak Tiirkiye aleyhinde propaganda yapmak_
la vazifelendiı,ilm§tir.

ZİYA YAJUAÇ : Romanyalı bir fiirk ailesiıı-
den olan Zi7,g Y^rfl^ç da birçok gazete ve dergilerde
hiköye ve makaleler neşretmekte ilren Sabahattin
Alinin plönlarına uyglıır olarak arkadaşı, Cuınhuri-
yet gazetesiııiıı yazı isleri miidürlerinden Tuğrul ile
birlikte Bulgaristana kaçmış, orada Ni.zım Hikmet,
Fahri Erdinçle birlikte Türkiyel,g gelmek isteyen
göçmen kardeşlerimizin anayurda gitmelerine mini
olmak üzere propagandaya başlamıslardır. Hilen
bu vazife ile Buigaristanda bulunan bu üç yazar da,
Tiirk vatandaşlığından iskat edilmişlerdir.

ORHAN KEMAL : Asıl adı Raşit Kemali Ö-
ğütçü olan Orhan Kemal, Adananın tanınmrş kişile-
rindm eski Ahali Fırlrası Lideri Abdülkadir Kema-
lin oğluclur. Niğdede eı, olarak askerliğini yaptığı sı-
rada (bilhassa karavana ve bite dair yazdığı şiirlerle
askerliğe olan minevi bağlarını çözmek) askerleri
tahrik etmek istediği sabit olarak tevkif edilmiş ve
dörtbuçuk seneye mahküm olmuştur.

Mahkfımiyetinin bir kısmınr da Burşa Hapisha-
nesinde Ni,zım Hikmetle birlikte geçiren Orhan Ke-
mal, Adanaya döndiiğünde, İstanbıılda çıkan komü-
nist SES mecmuastnda şiirler neşretmek suretiyle
şöhret yapmağa başlamıştı. Daha sonra, Yürüyiiş,
Yığırç Yeryüzü, Yeni Baştan gibi komünist ın€çıırü-

17ş



Oıhan Kemal ve Yaşıar Kema-
lin hocası müseceel komünist:

Abtdın DıNo

alarda hikiyeler ncşretmiştir. Adanada iken Abidin
Dino ile olan dostluğu sırasında, heniiz bir şiir vo
folklor merakhsı iken (ortaokul yedinci sınıftan bel-
gelendiği için de) işsiz güçsüz gezmekte olan Kemal
Sadık C<iğçeli ile tanrşmış, bu arada Göğçeliyi Abi-
din Dinoya takdim etmiştir.

Kemal Sadık Giğçeli, Orhan Kemal vasıtasiyle
bu pek tanınmış komünistlc temas ettikten sonra
kendisini yeni bir edebi iiemle zannettiği için, adını
da bu yeni ilem içine girdikten sonra YAŞAR KE-
MAL olarak değiştirmiştir. Artık, Orhan Kemal ve
Yaşar Kemal Adanada ve İstanbulda birbirinden ay-
rrlmaz iki cl<ıst olınuşlar, ikisi de uydurma isimlerini
bile birbirine benzetmişlerdi,

İkisi de hiköye ve romanlarda halkı ve köylüyü
argolu, hatti müstehcen bir dille konuştuıurlar, iki-
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-sinin de ekseriya seçtiği mevzu köydür. İkişi de köy-
lüyü köy ağalanna karşı getirir. Orhan Kemalin hi-
köyeleriııe Yaşar Kemal imzasrnı, Yaş'ar KemaJin
hiköyelerine Orhan Kemal imzasr koyarak neşredil-
se okuyucu farkura bile varmaz. Yaşar Kemal de
Kadirlide arzuhalcilik yaptığı bir sırada, çeltik fabri-
kalarındaki ameleyi çeltik ağaları aleyhine kışkırt-
maktan ve komünistlik suçundan 3 Nisan 1950 de
tevkif edilmiş. Kozan Cezaeviııde 5 ay mevkuf kal-
dıktan §onra beraet karan almıştı. Fakat Yaşar I(e-
malin üımhuriyet gazetesiırde tefrika edileıı TENE-
I(E isimli romaııuıda halkın "Gominist Kör Cemal"
diye anüğı bir şahıs vardır ki, bu kendisidir.

Son yıIlarda edebiyat meraklısı halkı biı, "EDE-
BİYAT ARMAĞANI" tıua"ğna düşürenler, Yaşar
Kemalle, Orhan Kemale de birer edebi armağan ve-
rerelr şıska vc kof şöhretleri üstüıre yaldızlı birer
tuğ dikmişlcr, buna da maalesef muvaffak olmuşlar-
dır.

Dilıkat ederseııiz Orhan Kemalden bahseden ga-
zeteler, "fiirkiyenin biiyük değeri", "Türk ronıtu}ı-
run medarı iftiharı" diyorlar, hatti yeniden bir ro-
manını tefrikaya başlayan DÜNYA ga.zetesi ise,
"Bir tek isim k6ıfi" diye takdim ediior, Yaşar Ke-
mal, Kemal Tahir, v.s. için de ayni talıdim ve ter-
tip..

Şu kadarınr haber verclim ki, edebiyatı, bir e-

depsizlik haline sokan birtakım gazete patronları ve
miirettep jüri hey'etleri tanı 15 yılür Tiirk milleti-
nin edebi zevki üstüne bir KABU§ gibi çöknıüşler,
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bu karaıük içinde izmariti halis tütün, bakırı alhn,
kargayı bülbül diye yutturmağa çalışmışlardır.

İşte, Yaşarlar, Kemaller, Aliler, Veliler bu ka-
ranlığın içi çürük meyveleridir.

HA§AN ALİ EDİZ : Rus ihtilölinden 2 yıl son-
ra, yani 1919 tarihinde Ti.irkiyede ilk Komüııist Par-
tisinin nüvesi sayabileceğimiz (Türkiye İşçi ve Çift-
çi Sosyalist Partisi) kurulmuş buluııuyordu.

Dr. Şefik Hüsnü ve arkadaşlarrnın teşebbüsü ile
faaliyete geçeır bu partinin doğuşundaıı kısa bir müd-
det sonra Büyük Millet Meclisine gönderdiği bir di-
lekçenin suretiııi gözden geçirmek bile bu teşekkü-
lün döva ve akidesi haklıında bir fikir verebilir ka-
naatındayız.

(Tiirkiye İşçi vc Çiftçi Sosyalist Partisi adrua
Dr. Şefik Hüsrıü) imzası ile gönderilen metin aynen
şöyledir:

(Yakın bir 1tidc işçi ve çiftçileri hakiki kurtu-
luşa mazhar eclecek yegAııe çarenin müşterek mülki-
yete ınüstenit içtiınai inkılöbın htısul bulacağını ü-
mit ettiğimiz arz ile nıillctvekillerimizi tebrik ede-
riz.)

G<iri-ildüğü gibi nrüşterek istihsal, müşterek
mülkiyetin yegöııe kurtuluş çaresi olduğunu beyan
eden bu parti, o zaman şüphe ile karşılanmış, işçi
ve çiftçi adının bir paravanadan başka bir şey olııa-
dığı anlaşılmıştı.

Bilhassa Dr. Şefik Hüsııünün yabaneı ii]kelerde
bir takım ihtilAlci ve teşkilitçı komünistlerle teşriki
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mesai etmesi, Moskovada ise, (Tiirkiye Komünist
Fortisi Harici Bürosu) nu kurmuş oluşu, gene Şefik
Hüsnünün teşvikiyle Moskovada ihtilAlci metoüar
öğretilen Ahmet Furuııcu, Celöl Zühtü Benııeci, Na-
il \ıahdeti gibi kimselerin hattr hareketleri, memle-
ketimizdeki lromünizm faaliyetini tanzinı ve idare
eden merciin Moskova olduğu hissini uyaııürıyordu.
Bu arada orak - çekiç, yoldaş. Kıııtuluş, Aydınlık
gibi dergiler ise, bu kızı! faaliyete clcstelı olmağa ça-
lışıyorlardı.

Bu faaliyetler o güırlerde Dr. Şefik Hüsı üye bir
genç tanıttı: Hasaıı Ali Ediz.

Dr. Şefik Hüsnü dönme bir yahudiydi. Hasan
Ali Ediz Yugoslavyalı. Sırpçayı gayet güzel bilen bi-
riydi. Hasan Aii, a)nu zamanda aslıeı"i tıbbiye tale-
besi olduğu için Dr. Şefik Hüsnünüıı işiııe çok yara-
yacaktı. Zira Şefik Hüsnü bu faaliyetin üniversiteye
de yayılmasını, ora.daki varsa, ihtilalci gençlerin de
teşkilitJanmasıru istiyordu.

Hasan Ali Ediz, tıbbiyeniıı ilk senelerinde, Rus-
yadan Tiirkiyeye gelmiş bazı Türk talebelerden Rus-
çayı da öğreıımek fırsatını bulmuş, (Vatan Partisi
adıyla kurduğu partiniıı levhasına bile orak - çekiç
resmi yaptıra,:ı Hikmet Kıvrlcımlr adlı bir talebeyi de
kendisine tıbbiyede sadık bir dost teniıı etmişti. Fa-
kat işler hiç de tasaıııur ettiği gibi olmadı.

Ta,n bu faaliyetler esııasında, futaııbulda 38 kişi
komünist]ik suçu ile tevkif edileı"ek Ankara İstllılal
Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

i
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Tevkif edilenler arasrnda iiasan Ali Ediz, Şev-
ket Süreyya, Hikmet Kıvılcımlı, §adrettin C,elöl, Nuri
Haydar, Mimar Samih, Süleyman Neşati v.s. kimse-
ler bulunuyordu.

Ankara İstiklöi Mahkemesiniıı 12 Ağustos 1925
tarih ve 4l/48 _ 48 numaralı (Komünist]ik teşkil6,-
tı ve propagaııdası yapmak suretiyle emniyeti dahi-
liyeyi itılöl ve binnetice şekli hükftmeti tağyire matuf
ef'al ve harekatta bulunmak) karan ile hepsinden
ağır olmak üzere Hasan Ali Ediz tam 15 yıla mah-
küm edilmişti. Mahkümiyetini çekmekteyken &za
Kanununda yapılan bir değişiklikten istifade ederek
mahkümiyetini doldurmadan serbest bırakrlmış, ya-
nda kalan tahsiliıri ise Moskovaya giderek Şark
Üniversitesinde tamamlamış, bu meyanda bir müd-
det de aynı üniversitede asistan olarak çalşmışhr.

Yurda döndüğünde 1941 de aşkerlik vazifeşini
İstanbıılda er olarak yapmaktaykeıı, İstanbul Asker-
lik Şubesinin 5.10.1951 tarihli rnahrem tebliğiyle Si.
irde gönderilmiş, 1942 sonlanna doğru da askerli-
ğini bitirerek tekrar İstanbı.ı]a dönmüştür.

Hasan Alinin İstaırbula gelmesiııden sonra, (Ma-
arif Matbaası mütedavil sermayesi) nde çalrşmakta
olan Süre3,ya Terez'in askere alınmasıyla boşalan
bu vazifeye şaheser bir gaflet ve hamakat ile Hasan
Ali Ecliz'in tiyin edildiği görülür.

Yüarca hükümet ve Soıı Posta gazetesi bütçe-
sinden bol bol faydalıanmış olan bu kimse Yücel'in
Maarif Vekilliği dewinde ise Rusçadan yaptığ ter-
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cümelerle büsbütün şmartıhıOış ve meşhur edilmiş-
tir.

Bugün de, Zovçenko, Kuznetsov, Takov, Satron,
Adrov, İvan Prutkov, Anton Çehov, V. Kabrovski,
Averçeiıko, Maksim Gorki, v.s, gibi Bolşevik edip-
lerintlen ( !) yaptığr terciimelerle, fiirk okuyucula-
nnın kalblerini Rus edebiyatıyla istili etmek arzu-
sunciaür.

Mesel6: Komünist Partisinin resmi organı ol-
muş Novaya gazetesinin sahibi tanınmış Bolşevik
Maksim Gorki için aynen şunlan söylemektedir:

(Lenin'in haklı olarak tavsif ettiği gibi, Gorki,
Rus kl0siklerinin sQnuncusu ve sosyalist yazıcıların
birincisidir. Buntın için isnıi ölmez insanlar listesi-
nin en başına yazılacak adamlardan biridir.)

Ifusan Ali Edizin Rusçadan tercüme kitaplan
sayılamıyacak kadar çoktur. Bilhassa Son Posta vo
Cumhuriyet gazetelerindeki tercümeleri, o gazete-
lerin sayfalannda ebedi birer kir olarak kalacaktır.

İH§AN TAşDELEN,DEN Bn IIATınA
1927 de Ukranyada Yenakiyef kömür madenle.

rine sürgilnden avdet ederek Moskovada Halim yol-
daşı görmeye geldim. TVerskoy caddesindeki Lüks
otelinde oturuyormuş (1-10-1a) telefon numarasını
açhm. Yokmuş. Belki başkanlık ettiğ Komitern
Tilrkiye Seksiyonuna gitmiştir, dedim. (3-3G50) te.
Iefonu agtun. Orada da yokmuş. Şark Üniversitesi.
ne geldim, sorduğumda, Şimal Kızıl Profesör Enşti-
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tüsünde (Rusçasıı İntitut Rrasnoy Proffesuı.i) ol.
ması lizımdır, dediler. Vorrovski caddesinde yeni
yapılan enstitü binasına gittim. kapıcıya sordum.
}Ialim Yoldaş müsaade ederse girersin, dedi ve te-
lefon etti. yüksek müsaadesiııin istihsalinden sonra
huzura girdim. Yanında Fahri (Vevdet) vardı, o da
Halim Yoldaş gibi kızıl profesör olacakmış. Kafasınr
sallatlı ve:

.* Nedir? deyiverdi.

- Memleketime dönmek istiyorunr, sürgün ha-
yatından bıktım, beni nasıl getirdinizse öylece de ge-
ri gönderin, dedim.

Hasan Ali Fxtiz (Halim):
Burası sevkiyat yeri değil, biz seni istihsal-

de pratik olarak komiinist terbiyesi görmek üzeı.e iş
çi topluluklanna gönderdik, ısiah olduğuna dair fab-
rikanın komünist teşkilA,tından bonseıwisi getirdin
mi?

_ Hayrr, yok, almadım.. Başkalannı nasıl gön-
deriyorsun?

-_ Bonseıvis gösteriııceye kadar gidemezsin, on-
ların var, Anladın mı? İşte o kadar. Gidebilirşin.

Bu (görüşnıe) den kısa bir müddet sonra gidi
poiis teşkilitı memur]arı beni tevkif ettiler. İstintak
esnasıııda, Mustantik bana: (Türk seksiyonu senden
şiköyetçi) dediler. Bir protokol tutup beni 10 şene-
ya mahküm ettiler ama, ben 11" sene 22 gün yattım.
Siyasi hapishanelerde komünist rejimin beşeriyet
için nasıl bir köbus olduğunu anladım.
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İşte Hasan Ali Edizin tnarit'etlerindeıı yalnız
bir tanesi.

Aziz NDsİN
Btı;ün bir Ai:ıkar.a gazetesinin sütuıılarında hem

Türk diıini bir çık,maza sokmak, hem solculuk, sosya-
li§tlik 1ıerdesi altında memleketi sınıflara bölmek ve
hem de emekçi, yani işçi zümreyi birleştirmek, dola-
1ısiyle HAR.EKETE GETtRMEK içiıı çırpınan Aziz
Nesin, birkaç yıl önce çıkardığ bir kitabın önsöziinde
muhtelif tarihlerdeki tevkifleriyle, Bursa'daki
StİRGIJN hayatiyle tam dört sene hapis yattığını
itiraf etmektedir.

Dikkat ederseniz Aziz Nesin lıcr yakalanışında
SOI,CU olduğunu söyleınektedir. Birkaç ay önceki,
yani TANİN gazetesindeki yazıiaırndan dolayı tev-
lıifinde de Öıfi İdare Mahkemesi huzurunda solcu
olduğunu bir defa daha tekrar etmiştir.

Bizde tam kıçk yıldır solcular şöyle dursun, he-
meıı bütün koınünist ve konıünizanlar sosyAl,ısT
olduklannı söylemişler, fakat her seferinde de §OS.
YALİSTİM diyenlerin suratlanndaki maske yııtılın-
ca kıpkızıl komünistlikleri meydana çıkmıştır.

Düşünün ki, istisınan bir mesiek haline getir-
miş olan komünistler bugün,

"Komiinizııı her görüldüğü yeıde ezilrneli"
diyeıı büyük kurtancı Atatürk'ü bile istismardc-n
utannııyorlar, hepsi birer Atatürkçü gözüküyorlar.
Aziz Nesinin de son tevkifinde evine giden emniyet
nensupları, çalışma odasında biri Atatürk'ün, dİ-
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ğeri de ihtilaün bir numaralı adamı Maksim Ğorlıi'.
nin resmini görüyorlar.

Kitabımızın i]k kısmındı Lziz Nesine dair ol_
dukça aydınlatıcı bilgi verdiğiıniz ve kendisini ko-
mi,inistliğe mahkfım eden bilirkişi raporunu neşret-
tiğimiz için brırada oniarı kısa da olsa tekrara lü-
zum hissetmiyoruz. Ancak şu kadannı haber vere-
lim ki, gençlik yllannda ordumuzun genç bir suba-
yı iken Mehmetçiğin istihkakrnı zimmetine geçirmek
suçuyla ordudan da kovulmuş olan Aziz Nesine ait
tipik bir hödiseyi, daha dofuusu kızıl mikropla ze-
hirlenm§ herkese münhasır tipik bir hiüseyi an-
latmalı onları daha iyi tanımak bakırnından faydalı
olacaktrr.

Sene 1959,

Lzız Nesin giinlük fıkralannı A§am .ga-

zetesinde yazmakta. Rahmetli ve büyük mücdhit
Peyami Saia ile bir yazr mirnakaşasına tutulmuş.
Peyami §afa, Aziz Nesine (Sen komünistsin) diyor.
Aziz Nesin, Peyami Safaya (Sen ka,mbursun - sen
çirkinsin) v.b. gibi kaçamalrlı mukabelede bulunu-
yor.

Tam bugünlerde idi ki, Anz Nesinin kızıl kale-
minden fırlayan bir ÇAMUR da bize isabet ettiril-
mek istendi.

İşte bu hAdiseden, 1 ay kaelar som& idi ki, ge-
ne 1959 ylının bir yaz ayı ve bir çarşamba günü
büyük postahanenin üstiindeki Toptu.Easın Mahke-
mesi huzuruna (Neşren hakaret şuçu ile) çüan A-
ziz Nesine Mahkeme Reisi şu sualleri sormuştu;
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"- Adınız?
_ 

^nz 
Nesin.

- Doğum yeriniz?

- Şebinkarahisar.

- Evli misiniz?

- Evet.

- Kaç çocuğuııuz var?
_.Dört.

- Sabıkanız var mı ?

- Var.

- Neden?
_ Komünizrn propagandası yapmaktan.
_ Kaç aya mahküm oldunuz?

- On altı aya..."

Aziz Neşin, yalancılık ve diizoııbazlığuı tipik bir
miimesşili olarak bu kitabın sahibine Akşam gaze-
tesinde ideolojisine yakışır bir şekilde çamur atmak
istemiş ve bu yuzden de adalet huzurunda söyledik.
lerini ispata davet edilmi,sti.

YALANIN DA BİR IİDEBİ OLMALrİaDİ

İşte Aziz Nesin, Akşam gazetesinde, Peyami
§afa ile olan münakaşaları esnasında etrafa da ça-
nıur atmak isterken elindeki gaınuru yüziine bulaş-
tırnıış, ınüfteriliğinin cezasrnı ise, yazdğ gazetenin
mensuplanylar"bütün meslek arkadaşlannın huzu-
runda (§ab:kah biı konıiinist) olduğunu itirafa
mecbur kalmak suretiyle çekmişti.
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EveL, yalanın da bir ectebi olmalıydı, söylenen
yalan, hiç olmazsa tevil götürebilmeliydi. Ama Aziz
Nesinin yalanı ipe sapa gelir cinsten değildi.

Zfta, ].:954 de Adanada vefat eden babarnı 195CI

da sağmış gibi göstcriyoı,, hem de İstanbula getirip
emniyet teşkilitında vazife veriyordu. Sonra da
hakkında neşrettiğimiz vesikaları babamız vasrta-
sıyla emniyctten edindiğinıizi yazryordu. Yalııız brı

satırlardaki yalan bir dcğii, üçtü:
1 - Babımız sağ değildi.
2 _. İstaııbulu ömründe bile görmeınişti.
3 - Emııiyet teşkilötında ise bir güıı bile ça,

lışmamrştı.

İşte Mark"-ist fikirlerini yaydığını
leyen Aziz Nesin'in Baştan Gaze

Söy-
tesiıı-

deki başyazısıııdan bir parça.

BİIi BAŞI{A YALAN DAHA

Eski iktidar dergimize aııca]< 75 kilo knşt tah-
sis etmiş, fakat bunu da hiçbir zaman muntaza^m
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eyulı oğorı

§ılı gilnl.ri çıkız
IIılk gaıetesi

Gazetenin kurucıısu
Aziz NESIN

Kııı,tıcusunıın Azii Nesin olduğııntı göste-
ı,en Bııştan Cazete*inclen biı, lıölüm.

vermenri,sti. 5 yılda ancak 550 kilo alabilmiştili ki,
ayda vasati hissemize 10 kilo düşüyordu.

Aziz Nesine göre isc, biz, ayda tonlarca kağt
alıyor, dergimizi ya§atryor, büyük bir kısmını da sa-
tarak yaşıyorduk (!).

O unutmuyordu ki, 14 seneye mahkünı bir ko-
münistle kurd,uğu DÜŞÜN Yayınevi adına çıkardı-
ğı kitaplarını 35 kuruşa mal etmesine rağmeu, iki-
buçuk liraya satmak suretiyle asıl karaborsacılığı
kendi yapıyordu.

Gı)LI]LİM AşrL SöILEMEK I§TDDİKLERİ}ıİZE

Bu hastalığa düçar olanların hareketlerine dik-
kat ederseniz (Pişlik atmayı) bir prensip olarak be-

nimsemişlerdir. Ttıtar mı. tutmaz mr? Onu düşün,
mezler. Bulansın yeter... derler. Aziz Neşinin da ya,
zılaruıa dikkat edin, parmaklarının ucundaki pislik
daima memleketşeverlere tevcih edilmiştir. Buna
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mukabil kim her çcşit hassasiyetten uzalıiır, kirn
solaktrr, kim müsecceldir, Aziz Nesin onun dostu-
dur. Yıllardanberi yazdığı yazılarda Nizım Hikmet-
ten soleu hocalara kadar, Nöamııı basındaki çömez
ve hayranlarından Türkiye Komünist Partisi men-
suplarrna kadar bir yığın memleket düşmanlan A-
ziz Nesinin kalerniyle methedilmiş, buna mukabil,
memleketseverler, her çeşit milli h6.dise ve hareket-
ler Aziz lıIesin tarafından tahkir, tezyıf. edilmiş veya
mizah perdesi altında küçültüimek istenmiştir.

Azız İ.[EsİN - NAztlİı İtEiıuET

1961 yıIı Mart ayı ortalarııda aşağıya aynen
naklettiğimiz şöyle bir haber yaynlanmıştı:

"Ank&ra, 28 (Telefonla) Demirperde gerisinden
neşriyat yapmakta olan komünist radyolardan biri
(Bizim Radyo) dün akşamki Türkçe yayın progTa-
mında Aziz Nesinin kardeşlik haftası münasebetiyle
yazmış olduğu yaz.ya yer vermiş ve Devlet Başka-
nımız C. Gürsel'in bu yazr dolayısiyle son basın top-
lantrsında Aziz Nesine yapmış olduğu ikaa şiddetli
bir lis,anla tenkit etmiştir."

Hatırlanacağı üzere, Cemal Gürsel, Aziz Nesi-
niıı Milli Birliğimizi ve tesanüdümüzü sarsıcı yazı|a-
rından dolayı iizüntüsünü belirtmiş ve bahis konusu
yazata basın mensuplarının huzurunda pek haklı o-
larak "teessür ve teesşüflerini" bildirmişti. Komü-
nist radycınun mahut ye?,ara, kaşı bu tutumu ilgi ilo
karşılanmıştır.
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Şiınü bu mevz,u tizerine de biraz ışık tutalım.
Seııe 1S48, yani bundan tam 14 yıl önce... Sa-

bahattin AJ.i, Azw Nesiıı ve arkadaşlarının çıkarük-
ları:

Markopaşa,
I}Ialüm Paşa,
Yedi _ §ekiz Paşa,
Öküz Paşa v.b.

isimli dergileri susturrı]muş, Sabahattin Ali ise,
Bulgaristana kaçarken beynine indirilen bir sopa
darbesiyle öldürülmüştü.

İşte bu yıllardan bir müddet §onr& Aziz Nesin
ve mü§eccel birkaç arkadaşı malüm ideolojilerini
yaymak için zemini müsait bulmuş olmalrlar ki, ba-
yi ve tütüncü vitrinlerinde yeniden bu sefer de
(BAŞDAN) aüyla arz_ı endam ettiler.

Klişede görüldüğü gibi, BAŞDAN'ın lrurucusu
Aziz Nesindi.

Gene klişede okuyaeağınız gibi BAŞDAN halk
tabakaları arasında Marksist fikirleri yaymak için
çıkıyordu ve a)men şöyle diyordu:

"Bu gazete, bilindiği gibi Marxtst kültürün halk
tabakasr arasında yayılması için çıkarılmaktadır.
Hiçbir zaman tam eırtellektüelleri ilgilendiren aka-
demik bir dergi değildir."

İşte bu azılı ve ağılı komünist gazete, Nözım
Hikmetin Bursa Cezaevinde olduğu bir zamanda bi-
rinci sayfasının en başrna Nizımın bir resınini ve
bir şiirini koyarak aynen şunları yazm]ştı:
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"Nazım Hikmet üsteün, on bir sene ewel hapse
girmeden ewelki resrıi yandadır. Aşahda son şürle-
rinden biriıri okuyacaksınız. Bu memleket ve bu
meınleket iıısanlarının sevgisini bu kadar içten ve-
ren bir şiir okumuş muydunuz? İşte parmak şairle-
ri, işte hececiler, işte milli şairler, istc failitün düm-
tekçileri vc işte büyük şair NA.zını..."

Şimdi dönelim yukarıdalıi gazete haberine: N6,-
zım Hikmet komünist (Bizim Radyo) da Aziz Ne-
siııi müdafaa eüyormuş. Eunda garip bir münase-
bet arayanların aklıııdan ve şuurundan şüplıe etmek
l6.zım.

Nözrnr Hikmet, tam 14 yıl önce milli şairlere bı-
le meydan okurcasına kendini müdafaa eden sevgili
döva arkadaşı Aziz Nesini elbette unutamazdı. NA-
zrm Hikmet bugün idare ettiğ radyoda yıllarca ön-
ce kendisine gösterilen kadirşinashğa ancak muka-
bele etmektedir kj, bunda saşılacak ıre var?..

Aziz Nesin şu aııda, komünist romancı Kemal
Tahirle kurduk]arı Diişüıı Yayınevinden ayrılmış,
Cağaloğlunda Karikatür isimli bir yayınevi kurmuş-
trır. Yayınevine Karikatür demesinin sebebi şöhreti-
ni (Güldürücü yazar) olarak yapmasında olsa ge-

rektir. Türk halk efkilrına dünya çapında ( !) mizah
üstadı diye takdim cdilen Aziz Nesinin, "Kazan Tö-
reni" isinıli eserinin İtalyada aldğ birincilik teıti-
bi dc son günterde iyiden iyiye anlaşıimış bulunmak-
tafur. lznrirde çıkan Adalet gazetesinin 11 Aratık
1961 tarilıli 5,1 üiıcü sayısından naklettiğimiz aşağı,
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daki satırları, bu TERTİP hareketinin içyüzünü
göstermesi bakımıııdan nakle değer buluyoruz.

"Mo§kova bir memlekette, bir kimseden löyı-
kiylc istifade edebi.lmesi için, o kimsenin önce şöh-
ret yaprnasını sağlar, halkın kalbinde ve vicdarunda
sempati yarattıktan sonra, o şahıstan vazife bekler.

Aziz Nesinin Tiirkiyedeki şöhretini de, tamamla-
masr için, muhtelif yollardan oııun c-serlerini yaban-
cı dillere tcrcüme ettirir.

Tetkik edilsiıı, meselt Aziz Nesinin Fraıısada
veya Amerikada herhangi bir kitabı, Fransrzcaya
veya İngilizceye tcrcüme edilmisse mutlak bu yayın-
evleri solcu veya komünizan karakterlidir.

Komünist taktiği o kadar sinsi ve gizli çalış-
maktadır ki, Aziz Nesinden Türkiyede faydalanmak
için, ona İtalyada bile sahte birincilikler verdirmiş-
tir.

Bu hidiseye daha önce, "TOPRAK" dergisi te-
mas etmiş, Aziz Nesine birincilik veren kurulun İ-
talyada bir komiinist teşekkül olduğunu yazmıştı.

Biz bu hususu, Franşadaki milliyetçi arkadaşla-
rımız vasıtasiyle tetkik ettirdik. Gazetemizin, Tiirk
efkönnı aydınlatnası bakımından enteresan olan
olan listeyi ve Aziz Nesini biriııci ilAn edenlerin ger-

çek hüviyet]erini aşağıya veriyoruz:
Müsabaka jürisi İtalyanın "BORDİGERA"

isimli kÜçük bir kasabasında teşekkül etmiştir. Mü-
sabakaya fiirkiyedeıı Aziz Nesin l<atrlmıştır. Müsa-
bakaya katılan diğer memleketler ise şunlardır:
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Brezilya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, AL
manya

Jüri Başkanı:
Roymont Reynet.
İtalyan Ilomünist Partisi üyesi

Üyeler:
1 _ JEANE BHELEUSE - tanınmş komü-

nist,
2 - FİLRPS DARBERUS tanurmış solcular-

dan.
3 -. Dr. GWANNİ - İtalya Komünist Partisi

üyesi.
4 - Prbf. IüGi ViDRiS - Komünizan bir pro-

fesör olduğu söylenmektedir.
5 - GİANNI İsİDoRİ hakkında malünrat edi-

nilememiştir.
6 - JÜLYANO MİsTÜ _ Komtinist Partisi ü_

yesi.
7 - SEZAR PARDEIIO - Hiç tanınmıyan bir

kimseür.
8 - Dr. CtrRANİ - Komünist Partisi üyesi.

İgte aziz r,,e muhterem oku5rucu, komüuisüeri
besliyen bazı Tiirk gazeteleri vasıtasiyle, vaktiyle
birincilik aldığı bü}nik harfler ve birinci sayfalarda
ilAıı edjien Aziz Nesinin gerçek değeri...

Şimdi Aziz Neşine itibar edeıı zevattan, ona
sayfalarını açmış olan gazete patronlaruıdan şoru"
yoruz:
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tşfE NAzni rirMpT, işrn rouüııisr ,,biziıt s,ADro,,

vD Azlz NE§İN

Btı klişede, Aimanyanın en çoiı okunan gazetesi DIE ZEIT'-
den alınmrştır. Nlzım l{ikmetin, Bizim İadyo ile nrünasebe-tıni veriyor ve Ttlrk halkına, s<ısyalist olÜn, kapitalistlerl,
!,opıuk ağalannı bertaraf ediıı dil,e tahılkler yeptİğını anla-
tıyor. Dikkat ettiysenlz Milli Birlik Komitesi zamanİnda veri-
len blr haberde (Bizim Radyoi ytı NAzım trIikmetin idare et-
ttğl söylennıekteydi. İstanbul gazetelerlnden yalnız Son Ha-
vadis ve Tercüırıan bu haberi ııeşretti, diğeı. gazeteler ise
bir ölü sükütu lçinde haberi koymadılar. Kcyanrazlaıdı, çün-y kü ekserisinin stıratında NAzımı müdafaa etmenin kiıti te-
kesi henüz silinınenüşti. Hele Ahmet Emin, Nadir Nadi'deki
bu leke hiç silinmiyecektir. İşte o günleı.de Aziz Nesin, Nö_

Tiirk halkı daha ne zamana kadar aldatılacak-
tır. Ve sizler daha ne güııE kadar utanmryacaksı-
nLz?"

KE[IAL İAHİR
Son yıllarda köy ve köylü realiteleri (!) gibi,

köy gerçekleriyle aşla ilgisi bulunmayan romanlar-

Dichıcr. Sıı!ınpreısıriger und,,Polıııker". der in
Moıkau lebı, scıt er nach zwölfiihrıger Gef angen,
,,.,hıfr l9iO auı dı:m Ccfingnis enrlasscn worden
ır-ar, in eıııem lnterr,ıew, das er etnğm griec}ıi-
sr-hen Korrcspondcnten 3ab, wıcdcr gcmeldeı. F.r

Der ıürkııdıe Pocı aus lvloıkıu naıın(( ıı] )cıııcılı
lntçfr,ıcw cinen koııınıuırışiısçhgı-ı cehrınırındcr

- 8ızım Ra/ıo (,Unsı:r Radı,.ı"), dcr sıJı nir,h

bcgnügı, mündlittı Propı3ındı gcgen ,, Impcr
iıtcn uıı,l Ame rıkıncr" zu \ crbr(ıtcı)

iiıb
ı,) hıu mc|'n om\o

(u ka ım H mch d crSöon h a ü

,_.,, : {!.]ii.ştn,
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la şişiriimeiı istenenlerin başuıda bulunan Reınal Ta-
hir de müseccel ve tehlikeli komünistlerden biridir.

Onun kısaca mahkümiyet hik6,yesini şöyle an-
latabiliriz:

Sene 19]j8.
Yavuz gemisi içinde bile komünizm propagan-

dası yapıldrğını hisseden Donaııma Komutanı der-
hal tetkik ve tahkikata başlıyoı,, bazı gedikli ve er-
lerin dolaplarında Marksa, ihtilal ve komünizme da-
ir lıitaplar buluyor.

Artık anlaşılmıştır ki, komünizm, Ttirk varlı-
ğının kalbi or,dumuza sirayet ettiriimek isteniyor,
memleket hainleri mel'un eme]lerini en kestirme yol-
lardan tahakkuk peşindedirler.

Sanrklar teker teker yakalanmışlardır. Onları
muhakeme edecek hey'et şu zevattan teşekkül et-
miş bulunuyor:

Başkan: İhtiyat Filo Komutanı Albay ERTUĞ-
RUL

Askeri Hökim: Salih Konimaıı.
Binbaşı: Rifat Özdeş.
Binbaşı: Kemal Baykurt.
Binbaşı: Ethem Çeüker.
§aıııklar ise .şunlıırdır;
Er: Haydar.
Üstçavuş: Mehmet Ali Kanten.
Üstçavuş: Nuri Tahir (Kemal Tahirin karde-

şi).
Üstçavuş: Hüseyin Avni Durugün.
Deniz subayı namzedi: Nözım Hikmet,

; ""-t1.tt2 ı3it 'r. 
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Ğazeteci: Kemal Tahİr.
4 - 5 - 15 - 20 ve 30 yıl olmak üzere mııhtelif

ceza|arı çarptırılan bu şahıslardan Kemal Tahir de
tam 15 yıla mahküın edilmişti.

İlk şölıretini Ycdigün sayfalarında hiköyeler
neşretmekle yapmış olan bu zit, mahkümiyetinden
2 yıl öncc çıkardığı (Namık Kemal İçin Diyorlar ki)
isimli eseriyle ve maı,uf komüıristlerden Ahmet Ce-
vat - Sııat Dervişle çıkardığı (1936 Modeli Gençler
ve Zevı.|lı Peyami Safa) isimli kitaplarıyla daha o
günden kendini belli etmiş, Naınık Kenıal ve Peyami
safanrn sahsında vatanseı,erliğ,in koyu bir düşmanı
kesilmişti.

1938 1nlının Mayısıııcian sonra tevkif edilip de
Konya Cezaevine sürüldüğiiırde Türk gazetelerinde
şiirleri altına uyduıma isimler konarak neşredilen
Nözım Hikınet gibi, Kemal Tahirin de romaıı ve hi-
kiyeieri altına (Bedri Eser) ve (Nurettin Demir)
isimleri konarak hapishanede bi]e o gazeteler vasr-
tasıyla beslenmekte devam edilmiştir.

1950 de umumi aftan istifade ederek serbest
brrakılan Kema] Tahir, BAbıölide eski dostlarından
ziyade ciddi eserler yaymakla tanlnan Remzi Kita-
bevinin sempatisini çekmiş ve 15 yıllık mahkümiyet
kararınr taşıyan bu isim büyük bir gaflet ve şaşkın-
lığrn neticesi olarak Remzi Kitabevi neşriyatları
arasına kanşmıştır.

Şu anda Ankarada Öncü, İstanbulda Vatan ga-
zetelerinde iki romanı birden tefrüa edilmekte olan
Kemal Tahirin bir romanından çıkardığmız fiirkü

tr,. 1.3 193



Niizıııı Hil<ıııetle Birlil<te 15 sene,
ye ıı-ıahkfım olan romancl (l)

KaMAL TAHİR.

ve Tiirklüğü tezyif eden §u satrı,larını birlikte oku-
yalım:

(Vaktin biriııtle Türkiiıı içi bozultıyor ve yeni,
lik ilüşüyor, bulaşryor, dlşınanlarııı öırü sıra kaç-
maklığıa... Kaçıp dururken, can korkusu ile balkona
düşüyor. Meğer saklaırtlıS yerin girimi varmış de

çılumı yokmuş. Sonunda Türktiir girdiği yeri tle yi-
tiriyor.)

. "Tiirktür girdiği yeri de yitiriyor" satırlarıııuı
§dilğ*§t*iııü*§" gssil*ı:şl*:,;*, :.;,e;gçj"*.,,,.*.-*.,- j
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idi ve iğreııç mönasıru, Tiirk'üıı hasletlerini bilen
}ıerkes, e]bette sezebilir.

IYot ; Yaada givur kelimesi büyük, 8 yertle
geçüen Türk ise küçük harfle yazılıdır.- İşte milli ve tarihi roman diye takdim ed.ilen
komünistlerin roma"nları buna benzer fikir ve zihni-
yetle daima bozguncu vc yıkıcr bir zihniyet taşımak-
tadır.

iııriLALDEN soNtiA
27 Mayıs ihtilaliııden sonra, nasrl olsa hürriyet

geldi diyen lıomüıristler tahriklerine daha geniş
çapta devam etmek istemişler, bilhassa SOSYA-
LİZM'in de büyük gazete yazar|anmız tarafindan
hararetle müdafaa edilişini haince istismara baş-
lamışlardı.

Cemil Said Barlasın çıkardığı Son Havadis ile
Kasrm Gülek'in TANİN gazetesi birer komiinist yu-
vasr haline gelmiş, Vatan, Düırya, Cumhuriyet, Mil_
liyet gazeteleri isc, sanlri Sosyalist Partisinin organ-
Ianymış gibi, sosyalizmin ş!]ursuz birer müdafii ke-
silmişlerdi.

t
İhtilaıin hürriyet hırvasından istifacie eder,ek azılı ve ağlı
fikiı,lerini yaynıak için çıkaıı konıünist Yeni Yol gazetesĞin

başlıE,ı,

sosYAtısT GAzETE
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İşte bundan cesaret alan bir kısım sicilli komü-
nistler ise, başında (Haftalık Sosyalist Gazete) ya-
zılan YENİYOL adında bir ga.zete çıkardılar. Kerim
Sadi, Hasan Tanrıkut, Fehııri Yazıc1 A. Kadir, Abi-
diır Nesiıniırin isimleri bulunan bu gazeteyi görenler
yazılarıııın başlığından bile kıpl.:ızil bir komünist
gazetesi olduğuıru derhal ferkedebilirlerdi.

, İlk saytsına Sovyet Sosyalist C. Birliği Şefi
Hruşçov'uıı mesajını alan Yeniyol, Tiirk - Sovyet
dostluğı-ı z,aruretinden bahsediyor, bir başka yazıs]n-
da "işçi partisi olnadan demokrasi olamaz" diyor,
diğcr yazılarında ise. GREV meseielerini, toprak re-
formunı ele alarak düpedüz komünizmin müdafiliği-
ıri yapıyordu. Sosyalist geçinmesine rağ,men, krpkı-
zıl bir muhteva ile çıkan YENİYOL, Emniyet teş-
kilötımızın uyanıklığı yüzünden çıktığı günü sabah-
leyiır satıştan menedilmiş ve bütün nüshaları topla-'
tılmrştır.

Aradan g3çen }!1}ııçı:k sene zarfinda milii ve
mukaddesatrmrz,. varlık ve meflrumlarrmız sık sık
tezyif ve tahkir edi]me,}< istenmiş, bilhassa millilıg1-
çiliğe kaı,şı açıktan açığa cephe alıırmıştı.

Gazetelerimizin ihtilAlden seçimlere kadarlri
kolleksiyonlarına göz atanlaı: lrayret ve dchşet için-
de göreieklerclir ki, Anayasaya milliyetçiliğin gir-
nıemesi içiır uğraşanların başıııda (Vatan) - (Milli-
yet) - (Cumhuriyet) gibi mulraddcs isimleri kendi-
lerine başlılr yapan gazeteleriınizin yazarları gel-
mektedir,

]9ç



TÜPK MüLLlYEIclSI
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Kqnünizm, bu ıııenriekette tam lıırk yıldır daiına karşıla-
rında Tijrk milliyetcisini bulmuştur.
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Milli Birlik Komitesi üyelerinin bütün arzulan-
na rağmen Aııayasaya milliyetçiliğin giımemesi hiç
şüphesiz herkesten çok lıomtinistleri sevindirmiş ve
oırlara cesaret, vermiştir.

RUS BASIİYINDA
TüEK KotıtüNiSTLIıtti :

Yurdumuzda koinünizmin yayılmasında rolü olan
kimseler çok kere politikacı veya gazete yazarı ise
sosyalizm, şair, hiköyeci, romancr ise edebiyat - sanat
kisvesine bürünere]r faaliyetlerini gizlemekte irler.
Bunun caniı misallerini şu BabıAli basınında kolaylıkla -
görmek mümkündür.

Rus basını ise dünyarun her tarafındaki kendi
ideolojisine hjzmet eden kimseleri hem tarur, hem de
Rus halkına tanıtmağa ğayret eder. Hatt6. bu vazife-
yi çok kere Moskova ratlyosu ile de yerine getirııeğe
çalışır. onun için, bilhassa Moskova radyosunun di-

ma mümkindür. Son günlerde ise Aziz Nesin'in, hal-
kı komünizrne kaydırmali hususuııdaki gayretini ya_ *
kuıdan hisseden ve takdir eden Moskova;-,lıem kİzıl 

\.<<Bizim Radyo>>, hem de Moskova radyosu vasıtasiyle .-'
Aziz Nesin hakkındaki sempatisini gizlememekte, sılt
sık bu güldürücü yazafln eserlerinden, fikralanndan
bahsetnıekt6alr. Pl<lm 1961 ortatannda Moskova rad-
yosu yayınıyla, İtalyada, Aziz Nesin'in bir komünistjüri vasıtasiyle birincilik alan bir kitabııiın Rusçaya

ı98



Cevrİldiği, 100,000 basıldıS anİatıİmış, eser ve müelli_
fi hayli methedihniştir.

Kızıl Bizim Radyo ve Moskova radyosu ile her
fırsatta methedilen Türk komünistleri, Rus basını ile
de sık sık methiyeleri yaprlır, Türkiyede yaptıkları ve
yapmak istedikleri tahrikleri birer meziyet olarak
vas:flandırılrr.

Küçük bir misal olmak üzere bir Rus dergisinden
tercüme ettirdiğimiz bir makaleıriır bazı kısımlarını
aynen naklediyoruz:

Rir Rtıs Mecınuası

"Deı,giııiır adı «Kratkoe Soobcceııie İııstituta Vos-
tokovedenie» (Şarkiyat Eıistitüsünüır Kısa Haberleri)
Sovyetler Cumhrıriyeti İlimier Akademisi neşriyatın-
dan, sayı XXII, yıl 1957, sahife (36-44).

j\fakaleniır adı: <<Harp soırrr Türk edebiyatının
bazı meseleler.i».

Yazaıı : M. A. Babaev

Makalenin özeti:
Faşist Aimaııya ve eı].peryalist Japonyanrn Sov-

yet Cumhuriyeti tarafından mağlüp edıLmeleri ve
Balkanlarda Halk Cum. lerinin kurulmalan neticesin-
de Türkiyede ileri demokrasi faaliyeti ve hareketi kuv-
vetlendi. Giin, Görüşler, Yeni Diinya, Adımlar adlı ga-
zeteler çıktı. 1946 yılında §öz, Ses, Markopaşa, (ka-
patıldıktan sonra mtütelif isinlerle çıktı. Mbrhumpa-
şa, Bizimpaşa, Hür Merhrımpaşa), Geveze, Gerçelr,

199
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Rus nıccmtıasının bizdeki §olakları nıet-
herlen yazısınrlın bir pıırça.
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Rus mecmuasının kapak
}rlişesi.
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Zincirli, Hiirriyet, Nflzım Hikmet, Nuhıın Geınisi, Htiı
Gençlik gazete ve dergileri, ileri halk demokrasisi fi-
kirlerinin nişiri efkiln old_ular. "Barış" dergisi de bu
fikir alarunda çok hizmette buiundu. Bu ileri fikir-
leri yayanlardan Sabahattin Ali ile Ni,zrm Hilmet
eski nesle mensup idiler. fiılat llgaz, İlhan Taru§,
§uat Taşer, Melih Cer,det Anday, Orlıan Veli, Orharı
Kenral, Samim l(c.ıa,göz, Oktay Rıfat daha genç ne-
sile mensup idiler. Oktay Rıfat ile Melih Cevdet bu ga-
zete ve dergilerde calışarak sanatkAr formasyonunu
olgunJaştırdılar. Bi.itün bu ileri fikir taraftarlarr ken-
di fikirlerini yaymak için siir, hiciv, hik6.ye, romaır n

gibi e,Cebi janrlardan faydaland,lar. Buıilarrn hedef
ve idealleri T,irkiyede işqi sınıfi edebiyatr meydana
getiımekti. Oktay R. "Yaprak" dergisinde (1950, sa_

.yı 22\ bu ciheti çok iyi açıkladı. 1946 yılında Rıfat I1-

gaz şiirlerinin neşri münasebetiyle "Giirr" dergisi bu
şiirleri medhetti ve "onlar (yani burjuva şair ve ya-
zaf.atı halkın ıstırap ve dertleriyle eserlerini kirlet- a:
mek istemezler" diyerek milliyetçi yazar|ara çattı.
Orman Kemöl, Fahri Erdinç, Ziya Yamaç, Hasan i
Tanrı]ıut ve diğerleri bı,ı ileri fikir yazarlarrndarıdır
Bunların kitaplan Türk ed.ebiyatının en kıynetli eser-
leridir."

TANİN GAZETIİSİNDIİKİ FİYASKO

İhtile[ngetirdiğihürriyet havasından istifade
etmek isteyen komünistlerden 10 kadarı "§osyal HaIk
Gazetesi" sfatıyla çıkmakta olan Tanin gazetesinde
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. A. A. Baba,.v'in 7 sayfa.lıh makalesinln taşlİğı"
toplanrnışlardı. Biz o günler,de bu h6.diseye, çıkarmak"ta olduğumuz Toprak dergisinde de aynen şu §atırlar-
la temaş etmiştik;
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"tşte Birleştiler'i.
Partilerin arka arkaya kurulcluğ,u ve faalİyete

gıçmeğe hazırlandığ şu günlerde, bir yeni parti, daha
doğsaydı da kadrosrıııda da, Aziz }{esiıı, Arza Erlıat,
Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Ha]ikarnas Balıkçısı, Ab-
dülbaki Gölpıırarlr, Nlelih CevCet Anda5,, Cevdet Kud-
ret Solok gibi isimler bulunsaydr. üııit ediyoruz ki,'
vilöyet bu kadrolu partiye iziır vtremezdi. Verdiğini
farzetsek bile Emniy,et teşkilitınızın gözü bu parti
ye çevrilmiş olıırdrı.

Ama birlesmek iç.n illi parti lturnıağa lüzum
yokmuş. İşte Taııiııtl,e'de birleştiier vc parti krıranlar-
dan bile sesleri fazla çıkınırl<ta... HatiA parti kuran-
lar;n seslerini bcğmak istercesiııe...

Dtişüırin bir l<ere, yarrılrıl Basvc]<il na.nzeiii diye
gösterilen l(asım Gülck simc'liden buniara bu kadar
'müsamaha eder, fırsırt v€Iıfs€, beyaz tıfukiarımız ya_
rın kimbilir ne kadar co],r kirenecektir.

Ckirüyorsuııtı z ki, koın iı n i s'ui,.r ııc rıle bir. " Scsyaİ"
nercle bir "Scsyalizın" ifade ;i giı^,_irlcrss, ai buyçrlp,
leş üstüırde toplaıraıı l<argalar gibi biı,leşilrcrlar. İşte
l'anirr'de de lıöyli, topiaırmişlar:'ıı. tjıcet:ı:in sahiıi;
sohbetleıda, milliyctqi oldrığtınu, kap.ıtai.st oiduğunu
söylüyor, gazetesiırdt-, tcpladıkiarı kiınsclerin ise lro-
müııistlilıieri biliniyordu.

Tanin'Ce toplaıran komün^stlerdeıı Aziz Nesiıı ise
bazan açık, bazan ise gidice ko,ı,inist t:ııra.yülitl o1-

duğunu, yazılariyle ifade ediyordu... Bu hal, Tiirk
adaletinin de nazarı dikkatini çekmiş o}malr ki, Lza
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Komi.lnist Gerçek Gazetesinin bir kısmı

Nesiır'in Tarıin'de çıkan bir kısım yaa.ları; bir ilim ve
hukuk müessesesi mensubuna tetkik ettiı'ilmiş, sağdu.
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}u}a sahlp memleket sever biı, zat olan Doçent Dr.
Selçuk Özeelik'in gerekçesiyle Aziz Nesin ve ga^zete_
nin yaa işleri mli:dürü İhsan Ada, komünizrn propa-
gandası yapmak suçu ile tevkif edilmişti.

Aziz Nesin'in ko:nünizm propagandasr yaptığı-
na dair gayet ikna edici bu rapoıır Aziz'i daha çok ta-
nımak bakımından ay}ıen naklediyoruz:

İ§TANBLIL BİtsİNCİ §t]LH cBz,^ HAKİMLİĞİNE

Tanin gazetesjnde Aziz Nesin tarafin,dan 6 Mart
1961 ile 26 Nisan 1961 tarilıleri arasrndaki gazetelerde
yazılan Sosyalizm, Devletçilik, iç politika, işci mese_
leleri konularrnda gör.üşleı..ni aksettireır fikralarından
ibaret olan yaz:larda gerek tek telr ve gerek tamamı
nazarda tutularak umumi havası itibariyle komiinizm
propagandası yapılıp yapılmadığının tesbiti hususun-
da bilirkişi tayin cdilmekle merızu bahis yazıları bir
bir inceleclim. Varinış oldrığum netice ve eciindiğim
kanaat benıeçhi ötjdir:

İıcelenen yazı|ar Tanin gazetesinin 2, 4, 'I , 8, g,
12,15, 16,17,18. 21, 22, 23,24,25,26, 28,31, Mart ile
1, 3, 5, 7, 11, 72, 13, L4, 15, 16, 17, 18, Lg, m, 25, 26,
Nisan 1961 g:tinlü gazeteleriııCe intişar eylemiştir.

Raporda tesbiti istenen husus aclı geçen yan|ar-
dakomiinizm propagandası suçLınun unsurlarının
mevcut olup olrnadığıdır.

ı
ı
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N6zım Hikmet ismiyle dahi mecmua çıkaran komünistlerin
^"'"ur"sİ;'İc,irlcrine ait biı, \,esi]ta,

Ceza kanunumuzun 142, maddes,ılin birinci fik,

ra§ına gÖre bu Suçun unsurlarr şunlardır:

1 - Sosyal bir şrnrfın (yani işçi sınıfınm) dığer

*o*rİ' orrrnu,,il,"rinOe tatıal<liümünü tesis etmok ve,

İr'*r*r rr, *,n,f, ortadan kaldırmak gayesi,

2 - B,ı,lrususta bir kasti mahsusun mevcudi-

yeti.
3 - 

Bu maksat ile propaganda yap:iması,

Bu arada şu hususu Ca belirtmek yerinde olur ki,

sınıf mücad"lesl aolİİnl tu" "hy::_"" 
derece fark-

ları ile lıomünist ve sosyalist cereyanlarda mevcut

olup, bunh"du" **du"e komüırist propaganda§ı suç

teşkil edip, genel *l;;;" solculuk yani sosyalizmi sos-

ffi;İ ,*;;gu,duJ", ayırmak için tahakküm, yanr

cebir ve kuwet i"İİ-ull"ş"tı da liam,dır, Tabii ola-

rak burada ","","Ouİİ" "U'" 
nutlilıa ihtilal şeklin-

de tezahürü iktiza "J,e" 
Ul, kuwet istimali veya bunun

tavsiye edilmesi a"ğlİi,,-Sİnıf mücadelesinde maCdi

:a-§bffğ.-ö}si,E§-ffiiktih 
i. , 207



veya manevi cebrin, zlnınen dahi olsa, telkin edilmesi
komünizm propagandası mahiyetini iktisap için köfi
sayılmak lizımdır. HattA propaganda ve telkinlerde
hiçbir surette ifade edilmese ,iahi, tahakkuk ettiril-
mek istenen neticeıriır sağlanması oebir ve kuwet is-
timali bulunmadan olabilecekse cebrin meveudiyetini
mefruz telökki eylemek gerektir.

San:k yazar Aziz Nes^ıı, Tanin gazetesirrin 2 Mart
1961 günlük "Açık Seçik" adlr fıkrasında: "ilemen
söyliyeyim ki ben soldayım. böyle o}makla övünürüm,
Elinkü 1rurdumun gerçek gelişmesini, halkrn kalüınma_
srnr solculukta bulurum, buna içterı inanryorum. Ya-
ni sosyalistim, Türkçesi toplumsalcıyım. Atatürkçü-
lük bu yolda sağlanır." deınek suretiyle solculuğunu,
sosyal_st olduğunu ilan etmekte ise de bunun derece-
si hakkuıda bir açıklama yapmamaktadır. Yazann
solculuğunun derccesini anliyabilınek ve yazılannın
suç teşkil eien kontiırist propagandası mahiyetinde
olup olmadğıru tesbit hususunda bir hükme va.rabil-
.mek için fikralarrııı te,ker te]rer değil, toptarı havası
itibariyle nazara almak zarureti vardır. Zirabuyazı-
lardan anlaşıimaktadır lri, Aziz Nesin yaalarınr muay_
yen bir gaye milrveriiriır etrafında neşretmektedir. Bu
gaye de, memlı:ketimizde solculuğun yerleşmesidir.
Solculuk mutedil sosyalizmle, ihtililci ve te ılikeli ko-
münizm arasrnda mekik dokuyan kaypak bir mefhum
olduğuna göre yukarıda arzolunan kriter gözönünCe
tutularak neticrye varma,k doğru olur kanaatindeyim.
Şimdi ya?afln fikrini yaz,ılıarından pasajlar zikretmek
suretife teşrih ve teşhise çalışacağız,

,
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lkin(l delı v(, kesın olJıJk ]q
lıli grci,ınt başl3yan Şdl, ıızıB
}llkmctto §on dufumutıü uıııı-,
m_i clkJla J(jklamri Td.|:|id.rlo

rd!ın blı biıln topıJnllül !jlı)Jll
Avukıı llthmcı ıllı 5cğui tjc. l
m!§tır kl

ÖIüm lıaliııde diye o za-
man propag.andası yapı-
lan Nazım Hiknıet. Bu
sün Kon,ıünist ''Bizim
Radyo'da" Tüı"klü]( ve
nıüslünıanlı!ü aıevhinde
hczeyanlarını kusmakta-

dır.

Saıık, 7 l{art 1961 günlü gazetede nıünteşir ''Pa-
şa, Paşa kendine gel!'' adlı fıkrasında, Türkilıede içti-
mai §ınıflaı,rn mevcut olcluğunu belirtmekte,dir: ''Bü-
tün tarih boyunca sruf olmayan millet görülmeıriş_
tir. Sınıflar. yok demek millet yoh demektir l'' ; bir bas_
ka yaznsında:

"Önee §öz€:

\* -- Türkiyeıie sınıf yok! diye başlıyorlar; bikez
"Tlirkiy,ede sıruf y,ok'' denilince, altta işçi §rnfınrn se-
si duyıümaz,
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Nasıl ol,ııyor da Türkiyede srnıf olmuyon
Ttirkiyede srnıf yok demek, Türkiyede hava yok,

su yok demeklıe birdir.

Sınıf yoksa toplum da yoktur.'" 1Tanin, 23 Mart
1961) demek suretiyle Tiirkiyede içtimai sırufların
mevcudiyetini belirtmekte ve fakat bunlardan işçi sı-
nrfıırrn sesirıin duyulmadığ, bu sınıfın şuurlu bir,tıale
gelmesi gerektiği belirtilmekte, bu srnıfin sesine ku-
lak verilmesi tavsiye olunmaktadrr: Çünkü Tiirk işi_
sinin sınıf olarak gelişmesi, bilinçlenmesi, kenü parti-
}erinin aleyhindedir. Ve qünkü onlann parLileri, top-
rak ağalarr ile ırgatlan, kara borsacılarla dar gelirli-
leri, patronla işçileri, her srnıftan iıısanı,karmakanşık
içiıre dolduran bir siyasi çorbadır.

İşte bunuır için işçi partisinin kuru_l.masını iste-
mezler. "Türkiyede işçi sınıfi yoktur" derler.

Bu sese kulak veriniz. "(Tanin 18 Mart 1961).
Yazara göre insanları birbirine bağlayan millet

bağ sadece birlikte yaşama isteğidir. Müşterek lisan,
kan, soy, tarihi hötıralarla manevi ve kudsi mefhum-
laı"dan hiç bahis etıniyeınek birlikte yaşama arzusunu
ya|nız ve yalnız ütisadi hayat birliğinde bulmaktadır:
"Biz ulusçuluğu, birlikte yaşama isteği olarak anlıyo-
n)z.

İşte bu y,izden kapitalist ekıııromi düzeninde ulus-
quluk, kuru ]ifta kalır. Amaçları; soyabildiklerince
halkı soyabilmektir "(Tanin 14 Nisan 1961)
oluyor ki, ona göre mevcut ve müeşse§ nizam kapita_

-.-:i -'-'T210.
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Dün Nblm Hihdiı ı!ı.si hatbılBlı, $ld|,{çlıd,i,ro,

lIıizrm llikmet'e
açrk mektup ?

«İki yoldan birini derh$
seçnıelı zorundasınız! »» §

Yoıoo: Ahmel Enin YAL|ıIAN

i-:ızım llikınet 1
tıü;ı ülı .yeis içiııde j

Heıım Hikmel açlık

)

ı
.lŞoir : " Ben t.crüb. lohtğr| değılim. gıcve t
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Ahmed Enrin Ya]ınan'ın Nözım

''u*"'i,f;ii"ix1,:1;l 
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list ve gayri 6.dil bir nizamdır. Sadece iktisadi baı<ım.
dan kuwetli, zengin olanlar, kapitalistler halkı söıniir-
mektedir, soymaktadır, Bu itibarla yazar, Ereğli'de
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N6}ım Hikmet diuaıı
İhlt__ü!sPr,ı,!,_.ıt,c,_ghı!EF*q!

lını ',;ıııfuıhııtaıhgıno ınir.., !l n
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m ilikmeüııaçlı
greyı devanl ed iyor
Ndzım Hikmetin

o f f:_!!: ni_gor
lo\ıinü mjmweıleri ıe Aıiaıalı ı*üıl.

Ahıııed Fıı.ıin Yatn.ıan'ın Nözını
H i k m 

"' ;, i'ii *-ixh;i;i,,";;i;

kurulacak ve ırernleketimiz ekonomisi bakımından
çok hayırlı neticele.r tevlid eCecek olan büyük demir
ve çelik fabrikası da kapitalizmin, Amerikan kapita-
Iiızrrıinin Tiirk işçisini stimiirmek, istismar gayesiyte
]ıurıı.laca]<fur, şeklinde ifadei meram ettikten .or"*-bu
f abrikanın memleke timizcle ku rulm aması gerektiğini
ima eylemektedir: ''Şiındi fiirkiyede, Amerikan ser_
mayesinin yardımı ile büyük birg.elik endüstrisi kuru.

Hikmet.
boncı cınlqltı

., ı,o, .,n i-| "a,i|*, .^u^n,*
lırl\ |lr& d' .ıo, 

'.^r;ı.r,,qo,| oün al qr örl@qr.



luyor. Ğeıei<çeleri belli; Türkiyenin kalkınmasını is.
tiyorlar. Tiirkiye demokrasinin kal'ası olduğundan A-
merikan sermayesi bu kal'ayı pekiştirecek. Oysa bili-
yorsunuz, Amerikada özellikle çelik endüstrisinde sık
sık olaır grevler, Amerika kapitalizmini yrlCırmıstır.
Orada emekçileriıı gündeliklıeri yüksektir. Orada ka-
zançlara konan vergi çoktur. Orada işçiyi kolay sömü-
remez. Orada sermaye g.ttikqe güvenliğini yitir-mekte-
dir." (Tanin 14 Nisan 1961).

25 Nisan 1961 günlü gazetede "Eşit ko§ul]ar altın-
da" isimli fıkrasında aıılattığr mecazi bir hikAye ite
memleketteki sosyal nizarn:rr bozulmasınr ve yeni
baştan ku}rrlmasıırı açıkça ifade eylemekteclir: ''Üç
kişi biı"b,riniır sırtına binmiş, en üstiincleki:

- Bu gidis iyidir, dermiş.
Ortadaki:

- Eh ne iyi, ne kötii, C,eı,miş
Alttaki de:

- Bozulalım, baştan düzülelim! derıtıiş.
Diva, ezi]en alttaki çoğ,unluğuıı divasıdır; üst-

üste değ,il, yanyana yanşına divası..."
Burada ij,ç adamla; kanaatimizce üc sınıfı ifade

eylemektedir. En,üstteki kapitalist sınıf, oıtadaki or-
ta halli sınrf, alttaki de fakir işçi sın,ıfi.

Yazar,26 Nisaıı 1961 günlii gazetede "Üç Adam"
isimli fıkrasn,da. sosyal a,daleti istcınekte, bu bakım-
dan mevcut adalıetsizlikleri göstermeğe çalışmakta,
fakat sosyai adaletten ne anlaşılması gerektiğini ifa-
deden kaçuımaktadır.

21s



Yazılann umumİ havasında işci sınıfının nücade-
le etmesi gerektiğni,.hatt§, ieabında zor kullanması
icabetüğni ilhanı eder bir eda da mevcuttur. Ona gö-
re ewel6, sosyal adalet kunılmalıdır. Mevcut nizam
adaletsizCir. Zengin; fakirleri sömüımesi esasuıa da-
yarur, Garp medeıı,yetiııin temeli olan sermaye kan
ve gözyaşı üzeriıre kurulmuştur. Bu balu:ndan işile-
rin sesine kulak vermek lizımdır. Yoksa dinlemeyen-
lerin kafasına dank cdecektir amma o zaman vakit
geçmiş olacaktır. İşQi sınıfı çck sıkılan ayağa benze-
mektedir. Bir gün bu çok sıkrlan ayak, çarığı patlata-
caktır. Bu fikir.ler,,ni belirten yazı, ctiml,elerinden ör_
nek pasajlar vcriycırrız: ''KarıJeşiz ciiye bağırmadan,
insanlar lrardeşlik içı'nde yaşarlar. Önce toplumsal
denge kurulmalı, toplumsal adalet olşıalı. İşte Uiz b<ly_
le gerçek karCeşlik istiyoıuz.

Tiirkiyede ulusal gelirin üleştirilırresi haklı mıdır,
adalet üzere midir? Bu ülkede çalısaıılar, hak ettikle-
ri, lAyık olduklan ve çaJıştıklan oranda ''Ernek, hak,
!öyık olma" ölçüsünde kazanabiliyorlar mı? Sömür.
me, söıııiirülme yok mu ? '' (Tanin 21 Mart 1961) ''.

"Batı uygarlı$nın temeli olan serrnaye birikimi_
ni kaldınnrz, altrndarı kan suar, gözyaşı sızar.''

"Türkiyede devletçiliğin zenginin yapamadığ şe-yi, devletin yaparak z.engin yetiştirmesl dlye *lrşl-
masr yanlştır. Amma ne yaz:k ki böyle olmuş, böyle
anlaşılmıştır. Sömiiı.ülecek dış pazar olma5nnca, zorla
şişirilmek istenen özel seirnaye iç pazan sö,mürmüş,
yani bu yok§ul halkr ,durınadan soymuştur. Biı,inci
dtinya s&vaşının metreslerine binlik banknotlar yakdı-
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rarak, kahve p§irten zenginleri, işte bu zorla ş§iril,
mek istenen zenginlerdir" (Tanin 22Mart 1961).

'Bu sese kulak verrııelisin,iz, ister istemez bu sesi
d.u5rmak, anlamak zonındasrnız. Günlük çrkarlannrn
tutsağı olan politikacrlar! Beğ,erunediğiniz için bu se-

sg kulaklannızı tıklyorsaruz, o sesin kenüsiııi iluymak
eize çok a,u iluyturrr. O zaman ila iş tşten geçmiş olur,

Bugünküpolitikacılann duymak istemedikleri,
fiirk işçisinin sesidir. Bu s,:se sağır olmuşlardrr."

"Biz bu sese kulak vereceğiz. Ve qarığıır çatlama-
masına çaJışacağız. Yoksa nasıl olsa çarık çatlar, sıkı-

şan ayak çarığ çatlatrr. "D,ikkat- bulırrulacak olursa
burada ayak, işçi srnıfidır. Çaıık Ca içtimai nizamdır,
diğer snıftardJr." Yazr deı,am ediyor:

"İşte böyle (Türkiyerit s-nıf yok!) diye, gerçek-

leri iııkör edenler, çanğı çok sıkıyorlar, Türkiyede sı-
ruflann olduğunu anlamalarr için, ille kafa]arına dank
demelerini mi bekliyorlar. Gelin bu sese kulak verin,

Bu sese, (yani işçi srnrfi) sizden kanun yollan ile hak-

larıru istiyor." (Tanin 23 Mart 1961). Yani aksi halde
ne olacaktır? Bunu söylemiyor. Aksi halde kanuni
yoltian başka yola cebir yoluna başvurulacağ mina-
sı ç:kıyor. Böylece 142. maddedeki cebir unsuru yazı-

larda meydana çrkmıs oluyor.
"Ezilenden yana oldu mu komünist, doğruyu sa-

ııındun mu koınünist.... Bunun sonu ney€ varır? Asıl
komünist propagandasr yapanlıar bunlar. Çiiııkü on-

lann çnbasiyle, güıriiır iıiriude, konrüııistlertlen başka
doğru söyleyen, ezjleni savlına,n ka!ınıyacalı, İstedik-

leri yoksa bu mudur?
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Komünist, komünist, komiinist... İıısaııııı burası.
na dayanıyor da, bağrası geliyor: Eeeh, yeter artık
be."

NETİCE : Yulrarıcia zikrcüIen pasajlar,ian veyazılarrn umumi havas:nd.aır anlaşıldığına 
-göre 

sanık
Aziz Nesiıı'in fikralarındairi yazıIar umumı havası iti-
bariyle zikred,len pasajlaı:daki cümlelerden mühiın
kısmr başlı başına Türk ceza kanununıın 142. madde-
sinin birinci fikrasını ihlA] eder mahiyette o-,.irülmüş-
tür.

Keyfiyeti saygılarımla arzeylerim.
Bilirkişi :

Dr. A. Selçuk Özçelik
Esas Teşkilit Huktüu Doçenti

- 
Çok açık ve ikııa edici bu rapora karşı sanıkların

veni bilirkişi talep etme]eri karşısında, gene çok ha-zindir ki, Naci Şensoy, Vakur Versan, İltu,r' al.r,
Sulhi Dönmezer, }Iitat Sertoğlu, Sabri Esat Siyavuş-
gil, Muvaffak BenCerli, KeııAl Oğuzmaıı bu yazılarda
komünizın propaganriası yapılmadığını ifade etmiş-
ler, böylece de AzizNesin'in beraetinl sağlam:şlarclır.

KolıÜNizME KARŞI I}İıiKATLİ OLMAMIZ
LAZINI Gİ]LnN BAaI HflsUSLAE

_ Komünizrrrin, yalnız yurdumuzda değil, dünyanın
birçok yerler,inde sempati kazanmak, yayılmak, milli
tesanüdü sarsmak için en çok istifade cttiği vasıtalar
şunlardır:

1 - Basın, '

2 - Radyo l'

216 :
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BarıF Mecmtıa.gının N{aım Hikmet'i müdafaa eden ba§lığı
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$ - ricari temaslar,
4 - Kiiltürel temas ve mübadeleler,
5 - Seyahatler,
6 - Partiler'dir.

BASIN :

Dikkat eiilirse komünianiıı yasak olmadıS yer-
lerde bir veya birkaç tane komiinist gaz,ete çıkanlır,
bu gazeteler okunmasa bile Moskovanın yardımı ile
yaşatıl r. Bizde ise, komünizm yasak olduğu için, bu-
g,iine kadar neşredilmiş olaıı ,komünist dergi ve ga,
zeteler ya bir sın'at veya bir rnizah, yahut ta hiçbiri
cleğ,ilse Scsyalist kisvesine biiı,ünerek çıkmışlardır.
Bugiin ise, öylc küqiil( dergi ve gazcte çıkarmaktansa
biiyük gazetelerin höşe başlarınr işgal etmek, hem

şahrslarınıır emniyeti ba,kımrndan, hem ıle büyiik ve
geniş bir kitleye hitabeciebilme firsatı bulmak bakı-
mından daha müessir o1a"bi],eceklerini düşiinerel<, bir,
cok L,iiyük gazetelerimiziıı liadrosuna gircbilrnek im_

kinlarını bulmuşlard r.
Komünistler şu anda bu talıtiklerindc de muvaf-

fak olmuşlar, büyük gazetelerin köşe başlarını elleri-
ne geçirmekle ayı,ıea alınlanndaki o hain damganın
da nisbeten korlrunç olmak vasfindan da tecrit edil-
rne firsatıırr da kazanmaktadırlar. Şöyle ki, rneselö;

Cumhuriyet veya Vatan veya Tiirkiyenin tam merke,
zi hükümetinde neşredilmekte olan öncü, hattö kapı-
talist bir şahıs olmakla maruf bir zatın gazetesi

Tnnin'i ele alalım, burada ya^ yaza\ komünistlerin
komünistliğinc pek çok kimseyi inandıramıyorsunuz.
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Tüı,kive Gizli Komünist Partisi
Merköz İcra Kon,ıi'.esi Ü5,csi ı,e
muhtelif tarihlerde koınünistlik
yüzünden tam 13 seneye mah-
kfım, i\{oskova'nın yetiştirdiği
(1927 de 4 seneye, 1952 de 9 se-
neyc nrahkfım oldu ve hapisha-

nede öldü)
IIALİI- YALçIN

]Yot ı Danradı ise, meşhur nıü-
seccclleı,den 4 seneye mahküın
Hasan İzzeddin Dinanıo'dur.

Sebep-f,u gazeteleriır ktımtinist orgaııl olına dıkla rı ve
sahiplerinin de kapitalist kinseler olduklarr için. Ama,
büyük bir tezat gibi gözüken, fakat aslında bir haki-
kat olan'bu durumdan gene kom,ünistler istifade edi,

ı
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yor ve bu gazete sayfalarındaıı halk ses§iz ve sedasız.
ca zehirleniyor.

RJIDYO :

komünistler daha zivade bir memlelretin halkını
zehirlemek, komüırist yapmak içilı. o memleketiır raC-
yosurrdan zivadc, kendi rad.volarivle o memleketin
diliyle yaptığı neşr,,yatlardan faydalaır:naktadırlar.
. Moskova, Peşte,, Bii}<reş ve Sofya raclyoları bir
Amerikan kaynağınCan verilen habere göre
haftada 30 ile 45 saat arasında Türkce ııeşrivat ya.p-
mıktadırlar. Bunlara ilAve olarak ise, Yalman, Nadir
Nadi, SıdCık Sami gibi aycl,ır fikir,liliği kimseye ver-
meyen, daima isabetli konııştukları zannedilen kimşe-
leriıı masum diye affcttirclikleri vataıı haini Nazrm
Hi,kmet'in idare ettiği Bizinı Radyo ise devamlı suret-
te memleketimizin aleyhiııde neşriyat yapnaktadıı,.
. Hattö son yrllarda demirperde radyolarııırnbazı-

Iarı Tiirkiyedeki Ciırleyicilerinin aiAkasını çekmek ga-
yesiyle fikralar. siirlcr, ha]k tlirküleri söylemek su-
retivle yeni yeni taktil<lere basvurmuş, bu meyanda
ise Peşte radyostı Tiir]<-Macar dostluğu perdesine bü-
rünerek, bazı sualler lıazırlamıs, bu suallere cevap ve-
recek Türk dinleyicilerine bir takım mükA.fatlar vö-
detnriştir. Bunlar, elbette ki keııdi propagaııdalar;nın
daha tesirli olması hcsabııra yapılmakta idi.

fitıari Teınaslar :

Komünistler, dünyanın her yerinde beynel-
milel fuarlara iştiralt etmeyi büyük bir fırsat olma
bakımıııdan katiyı, n i hnı al etnı em ektedirler,
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İzmirde de her yıl yapılmakta olan milletlerarası
ticaret fuarına her yıl yeni ve genis bir kadro ile iş-
tıra,lr etmektedirler.

Bu hödise, ltomiinist prcpagaırdacrlara. elde edil-
mesi ço}< zor firsatlardan biriıri rıerınektedir. Fuarlar-
da, billıassa İzmir fuarıııda, Tiirkiyeırin sanayileşıne
hu.susundaki plinlarrna. vardım edebilme kabJiyetini
haiz maliar tcşhir edilmekte, ,lıalkın nazarIari bu ka-
bil mallar üzerinde teksif ciiinrektedir. Rusya, Çe-
Iro:.'!.ovakya, I\[ acarista n, Roına nva, Dcığlı Almanya ve
Polonya'nır hcr yıl İzmir fr:arıııcla }ıi;:er pavyon kur-
dulıları lreı:kesiır ınalümudur. Buralarda asıl ınaksadı
propaganda olan, ağır sa,ırayi nralzeınesiırden tutun
da, göz alıcı istihlAk ıııaddeleriıe kadar her çeşit imal
cşyast teşhir ediLmcktedir.

kültiirtl tenraslır :

Son yıllarda. Nloskovada lruruhnuş Dostluk Üni-
venıitesi'ııC.,e okuyaır talebelerin biiyük çoğuııIuğuııu
yabancı memleketlerden geleıı veya davet edilen tale-
beler teşkil etmcktccijr. Tahmiııeıı 7000 talebesi bulu-
nan Dostluk Üniversitesitıdeıı her yıl yüzlerce geng
diploma alnrakta ve memleketlerinc dönmcktedirleı,.
f)ostluk Üniversitesinde okuyan tale,belere ayrıca da
lıurs vcrilmekteclir. Afrilçacla öldürülen Lumumba'nrn
da Dostluk Llıüversitesinden nrczuır olduğu sonracarı
anlaşıImışt,r.

kom,linizm adııra bir tırzıılt olaıı bu üniversite de-
vamlı olaı,ak her yıl diinyanın lrer yerine, diınağları-
na ihtililin zehri tlaınlatılmış yüzlercc kişi göndcr-
pekt'edir.
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Son giinlerde ticari ve kültüel münasebetleri,mi-
zin da}ıa da sıklaşması löam geldiğini ifadeye çalışan
Sovyetler, memleketimizden de öğretim üyesi ve öğ-
renci gönderilmesini istemişlerdir.

Bunun haricinde ise spor temaslannr sı}rlaştıran
Sovyet}er, yurdumuzda komünizm adına bir neüce
alrnabilir mi gayretiıı.i de elbette düşünüyorlarür.
Rusya ile yapılmakta olaıı spor, güreş, basketb<ıl ve
atletizm nıü saba kal arı b azan bilme den memleket aley_
hine neticeler doğurabilir. Onun için ister fuarda, is-
ter sporda olsun, unutmamak lizımdır ki, kom,i.inizm

5rurdumuzCa bir mecra aramak seı,dasıırda da olabi-
lir.

Se.yahatler :

Moskova ile aramızclaki seyahatler yok denecek
kadar azdır. Fa]<at komüniznin yayılması içiıı Sov-
yet propagandacıları seyahati de bir vasrta olarak
telikki etmekteür]er. Ancak kendilerinirı seyahatin-
deıı ziyade, Moskovayı ziyareti şart koşmaktaürlar.
Zira, Moskovad.an hür diinyaya aQılanlar için Mosko-
va bir zindan olmaktan başka bir şey değilıCir, Geçen
sene de fiirkiyedeır davet ediieıı gazetecilerin uyanık
kimseler olmasr yüzi.iuden, Moskova ümit ettiğini bu-
lamamış, ziı,a yurda dönen gazetecilerimiz, Moslıova-
nrn gerçe,k vüzünü anlatmaktaır çekinmemişler, hat-
t6. komünist zulm,lj altındıı insanlığını kaybeden kiİ*.
leniır acıklı halini seri yaalar haiiııde Türk halk efkA-
rrna duyurınuşlardır.

Partiler :

Bütiin dünyada komiiRişt partiler doğrudan doğ-

_]ı"_.ı.J^
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nıya Moskovanın eınirlerine bağlıcİır, bizde ise İ<omü_

nistler, sosyalist perdesi altrnda birleşmektedirler,
kırk yılür sosyalizmi istismar edenlerin içyüzleri her
defasında komünist tılarak meydana çıktığ,ına dair
zaten bu kitapta tızıtılca maifımat verdiğimiz için ay-
rıca izaha lüzum hissetmivlruz.

t*+

Dikkat edilirse istismarı, sureti haktan görün-
meyi itiyat haline getirmiş olan bu memle]<et düş-
manları,'son günlerde aldattığı bir kısım basın men-
suplarıyla birlikte, Ccza Kanunumuzdaki komiinist,
leri mahkfim cden 141 rıe 142 nci :nad,Jelerin de kal-
dırrlnasınr arzu etmekte vc bu maddelerin de güya
anti - demokratik olduğunu, Aııayasamızla bağda-

şamıyacağınr söylemektedirler.
Anayasasrnda milliyetçiliğe dair maddenin Qı-

karıldığı, Ceza Kanrınrında l<omünistlere dair mad-
delerin ise çıkarılmak istendiği bu memlekette Ttirk' vatanseverlerine her zamankinden daha büyük va-' zifeler düsüyor... Memleketimizin milli ve mes'ut ka-

,," deri, milletimizin uyanıklığına bağlıdır. Uyanık bu-
lunmak için de bilmek ve tanımak mecburiyeti var-

- dır. Onun için artrk nemelAzrm demek zamanı geç-

miş, her çatlak sese _büyük bir hassasiyetle mukabe-
le etmek zamanı gelmiştir.

-soN-
DARENDELİoĞLU,NIJN çIKACAK KİTAPLI\RI :

1 _ TÜRKİYE MİT.T ?YETçİLİK HAREKETLEBİ
2 - SOLCU ve SOSYALİSTLER 
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Sahibi
irııaN Jj. DARIıNDI]LioĞLU

Pr«.ıf. Dr. Cezmi Tiiı.k
Prof. Dr. Sakir Berki
Arif Nihat Asya
Nejtlet Sancaı,
Doc. Dr. Farırk K. Tiırırırtas
Dr. Hikmct Tanyu
'Ievetoğ{u
Sofrıoğ,ltı
Hacaioğlu
Zaimoğlıı
Cetinoğiu
Çavuşoğlu
Darcırcielioğlu

I(OMÜNİST VE i(oMÜNiZl,ILE NÜCADELE
trDEN }aIİGANE lvlIıcMUADIR.
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