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Tt}RrİyEDE cİDDİ BİR roMüNİzM

Tehllkesi Vııdır.

a

(Titrklye'de komüniznı tehlilıesi ol-
matlıhnı telkine Qalı§an, komiinizm
tehllkesi vır üyenlerle alay etme-
ğe kalkan, ceza kanunundaki 14l
ve l42 nci maddelerin kallıınası
içiıı uğrşan YON derglsinin l$ -
82 ncl sayrlarındeki «§oşyalizmi sa-
vunucusu» (?) yazılarına ceyaıı).
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BİRİNCİ KISIM

«YÖN» adr ile yayınlanan haftalık derginin ya-
zılarında, tizerinde durulması ve aydınlatılma§ı ge-
roken önemli hususlar vardrr. Çünkü: Memlekette
bir komünizm tehlikesinden bahsedenleri «komü-
nım ttcareti» yapmakıa suçlama,k. yahut aynı teh-
ükeii giisteren gazeteJerin nıanşetlerini kliş halin-
de alarak bunları alay konusu yapmak; komünizrn-
den mahküm olmuş olanları «Kamu oyunca sevi]en
ve §ayilan insanlar» diye göstermgk, ve bazı sena-
tör ve milletvekillerini jurnalcfl11 ile itham etmeı(,
baİlkat olmıyan Jurılallar uydurmrık, 114illi r'-ınnl-
yete saldrrmak elbette üzerinde durulmaya değer
önemll meselelerdir.

İşte bu sebeplerdendir ki; durumun iç yüzünü
aydınlatmak, bakımrndan önemli görülen huzuslar,
ışağıda sırası ile cevaplandrrılmıştır.

1) Türkiye'de, çok . eski tarihlerde kurulmuş
«Gtıü blr komünist partisiı» vardır.

2) Bu partinin gizli adr (T.K.P,) olduğu halde,
kuıulduğu zamandanberi açık olarak kullandığı adı
işe (Türkİye Sosyalist İşçi ve Köylü Partİ§i) dır,

3) Sovyet Rusya, bir komünist rejim ve idare
altında olduğu halde, onun da açı}, adr (Sowet
Socyalist Cumhuriyetleri Birliği) dir.

4) Demtr perde lçine giren komtlııist idaresi al_
tında,ki memleketlerin de adları «§osyaltst halk
cumhıırlyett» dir.

/
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5) Bu Sosyalist cumhuriyetler (Üçüncü Elnter-
nasyonal) adlı bir teşeklrüle bağlıdır ve hepsi de
üçi'incü enternasyonalin merkezi olan, Moskova'nın
sevk ve idaresi altrndadrr.

6) T.K.P. de «Türkiye Sosyalist İşçi ve Köylü
Partisi» adl altında ayni merkeze bağlr ve onun emiı
ve direktifleri ile hareket eden bir partidir.

7) Sosyalizm (İhtilÖlcı olan) ve (İhtililci olmı-
yan) diye iki guruba ayrılmıştrr. İhtiıaıci Sosyalİst-
ler (Üçüncü Enternasyonal) İhtilalci olmryan, §os-
yalistler de (İkinci Enternasyonat) toplumu içinde-
dirler.

8) Bilindiği gibi, Sosyatizm Ihtilölci - İslihatçı
ve İlmi olmak üzere iki guruba ayrılu. Bunlardan
İlmi Sosyatizm kurucuları MARX ve ENGELS'tir.
Bu iki kişinin hazırladrklan Manifest adlı ana prog-
ram veya ihtilatci beyanname yüzünden Londra'da
birinci enternasyonal toplantısrnda, ihtilölci olan-
larla, ihtililci olmayan Sosyalistler ilri guruba bö-
lünmüşlerdir. Her memleketteki (MARX'çr - Ihti-
l61ci) Sosyalistler 1919 yrlında Moskova'Ca toplana-
rak 19.Mart.1919 tarihinde ikinci enternasyonale
harşı üÜçtıncü Enternasyonal _ Kominterıı'i) kurdu-
lar.

9) «fiirı< Sosyalist sol gurubu» adr altrnda, MU§-
TAFA SUPHİ ve arkadaşlarrnrn kurdukiarr bu gu-
rup. kominternde Türkiye'yi temsil etmiş ve 1920
Ey!,ülünde de «T.K.P.» adrnı almıştır.

10) T.K.P. hakkında, İstiklil Savaşi §rrasrnda
An]<ara'da, savaştan sonra da Istanbul'da ve diğer
baz,_ illerde bir çok defalar tevkifler yapılmıştır. Ge-
rek sorgularında ve gerekse duruşmalarda açıkla-
nan ve ele geçen çok önemli delillerle bunların daİ-
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ma Moskova'da bulıınan «Türkiye §eksiyonu» nun-
dan enir ve direktif aldrklarr sabi{, olmuştur. Nete-
kim; Askeri ve uınumi temyiz mahkemelerince
onaylanmrş mahkeme karar]arr da, bunun açılr bel-
geleı:idir.

11) Yapılan her tevkifatta, eskiden mahküm
olmuş komiinistlerle partiye yeniden alı.nmrş ve hüc_
relı.ndirilmiş komünistler, meydana çıkmıştır. Bu
mahküm komünistler arasrnda eski Tokat Miuet
Vekiıi NAZIM, muvazzaf ve yedek subaylar, asistan,
doçent ve öğretmenler, fakülteler öğrencileri, Dev-
let teşkilitında çalışan bir l(rsrm memurlar, yazar-
lar. güzel san'atlar nrensupları, işçiler bulunmakta-
dır. Bunlar hal6 mahküm komünistler diye yetkili
makamlarıtr arşivlerinde fişli olmalarr lAzımdır.

12) İstiklöl Savaşı şrasinda Ankara'da kurul-
muş olan «Gizli Yeşil Ordu ve Gizli Halk İştlrakl-
yun Fııkası» ile İstanbrıl'da kurulan «Türkiye Sos-
yalist İşçi ve Köytü Partisi» nin ve mensuplarrnrn
da renkleri bilinmektedir. İstil;lil Savaşının başla-
rında ve ölüm - kalım çarpışmasınrn en tehlikeli
aniarında kurulan bu gizli komünist partiler ve
onun mensupları, Tür,kiye Millet Meciisini içinden
yıkmak ve memlek*,|,te konrünizm idareşini kurmak
için çalışmışlardrr,

13) Bu büyük tehlikeyi gören Rahmetli Büyük
Atatürk. brr partilerr ortadan kaldumak amacr ile
(Nluvazaalr Tür,kiye komünist partisi) diye bir par-
ti kurmak zorunda kalmış ve yüksek zekö ve tak-
tiği ile gizli çal§an bu komünistr partilert gün rşı_
ğına çıkardıktan sonra kısa bir süre içinde lağvet_
mişi btr krsım fai]leri hakkında 1338 _ 1922 yılında
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kanuni işlem yaptırarak hepsini mahküm ettirmiş-
ür.

14) Ölü Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun kurduğu
«Türkiye Sosyalist Partisi» ile Dol(tor Hlkmet Krvıl-
crm'rn kurctuğu (Vatan Partisi) nin renkleri ve

amaçları da bellidir. Türkiye sosyalist parttsı:ıin
teırısilcileri ile Doktor Şefik Hüsnü'nün yaptığı top-
lantılarda konuşulanlar ve iki partinin maksat ve
amaç birtiği. tutulan imzalı zabıt ve anlaşma pro-
tokolu ile tamanıen anlaşılmrştır. Bu protokol döva
dosyasrnda bulunmaktadır. Bunlar «lllegal» olan
koiıünist partlsinin bu is'mler altında (Legal) ola-
rak ortaya çıkmak için kullandığı taktikleniliı.

15) Roman, Hiköye, Şiir ve Frkra olarak yazrl-
mış yazrlar ve eserlerden dolayr, yazarları hakkında
yapılmış kanuni işlem sonunda, mahküm olmuş ve
mahkümiyetleri yargrtayca da onaylanmrş komü-
nistler bir haylidir.

16) Gizli komünist partileri kurulduktan sonra
keııdi tabirlerİnce (Tenevvür d:vresi) içinde «Kur-
tuluş», «Aydrnlrk», «Orak-Çekiç», «Bolşevik>ı, «Yeni
Haya.t»>, «Yenl Diinya» ve daha başka isimJer altın-
da bir çok gazete ve dergiler yayınlanmıştır. Bun-
ların yazarları arasıııda kimler vardrr? Neler yazdı-
lar ve neyi savundular? Bunları ((Yön)) elbette bil-
mektedir.1930 - 1938,1940 - 1945,1946 - 1949 ve 1950
deıı sonra çrkan ve adları. şüphesiz «Yön» tarafin-
dan da bilinen daha bir çok kitap, derği ve gazeta-
ler hafızalardan silinmemiştir. Bunlar, gizlt komü-
nist partisinin açık propaganda vasıtaları idi. Bun-
lann bazr yazarlarr da komünizm propagandası su_
çundan mahküm oldu.

17) 195l - 1852 yıllarında yapılan, &omtlnigt
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prli§i ve faaliyet!. tevkifatında meydana çıkan par-
tili komünistler, ele geçtrilen gizll'*vesikalgr ve neş-
rlyat önemli denilecek şekilde ldi. Bilhassa bu tev-
kifatta yakalanan ve mahküüİ, otan partlli komü-
nistlerin şahsiyef,leri, meslekleri, içti:nai mevkllerl
ve kültürleri bakımından arz ettiği durum, dlkkati
çekecek ve Milli menfaatlarımrz İönünden tistünde
önemle durulacak mahiyette idi.

yukarrda 1? madde halinde özet olaıak sırala-
nan konular, onaylanmış mahkeme kararlarr ile de
birer Actli gerçektir. Böyle olduğu halde, Yöniin 78 -
82 nci nüshalarında değişik başlrklar altında yazı-
lan yazılarla. değil yalnrz Türkiye için, bütün Hür
Mi]letler ve devletler için de tehlike halinl alan, ko-
münizm «teşkilit, çalışma, propagandaları» hakkın-
da Milli ve Vatani görevlerini yapmak ve milletimi-
zi aydınlatmak, uyanık ve tetbirll bulunmak amaç_
larr ile ele alınmrş olan «Milliyetçi neşiyata karşı»
gösterilen: auerjinln sebep ve nedenlerini anlamak
zordur. Bu anti komiinist neşriyatın hlç birinde -
Ege Ekspres adlı gazetelerde yazılöğını iddia ettik-
leri yazı hariç _ Yön'e yapılmış dokunaklı yazüar
bile olmadığı halde, bu neşriyata ı<arşı toptan hü-
curna geçmenin sebepleri de anlaşılamamaktadır.

fiirkiye'de kırk küsur senedenberi kurulmuş, ka-
nuıı drşı komünist partisi olduğu, daimi faaliyet ve
propaganda içinde çalıştığı memleketlmizde ve
memleket dışrnda bilinen ve inkğrı mümkün olma-
yan bir gerçek olduğu halde. Yön'iln 78 nci sayısı-
ııın 4 ncü sahifeslnde (Gizli bir el tarıfııdan idaıe
edlltyormuşçasına başlıyan bu saman aleü ka,mııan-
yalar, tomünizm tüccıılaıtnı kıışı mücıiieh ı4ıı
Yön'ün ne kaiiar hıklı olduğunu gött ımehtcdlı.)

:I
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denildikten sonra devamla (okuyucular bu kampan-
yanın yön'ün açtığı mücaclele ile ilgisini kolayca
tahmin edeceklerdir.) diye yazrlıdır. Bu yazrlar
okunduğu zamaı hayreü etmemek, üzüntü duyma-
ırıa.k ve hatt6 okuyanların kafalarrnda bir tereddüt
ve şüphe uyandırmaıı,ıaç imk6,nsızdrr. Çiinki; ,to-
münizm bir yangrn halinde dünyayr tehdit ederken,
bu yangrnr <<Saman ılevi» diye küçümsemek, mem-
lekcti btı yangın afetinden kurtarmaj< için ikaz et-
meğe, tedbir aldrrmaya çalışan temiz, Vatan ve
Millet sever evldtlarınr «Komünizm tüccarlarıı» şek-
linde adlandrmak, lUilli şuur ve Milii vicdanla te-
lif olunamıyacak derecede, manAşı ve mal:sadr ka-
raıı]ık adlandırmalardrr.

Yöıı devamlr ve anti komünist kampanyalara
kacşt (Mücadele açtığınr) ve bunda (Haklı olduğu-
nu) da yazmaktadrr. Kendilerine göre bu karşı kam-
panyayr açmaktal<i selıep de (Bu miyop adamlar

. günlük çıkarları için, kamu oyunca sevilen v6 §ayı-
lan insınları ve organları ıkomünistlikle suçluyarak,
aslında komüıılzme lıizmet etmekte imişter) cümle-
s§ie ifadelendirmektedir. Ne kadar ulvi ve ne kadar
Va'ı,anperverane duygular değil mi?!... Peki ama.
me.mlekette Yön'den başka çıkmakt4 olap günlük,
haftalıl,:, aylık gazete ve dergiler var. Komünizm
aloyhinde açrlan kampanyaiar neden bunlarrn da
ulvi ve Vatanperverane duygularrnı. tatırik etmiyor?
ve yön gibi kampanyaya iştirak etmiyorlar? Btı mü-
caclelenin kahramanlığınr neden yalııız Yön üzerjne
alrııştır? Kamu oytınca (§evileıı ve sarıtan insan-.
lar ve oıganlar) lıiınler ve hangileri imiş? Bunlaı
hakkında aydrnlatıcr en ufak bir ;şıtr yoktur.

, 
yukarrda on yedi madde hılinde srralanan geı-
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çeklerin aydınl;ğı dışında (Neyin ve kirırlerin) sa-
_ vunma]i istendiğini dc anlamak güçtiir. Fakat biz,

karanlıiı:ları aydınlatnıak için,,,lökümaılter açlkıa-
malarımıza devanı ederek kendilerinin güvenle ileri
sürdükleri (okuyuculırınrrı) ve ayuca (Kamunun)
Yön'ün maksatlarrnı anlamalarıııa yarciımcı olaca-
ğrrnıza inanmaktayız.

9
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_DoKÜMANLAn_

1 _ Atatürk'ün büyüı< nutkunun 293 - 295 ve
312 - 313 ncü sahifeierinden:

a) Ye§ilordu teşkilitı hakkınila (Yeşilordu teş-
kilitrnrıı ilk müteşebbisleri arasında |ıulunan yakrn
arkadaşlar sırf bana yardım maksadı ile ve beni ay-
rrca yoTmamak fikri İ]e, kendileri teşebbüsii ele ala-
rak faaıiyette bulunmayı miinesip görmüşler. Bana,
yainız nafi bir iş yapacaklarrnı söyliyecek, basit bir
l,anda bu teşebbüslerjnden bahsetmişlerdi. Ben çok
meşgül olduğumdan. bu teşebbüslerle alökadar ola-
madım. Halbuki gizli bir teşkilrt olarak kurulmuş
ve bu teşıkilötta oldukça genişlenıiş, ve bu gizli teş-
kilğtı güya benim bilgim ve muvafakatrm varnuş
gibi söyliyerek yapmrşlar, ye çalışanlar çoğalmış.
Tatbik edilmekte olan teşkilöt, sadece milli miiire_
zeler vücuda getirmek gibi mahdut bir sahadan çü-
ınrş çok umumi bir gayeye yönetilmiş, bunu haber
alınca, gizli cemiyet hakı,unda tetkikai, yaptım. Bu
cemiyetin muzir bir şekil ve mahiyet aldığına kani
oldum. Hemen lağvedilmesini düşündüm ve emrini
verdim. Cemiyetin ur.numl kötibi olan (HAKIU BE_
ııİÇ R€y) bana, cemiyetin lağvı hakkınclaki teklifi-
min yerine getirilemiyeceğini söyledi. Ben lağvettl-
rİıjm dedim, bunun da kabil olmadığını, çünki; va-
ziyctin tahminden daha büyüt ve daha kuvvetli ol-
duğunu ve cemiyeti tesls edenlerin nihayete kadar
maksatlanndan ayrılmıyacaklarına dair, yekdiğerl-
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l.ı
ııe şöz vermiş olduk]arrnı mahsus bir vaziyetle söy-
ledi Bu gldi cemiyetin faaliyetine son vermeğe ça-
lıştığımız halde, tamamen muvaffak olamadık. Faali_
yetlertne tamamen menfl ve aleyhtarane devam et-
mişlerdır. Esk!şhir'de çıkarttğarı «Yeni Dünyı
Gazetesl» ile fieir ve maksatrerfiı mütecavizane bir
suıette neşrettiriyorlardr. 1

şımdi bununla İIgili olarak o tarihlerde millet-
ııekili olan, dahiliye vekilliğini de yapan ve Yeşil-
ordunun umumi ketibl HAKKI BEHİÇ Beyin 8. Ka-
sım. 1336 - 1920 tarihinde yazıp Afganistan'da bu-
lunan eski bahriye nizın CEMAL Paşaya emir su-
ban ile gönderdiğt ınektuptan bazr parçalarlnı ve-
rcıjm:

(Muhterem Paşarn ve aziz Yoldaşım, şarkta Rus
ı§aseti ile ve Rusların inkil6br umdeleri ile beraber
yürüyebilmek için bıırada «Bir Komünlst trIıkası»
tcştll ettik. Bu şuretİe bir taraftan Rusya'dan gele-
c€k ve gayelerimize uygun düşmeyecek inkrl6p cer_
yanlarıru durdur'arak, memleketimizdeki inkılip ha-
rehetinin dayanak noiıtalarınr daima elimizde bu-
luıidurmak. diğer taraftan Rus inkilöbının açacağı
kanallardan l§tifade ederek İsl4m ölemi lle samimi
münasebata girişbilmek maksatlarını tstlhdaf et-
tik. Bllmem doğru düşündük mü?

MUSTAFA KEMAL Paşa İnlılöp ruhu ile müte-
hassis, iakaü her şeyden ewel Milli bir şekilde orta-
ya çıjkan tlavönın müılafiidir. Bu itibarla MII§TAFA
KEl}tAL Paşanın Anailolu hükümetı tlo btzlr,n arı_
nrzda vaziyet itibarlyle iarklar haşıl olınuştur.)
dlye yazılıdır.

b) Şımdİ yıne _ATATIİRK'ün bu nutkunda

1t
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(HALK İşTİRAKİYUN FIRKASI) hakkında söyle-
diklerine gelelim;

Efendiler, meclis §ziları ara§tnda, aykırr bir ta-
kını prensiplere temayül göstetenler zuhurb başla-
mı.ştr. Eunlardan biri olmak üzere NAZII\( Bey -Tokat Millet Vekili olan - ve rüfekası en çoir dik-
katimi çekrnişti. NAZIM Beyin deha Sivas Kongre-
si srralarrnda, kendisınden aldığrm safsatalarla do-
lu bazr mektuplarr ile, ne zihniyet ve mahiyette ola-
bileceğini anlamrştım. NAZIM Bey, Millet Vekili ola-
rak Ankara'ya geldikten sonra, her gün yeni yeni
siyasi faaliyetleı gösteriyor, teşekki,ile başlıyan her
siyasi teşekkül ile tenras frrsatrnı kaçrrmıyordu. NA:
ZIM Bey, bizzat ve bilvasrta ecnebi rnahalifinden
bazrlarr ile temas yolurnu bulmuş ve teşvik ve mua-
venete cie mazhariyetini sağlamıştı. Bu zatrn <<HALK

İşrİnarİrUN FIiiKASİı» diye gayri ciddi, sırf
menfaat cerri maksaCi ile bir frka teşkili teşebbüsü
ve onun başında «Gıyri Milli» faaliyet sevdasrnda
bulunduğu mutlaka nlesmuunLız olmuştur. Bu zatın
Ecnebi mahafiline «casusluk ettiğine de» aslö şüIı-
he etmiyordum. Neteliim, İstiklil mahkenıesi bir
çok hakikatları meydana koymııştur.

İşte efendiler, bu NAZIIU Bey bizzat ve arkadaş_
ları. vasıtası ile ys,pt.:ğı daimi propagandalar saye-
sinde ve bize muhalefete hazırlananların, milletin
yüksek menfaatlarınr unutara1 yardrmları ıle Dahi-
liye Veiıöletlne getirilınişti. Bu suretle NAZIM Bey
hükümetin. bütün dahili idaresi ma,kinasınrn başın-
da memleket ve ınillete değil fakat, pıralı uşağ ol.-
duğu kimseterin arzusuna en büyük hizmcti ifa ede-
bilecek vaziyete gelebilmtştir. Bittabi efendiler, bu_
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nı a§lö razı 6lamazdım. Onun içtn istitaya mecbutr
ettiın.) demiştir.

İSMET Paşa da :nuhalefet lideri olarak - 1956

Seçimlerinde olduğuııu zannediyoruz - Bursa'da
yaptığı konuşmasında (İstiklnl Savaşr srrasrnda
Anadolu'da kurulan, I'EŞİLORDU Teşkilötını, genç
neslin hiç bir zaman unutmamasını tavsiye ederiın.
Bu teşkilit mensupları isterlerse ren,kleri ile birlik-
te isimlerini de açrklıyabilirim; diye lionuşmuştu,
İSN{ET Paşa'nın lJu konuşmasl o tarih,teki günlük
gazetelcrde yayrnlanmıştı.

Birinci madde olarak buraya kadar yazdrğrmrz
bu bilgiıer, İstiklöl Savaşı sırasrnda Anadolu'da ku-
rulmuş olan (ıkomünist partilerinin) nasıl kuruldu-
ğunu, niısıl çalıştıklaıını, Büyük NIiltet Meclisi için-
deki faaliyetterini ve hele Tokat lv{illet Vekili NA-
ZIM'ın Millet Mecli5i iginrle (Komi,inist ve casus)
olarak çalışıp, Dahiliye Veiıilliğine kadar _ o zaman
ki intihap edilme şekline göre _ kendisini nasrl
seçtirmiş olduğunu, okuyucularrm|za ve kamu önü-
ne koymak ve komünist partileri ile, partililerin ve
sempatizanlarlnln Milli şuur ve MiUi vicdandan zer-
re l:adaf nasipleri olnıadıg*rnr ve memleketin ve mil-
letin menfaatlarrnr diişünmeden, yabancr devlet he-
sabına nasıl çalıştıklarrnr açıkca anlatrnak içindir.

2 _ MUSTAFA SUPHİ ve arkadaşlarının kur-
duğu (Türkiye komiiııist partisi) hakkındaki bilgi-
ler:

Birinci Umumi harpten evveJ., Başvekil - Sad-
razam MAHMUT ŞEVKEI' Paşa'nın, Hürriyet ve İti-
l6f fırkası mensuplarr tarafindan öldürülmesi üze-
rine yakalanan faillerden bazıları ölüm eezasr iie
cezlandırrlrrıış ve asılmışlardı. Bir kısmr da Sinop'a
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sürülmüşlerdi. Bunların arasrnda MUSTAFA SIrP-
Hİ adında iktisatçı ]ıirisi de vardr. Bu MU§TAFA
SUPHİ Blrlncı Umumi harp içinde Çarl41idaresi al-
tında}i Rusya'ya siyasi mülteci olarak kaçm§tı.
Rusya'da lken oradaki Rus Sosyalist ve komllnist_
leri ile temas ederek anlaşmrş ve beraberce ça§-
mıya başlarnıştır. Ruslara esir düşmüş, Oşmanlr Or-
dusu Subay Yedek Srıbay ve erlerden bazılan lle de

temas ederek onlall zehirlemiş ve l91? Ekim lhtile-
linden sonra Moskova'da, Türkiye komünlst partisi-
niJı ilk nüvesi olan, (Türk Sol Sosyaliştler Grubu)
adı ile lıurmuş ve 1. Eylül. 1920 tarihinde de Balrü'-
de toplanan (şARK MÜSLÜMAN MİLLEIı,EBI
K0NGRE§İNDE) bugüne kadar devam edip gel-
mekte oian (T.K.P.) yi kurarak Anadoluda, İstan-
bul'da teşkilitlanmaya ve propaganda çalışmaları-
na başlamıştrr.

Diğer taraftan, Bırinci Umumı harpten evvel vc
harp içinde Fransa, Aimanya ve İsviçre'ye glden
bazr öğrenciler de, bu memleketlerde kendjlerlni
Soşyaüzm cereyanlarrna kaptırmışlar, dergilerde bu
fikirler üzerinde yazılar yazmrşlar, birbirleriyle mu-
habere ederek gıyaben tanışmışlarür. Mütteflk dev-
letlerin mağl0biyetine ve mütareke aktına takad_
düm eden yrllarda Almanya,da (TÜRKIYE so§YA_
LİsT E1üEKÇİ ve ÇIrTçİ FIR,KA§INI; kurmuşler-
dır.

Mütarekeden sonra İstanbul'a gelen (tr'ransa'-
dan Doktor ŞEEİK HUSNÜ, Almanya'dan NAMIK
İSMAİL, ETHEM NEoAT ve diğer arı(adaşıan İle İs-
viçre'den gelen SADRETTİN CELAJ,) ve İstanbul'de
bulunan bazı sosyalist şatııslar birleşerek, Almon_
ya'da kurulan bu fırkayı, Doktor ŞEFIK HÜsNÜ'-
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nün sekreterliğinde, 20. EytüI. 1919 tarlhinde İstan-
bul'da tekrar faaliyete geçmişler ve İstanbul hükü-
metine de resmi müracaatr yapmışlar. Bu kısa gtr§-
ten sonra yine dokümanlara devam edelim:

a) Doktor şEFİK HÜsNÜ'nün kendi el yazrsr ile
yazılmış ve tevkifatta ele geçmiş, bir yaa§ında
(TÜRKIE KoIVIüNİST PARTİSİ, amelenin en şu-
urlu fertlerinden mürekkep inkılipçr ve şuurlu bır
teşekküldür. t<Aydlpl11 guıubu» ve gurubun etraiın-
da'aİ» İDkihpçı amele sendiflıalarıntn ((en şuurlu ef-
radr ile» Bumlardan ıııürektsep T.I.U. amele guıubuı
ve «HİNÇ.{K cemiy,etinin sol gurubuıı birleşerelı
Türkiye komiiııist partisini teşkil etmtşlerdir.

T.K.P.'nin gayesi «<Proleterya diktatörlüğü» va-
srtasiyle «§osyaüzm» kuruluşuna girişmek ve kuru-
luştan sonra da (Sınıfsız, Plönlı kırdeş cemiyet olan
kornünizme varmaktadır.) diye yazrlrdıı,.

b) MUSTAFA suPHl'nin Baı<ü kongresı srra-
sında kurduğu - T.K.P. - de okuduğu 15 sahlfelik
faaliyet raporunun, teşkilit çalışmaları. kısmında
ise, (İstanbul şubesi, 1919 yrlı başlangıcındanberi
çalışmaktadır. Haziran başı.nda Bakü'den MİTilAT
ve ALAETTİN arkadaşlar, İstanbul'g, gönderilmişttr.
İstanbulşubesinden bugün. kongrede müteaddlt
teınsilciler vardır. İstanbul'da komünist arkadaşla-
rımız tarafrndan bir de (KURTULUŞ) adı ile gaze-
te yayınlanmasrna muvaffak olunmuştu. 5 numara-
sı çrkan bu gazetede, (tlçüncü enternasyonal ile
müttefıikançalışıldığı) alenen yazrlmaktadır ei,
kon8ıeıııiz bu gazetenin müessis ve muharrir|orfuı_
den bazıIarını çalışmaları içine almış olmakla, ş_
ıei duymaktatlır. denilmektedir.

. 
c) Istanbul hüküınetinin Dahiliye Nezareti (ve-
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kileti) tarafından İstanbuı Emniyet Umum Müdür-
Iüğüne yazılmış 21. Eylül. 1910 gün ve 1284 sayılı
yazı.larrırda ise, (Türkiye Scsyalist İş9i ve Çiftçi Fır-
kasrnın programı tetki,k edildi, bu programuı mev-
cut kanunlarımız hül,.ümlerine ve bilhassa şer'i hii-
kiimlere aykırı olduğtı görülilüğündeıı, ,kabul ve faa-
liyetine müsaatle edilınemiŞtir.) cliye yazrlıdu.

Işte İstanbul'da açık olarak kurulan (Sosyalist)
adı altındaki partinin gizli faal,iyet gösteren (T.K.P.)
oldtı.ğu, kuranların ve üyelerinin renkleri i]e anla-
şılmış bulunmaktadır.

3 _ İstanbul'da cia l\{illi hükümetin kurulma-
srndan sonra çrkarrlan (HİYANETİ VATANİYE -TAKRİRİ SUKÜN kanunları; hükümlerine göre, ko-
münistltr hakkında yapllan takjbat, tevkifat ve açI-
lan dAvalar sonunda (Kimlerin ve hangi ceza)aı|a
mahkfım oltluklarr) vo bıı mahkfım komünistlerden
hilen hayatta olanlann kimler oldukları ve ner€_
lerde çılıştrkları bilinmekte olduğundan isimlerini
yazmay^ lüzum görü!rnemiştir.

Bunlardarı başka. 1927 yılından 1956 yılına ka-
dar hernen her sene yapılmrş komün.ist partisi ça-
lrşmalaı,r neşriyat] yolır ile açrk ve kapalı yaptrkları
propagındalar sebebi:;le, mahkemelere verilip malı-
küm oniarıiı da (kimler olduklarr, hayatta olanla-
rurrn hı'ılen nerelerde calıştıkları) bllincliğinden ve
sayı.ları da çok olduğrıırdan yine yazmaya lüzum gö-
rülmemiştir.

4 - Komiinist partilerinin, 1endi memleketle-
rinde nasrl çalışlılrlı.rına t|air, bağlı oldııkları mer-
kczlerden aldıkları emir ve direktiflerin mahiyetine
geIince;

Kominteı.nin Kararlarr:
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' ,ilg. Mar,t. 1919 da Moskova'da toplanaır üçüncü
€inıernasyonal komintcrnin) muhtelif tarihlerde al-
dı3=r kararlar.

19. Mart. 1919 da Proletarya, burjuva devlet
makanizması ile açıkça mücadele etmek için, vesi-
lelbr ihtas edecektir. Grevler, isyanlar lıu mücadele-
de yegAıne usÜl olara,;i. kabul edilmlştir. Bu mücade-
lelerin ağırlık merkezi, parlementoların dışınrla ka_
laceğr için, masuniyet! olan milletvekilleri de, meş-
ru olmayan şekillerle çalışaca,ktır.

192ü yıIında: Dünya her ne bahasına ve her-
hangi tarzda olursa olsÜn, ihtilAllerle kaynama ha-
line getirilmelidir. l}ieşrıı ve me:§ru olmayan faali-
yğtler birteştiritmelidir.

1921 YıIıııda: Komiinist partısi için parti teşki-
lötı bakımından faal olmıyaca1 bir zaman yoktur.

192? Yılında: Bü5ıiilç kütlelerin yapacağı siyasi
grevler. komünisf, miicadelesinin en mühim unsu-
ru olara.k kabul edilmeltdir.

1924 Yılında: Mümkünse meşru, mümtün değil-
se meşrıı olmayan yollarla, Burjuva srnıfının elin-
deki silAhlarm tahribi ve silAhlarrn proletarya elin-
de toplanmasr lAzrmdır.

Ortlıılara, bozgunculuk ruhu sokulmıIrdır. Milli
harpler ve müstemlelie isyanlaıı. emperyalizmin
hakimiyetiıri sarstıklarındın, komünist .lünya ihti-
lilinin bir unsuru olarak sayılmalıdır.

1928 Yılında: Pro]eter Cevletin (Sulh siyaseti),
kapıtaltzmle girişilen savaş]n _ içinde bulunulan
şartlaia 8öre değişen şeklinden _ ibarettir.

tr935 Yılında: Komünist enternasyonalinin ta-
kip ettiği gaye, kapiüalİst dünya iktisadiyatınrn ye-
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rine dUnya sistemt olaraJr, komüntım sistemiııl oaü,

lamaktE.
Bunun için:

a) Liberal,ilemdlrıttrk memleletlerdc hııeıete
geçlıtnce; gösterilere, mitfuıglere, grevlere varuıcıyo
ı"our, iahrlk0,tın ve propagandanın her şklüıden
lrtit"d" edilmelidir. Küth tahrikitı l[AB]tlzm tül-
Jtl*ll"t" manevi tahrlkatı, teşkilet, ııaılementÖnun
şuistimalt vesaire ile, bir aradı olar&k - Birleşik
ceBhe halintte - çalrşmayı ön plinda tutmalıdır,

b) Otoriter ,devletlerde: Mücadele çküerinin
ve teşkilötııı gizll olması lizımür. AJırıca tevcih
edüeclk çatışma kolları ile de - Tcthtş ve Ceşuslıı}
_ yaprjmalrdır.

c) kıtıitaüst memlelıetleıiie: sosyal sebeplere

dayanılarak «sınıi mücadetesl tahrikötı» yapılmalı-
dır-

ç) Müstemleke ye yaıı müstcmlelıe memletet-
ıeriıe. ııııııetlerl komünıstteştirme çalışmalan ıEm-
peryalist aleyhtaılığı» ve ıMilli ihtttllciıı ııarolaları
ile yapılmalıdır. Komünist enternaşıonalinlıı, zuliim
gören milletlerin «lttilli uilırlyetleıi» için yaptıklorı
ve yapaca;klarr mÜcadelede beraber ve yardımeı ol-
du.rlan hususlanna ınanduılmalıdır.

d) Sowet §osyalist BİıUH ile buduü olın ncn-
leketlerde: Tahrikit ve propagan«lanın «Eıınl oıdu-
nun müdahalesi tçin» hazırlı,k mahiyetjnde olmalı
ve «komintenı aıanlaımın tıaşladğını» f,ızıl oıdu_
nun tımamlaması amacı ile yapılmalıdu.

Bir millet; tahrtkit, propıgandı ve asiert hııv-
vet istlmalt tle zaptedlldikten spnra, yenl blr §owet
cıımhuriyeti şeklinde, sowet §osyılist cıımbuıiyst-
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-lcıi Blrüğtne ilhak oluımılıilır. Zaptedilen memle-
ieüt€&i kütle, tethlşe tlbı tutulaıak iızıl dlktetör,
lükten kurtulmayı imkinsrz hale koymalıür.

5 _ Komİini§t Enternasyonal komintern tüzü-
ğttniien biı kaç madıle:

Mıdde - 5 _ Komünist enterna§yonalin, istls-
nasız, k8yıtsu ve şartsız Moskova merkezine ttaatle
mtikellef olan, memleketler şubeleşnden müteşeft-
tildtr. Konrünist partilerinin münferit üyelerl için
dahi aynl esas carlür.

Madde - 13 _ tsütün komünist partllerin Eeı-
kezl komlteleri istisnasrz, komünist enternasyonall_
ne bağhdır. Memtekeü şubelerinde son teşkil4t «llüc-
re» dlr. Umumi kitirı nasıl komlnterne iıökim ise,
hücreye de «Hücrenin kitibi diktatiirceıı hökimıttı,

6 _ : Şimdide Türkiye Komünist ııartlsine Mos-
Lova'daıı verilen emir ve direktiilere ait müteaddlt
dökrttııaJılırdan ve cn kısalırıadan lki taneslnl ay-
nen yazıyoruz;

a) 192? tevkifatrnda yakalanan ve Türkiye ko_
mUnl§t partisinin içinde öneml! mevkli olan ve Mos-
kova ile haberleşmeyi sağlayan «§ABllIA - EDiİNl;
_ ME§EURE» takma ad!ı komünist kadrnrn Mosko-
vadaki eKomüntern icra komitesi kitipliğlne» gön-
derdiği 4,5.1S27 gün ı,e 78326 sayrlr mektupta;

(Yoldaş; icrası kararlaştınlan «Kongre» billnen
sebeplerden dolayı geriye kaldı. Biz yine burada biı
bücum kaşrsrndayrz, vakra bizim çocuklar bu işi
hajı etmediler değil. Fakat düşmanın hücumu yine
hücumdur. Ben henüz tevkifhaneden çıktım, dlğer
arkadaşların hepsi hapistir. Vaziyeti bildaen rsporu
ülşiL olarak göndcrlyorum. Siz tekstı ederek lcap
cüen yerlere tevzl edersiniz. Gönilerilec€k eyrı& tı-
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mımen alınmıştır. Yeni dlıeküiflore intlzaıdıyım
«Be.sü badelmevt icra edilıniştir. Merak etmeytnfu,
raporda mündemiç mevat hakhnila acele cevap ve
emirleriaiz rica olur.)

Bu mektuba Moskova'dan 3.12.t92l giin ve
6/82455 sayılı gelen karşılıHa:

(Muhterem yoldaşlar! Mektup ve raporu alük,
raporda mevcut maddeler hakkrnda, iki gün sonıa
gelecek zevat ile cevap vereceğlz. Malüm yoldaşın
tahiiyesi çok iyl oldu. Muhaberemizi yine kendisi
idare eder. Fakat dikkat ediniz, ruhi ahvalinde düş-
kü::lük zuhur etmesln. kendisinin bizce ne kadar
kryrnetli ve lözım olduğu malümunuzdur. Kongre
hiıPJrnda soruyor§unuz, biz Mayls ayrna brrakrlma*
srnın daha uygun oldtığu kanaatrndayrz. §ize kongte
zamaan «HASAN ALİ, cEvDET, NAZIM IIİK]VıET
vesıir arkadaşlaıı»» gOntlereceğiz. İcra komitesi, bu
senelri kongrenin çok geniş olmasını. iŞtiyoı Fakat
ihtiyata riayet ediııiz, en ufak bir tedbirsizliğin
blnlerce kiştnin hayatına mal olacahnı düşününüz.
Yakında size «<Yerıi broşürler» ve şahsen «ME§EIJRE
foldaşa»ı «arzu ettiği emirler» gönilerilece},tir.

Leninizm bayrağı altında. kominternin etrafına
topianarak mücadeleye girişelim, yaşasm dünya iıı_
kil6bı ve onun rehberi komintern. Yaşasrn fiirkiye
proletaryası, ve öncüsü Türkiye komünist partisi.

imza
DANSKİ

b) Yine Moskova'dan «komiinist gençler enter-
nasyonalindon Tiirkiye komünist gençler birüğine»
yızılan 6.7.1921 gün ve 37443 sayü mektupta:

(Aziz yoldaşrml Muvaffakiyetinlzi burada dört
gözle bekliyerek haber alryoruz. Biz çok memnunuz
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ki, sizin Türk gençliği artrk uyandı. Başınr ka]dıran
bu gençliğin önüne, hiç bir kuvvet geçemiyecektir.
Dostlar, çaıışmanrz meşkiir olsun. Hiç bir şeyden
korkmayrn istikbal bizimdir.

Teşkilitınızı her terafa sokunıız, 4Asker, Memur,
Postahane, telgraf ve telefon, okullar ve her türlü
teşekküller gibi» vasıtıları ihmal etnıeyin. Krozetle-
riniz her şeydeır gizli kalsrn. Biz sizi, hem maddi
hem manevi bakımlardan tutacağrz.
, Yoldaş HASAN ALİ, bize sizin faaliyetiniz hak_

lunda ki.fi miktarda bilgiler veriyor. Biz inanıyoruz-
ki, bu seneki «Geııçler Bayramr»ı sizde de büyiü
mikyasta kutlıılanacıktır.

Bazı yeııi emirler vai ki, bunlarr siz, bilinen
«MESRURE Hanımdanıı alabilirsiniz. Yakıııda gön_
derilecek direktiflerimize irrtizar etliniz.) diye yazı-
lıdır.

imza
K. EYİ. M. Katibi

çİKARoF
Bu kadarcıi döküman bile her ınemleketteki

komünist partilerin ve partililerin, üçüncü enternas-
yonal'a bağlı.lığınr ve brr merkezlerin emir ve direk-
tifi ile, maddi ve manevi yardımlarr ile ve ne mak-
satlar altrncla çalıştıklarrnr göstermeğe zannederiz-
ki köfidir. 1923 yı.lındanberi yapllan tevkifattan, za-
manımıza kadar mahkemelere intikal etmiş bir çok
dava dosyalarında bulunan bu gibi dokümanlar,
yüzlerce satıifelik kitap içinde toplanaeak kadar
çoktur. Fakat biz. yukarda da belirttiğimiz gibi,
mümkün olduğu kadar öZet şekilde açrklamalarımr-
za devam edeceğiz.

7 _ Buraya kadar memleket dışı olan çalışma-
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ıardan bahseütmtştir. Şimdi de memleket İçindeİl
T.K.P. ve iaaliyeti nakkında açıklamalara devam
edeceğiz.

a) İ.K.P.'nlıı. gizti iaaliyet progıamından bııı
maddeler:

Mıdde _ l _ T.K.P., komünlst enternasyonall-
nin bir şubesi olarak, mücadelelerint - Türkiye'ntn
hususi şartlau içiııde _ Emperyalizme karşı ve

Milli burjuvazinin, büyük emlik y€ arazl sahiplerl_
nin blkimiyetine karşı kultanır. Sovyet]er Birllği ve

dünya proletarya inkıi&bı ve komünizrn lehlııde bu_
tunur. Mevcut Bıırjuva diktaüirltiğü yerlne «İşl ve
köyliinün hikimiyetine dayanan btr §ovyet idııtsl
lınırma1 gayesini» güder. Bu sebeple; işçileri, günde-
ltkçtleri. şehirlerln ve köylerln proleterlerlnt özel

şkilde teşkilitlandlrir. Srnrf mücadelelerinl inldşa}
ettirir. Böy]ece ve aynl zamanda, işçi ve köylti:ıtln
bir Sovyet idaresi şektinde, kendi dtktaüirtüklerlnl
talıakkuk ettirmek için, icap eılen şartları hazırlaı.
Ancak böyle bir inkılöp, Burjuva idaresinden ı§ov-
yet §osyal'.st Cumhuriyetteriı» ile yapılacak iş birltğl
ile doğrudan doğruya «§osyalizm kuruluşuna» seçhl
sığlar.

Madite _ 3 _ T.K.P. Emperyalizme koymak içın
aşağı tabakada kitlelerin mukavemetini teşki]atlen-
drnr ve onları kat'i mücadeleye sevtrç eder.

Mattde _ 4 _ T.K.P. esas vazlfe olarak Türklye
işçt srnrfını günlük iktisadi ve siyasi menfaatlgnnı
§avıınmaya, ve kudretlı siyasi bir kuvvet hal|nde bir-
leştirmek ve bütiin toııluın mücadeleleriırin, seyk ve
ldıre edlci vaziyetinde yükseltmek tçlıı, teşkllıit-
lınmada öncülük eder.

Bu kütle halindqti proletarya te§kilötı, her şey-
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den ewel cfıbrtkı ve lmıIöthane komltaları» va§l,

Ürİvl" «işletureler, senükalar ve T,K,P"nin safla;

ruıılaki §letıne hücrelerlnde» olmalıdır,
T.K,P: .Çgirn ve çocuk işçileri teştililtlanduu

ru hçtleri baıekete getirir» ve partinln faaliyet pıog-

nnn'ıışağıdın gelıne bir haıeLet lle, sınri mücade_

lest üzertnde» tolılanmahdır.
l[ıdde - 5 _ T.tr.P., zengin köylüterin aradleri

alG ilılıll olmık lizere, bütün büyük arazi ve çiftlü
-lllUv"tl.rlnin tazminatsız müsaderesi ve tekmtl

toprı,tlınn ha.yvınlaı, naLlnalar. ve_ blnaların
.fOvln ?,lrııt Eclı ve rençberlerlnılen birleşik ko_

nitılırı» emiılert altına konulmasına çatşır,
Tjtr P., ziıaat §çiteıtnln mücatlele ve gıevlerlni,

ortaiçı ve klrıcı köylülerin glevlerlni, köylül,erüı

lbğruhan doğnıya büyük arazl miilkiyetlne el toy-
mık lçln olın müeıdelelerinl teşkili,tlandırır,

lltıdde - 8 - T.K.P., amell tecrübelerinden
edlndiği gerçeklerle işçi ve köylünün önterinde du-

ran mıseleleri, ıparlımento mücadelesi ile değil»

fakat münhasıran işçi ve köylülerin «Ealkçı, inlo-
löpçı diktıtörlüğü» ile halledileceğinl bildirir.

Medde - 9 - TıK.P., hikimlerin ve bjitiin mes"
ul menıırların iııtihapla tiyin ve azlolunmalarını
sağlamak lçin mücadele eder.

Mıdde - l0 - T.K.P., «İşçi r,e köyliilertn sili,h-
lınduılmısını» ve BurJuva muhafrzlrğınr meslek
edtnmiş ıOrdulııın liğvını»ı ve onların yeriııe «İşçı,

ve Eöylü miüsl,erintn konulmasını» ve «Erlere §u,
bıylannı stçmek hakkının verilmesiniı» talep ederı

Madde _ ll _ T.K.P., Milli azınlıkların TiirH_
ye'den ayrılmık ha^ükı da dahtl olınak üz,€re, mu_
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kadderaıIarııı biızat tiyin etmek haklarını kaJrtsız
ve şartstz tanır.

Madde _ 14 _T .K.P., Emperyalizmin «YeTü

uşatılannın, büyiü araı,i ve emlik sahiplerinin, Tüc-
dar burjuvalarının, bütün dinterin, ve ruhbaıı ve
ulemasının, çalışmakta olan veya ernekliye ayırlmış
bulunan aksi inkılipçı bütün subay, memur ve zabı-
ta tabakalarının ve .... ilr» barışmaz di§manıdır,
Parti, bu içtimai kuvvetlere karşı çevrilen bütün
mücaılelelerin başrna geçer.

Madde - 19 _ T.K P.. Sovyet Birliğini her an
tehdit eden emperyalist harp tehlikesine karş1 her
günlük şidCetli propaganda yapar. Ve böyle bir harp
vukuuncla, ««Dünya proletaryasının, krzıl ordularla
omıız oıııiljıa ve diinya serınayeda.rlarının aksi inkı-
lipçı ordularına kaşı dövüşmek, Türk Milleti için
vaz geçilmez bir zaruret oldııiiunu çok azinıli bir
tahriköt ile»ı halk kütlelerine anlatır. ve b.u zarureti
anlamayanları caniyıine bir hlyanet teşkil eden te-
mayülterine karşı bütün kuweti ile çarpışır.

Madde _ z0 _ T.K.P., Harici siyasette, Sovyet-
ler Birliği ite sıkr bir siyasi ve iktisadi ittifak ve
işlıirliği için mücadele eder. Bundan başka, müstem-
leke ve yarı müstemlekelerin, milli kurtuluş hareket
leriyle sıkı bir ittifak ve bu hareketlere fiili yardım
lehinde çalrşır.

Madiie _ 39 _ T.K.P., İşçi, Köylü ve müneweı
gençlik arasında ve umumiyetle yoksul şınıflara
mensup genç aııasır arısrn,da, hususi bir itına ile ve
azimle faaliyette bulunur.

İşçi gençliğini koıııünistçe yetiştirmek için, bil-
has§a dikkat eder. «<Türkİye komünist gençler fede-
rı§yoııunu» bizzat sevk ve idare etmek suretiyle kuv-
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ve,llendirmeğe ve inkişaf ettirmeğe çalı,şır. Böylece
<<Komünist -_ Leııinist fikriyatı» emekçi gençlilı üze-
rindeki nütıız ve tesiı:ini derinleştirerek işçi hare-
ketlerine <<Yeni ve taze inkılipçı mücahitler hazrr-
lar.ı»

Madde - 40 _ T,K P.'nin direktifi ve öncülüğü
aliında yürüyen «'iiirk;yg lıonıünist gerrçler birliğiı>,
partinin şiarlarrnr yayınak ve proletaryanın inkılöIı-
çı lrıreketlerine iltihatıları mırhtemel telimil çevre-
lertle «Küçük burjuvazi, küçtik ,ve orta halli köylü_
niin. ltilli ekalliyetlerin yoksııl lriitleleri ve uınunri-
yetle spor, kültürel, sosyal ve siyasi vesaire gibi lıü_
tün gençlik teşkilitları içincle» onlarr 1ahakkuk et:
tiı,mek ve gençliğin yüreğine emperyaliznı€ v€ §ef:
maysdarJrk istismarına karşr, sönmez bir kin kök-
lendirmek hedefleri etrafında, fasrlasız ve yıImaz
mücadeleye devam ettirir.

Madde 
- 

41 _ T K.P. Ordu ve donanmada sis-
temli bir koıniiıist propagandasr yapar. Genç komü_
nistler birliğinin, askerler ve gençlik ıırasrndaki fa_
aliyetini sevk ve idare eder.

Madde _ 42 _ T.K.P. Ön safta «i§çi ve köylü
kadın kütlelerineıı hulül etmeğe ve aralarrnda nüfu-
zunu sağlamlaştırmaya çahşaralr, emekçi kadrnlar
arasrnda sistemli propaganda yatr)ar.

T.K.P.'yi §even «Sempatizan teşkilitları daıı teş-
kildtlandrrmaya ve jnkılibı mücadeleye daha faal
bir tarzda iştirAk ettirmeye gayret eder.

Matlile -_ 43 - 'I.K P. aksi inkıldpçı burjuva,
siyasi, Milliyetçi vesair «Kadın teşkilitları ile» mü-
cadele eder.

Madile _ 44 _ T.K.P. Sınıf düşmanlarınrn aksi
inkılöpçı hücumlarrna karşı yeni nizamın şavunma_
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§nı tanzlm eder. Amele ve Köylil hükümeti derhal

büİük emlik ve atazi sahiplerinl ve bu istişmarcı
sınrirn taraftarlarını, silA,htan tecrit etrneğe ve aksl
inkılöpçı ordularrn attrklarrnr tahrip etmeğe, amele

ve köylüleri silöhlanclırmaya mecburdur, Böylece
ıBlı kızıl oidunun ve inkılöpçı miltsin» llk teşkilit
yapümrş olacaktrr.- 

Madde _ 68 _ 'I K.P. «Kiiıtlere ve Lözlara»
mukadderatıannı serbestçe t6yİn etmek ve arzu
ederlerse Devletten ayrılmak hakkrnr verlr.

Aneak. bir Sovyet Cumhuriyeti şelılinde teşek-
kül eden,'«Türt<iye Amele yg köylü Eülıümeü» ile
emperyalizme ve dertıbeylerine karşı el biıllği lle
mücıdele lçin, mazlum milli azlıkların emekçl kit-
blerl ile «Sovyet Cumhuriyetleri Federagyonu» şe[ı-
liııde blr ittifak aktine matuf §iyeşet takip eder.

İşte T.K.P.'nin yukanda yazrlmış olan faaliyet
pıoğramrnrn bu maddeleri okunduğu ve yine yuka-

rıda yazılı bulunan «Komiııtcrn karıırları ile» kar-
şılaştrrıldrğı vakİt, o karallar çerçevesi içinde hazrr-
lanmış olduğu açrkça anlaşılır. Bundan başka «Sov,

İet Rusya'nın anayasası İla» okunduğu zaman ayni
ruh ve fiklr içinde yazıldığı görülür.

b) 1946 tevkiiatında Doktor şEFİK uü§Nu'nün
evhıde yapıIan aramada ele geçen veslkalaı &ıasıtD_

dı «1945 tarihinde iltoskova'ya gönderdiği uzun bh
rıpor da» ete geçmiştir. Bu rapordan bazı pasaJtıı
ş313lim.

ŞEEtK HÜ§NÜ bu raporda (İkinci umum1 harb-
teın az ewel ç'alışmalanmız, münewer gençlik aıa-
şmdı umumi karakterde bir sol ajıtasyon yapmtya
ve bazı sol gazete ve mecmuaları tlesteklemeğe. ln-
hiıır ediyoritu. İnlulöpçılanmızda, blıııt «Blı
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M$şist m€cmua» çrkarıyorlardr. Bu mecmua, siya-
si meselelere kat'iycn dokunmaksızrn, hlslere hita-
b€n «Bazı inkıIf,pçı şiirler, Marltsist edebl tahüller,
tırıbl materyatist yolgarizasyon makaleler» neşredl-
yordu.

Bu kadarı bile, etrafında bir heyecınlı gençlih
ıliınresinin toplanmasına ve haıekete bazı kıymetli
unsurlır kazandırınaya yaramıştı.

1942 iptidalarrna kadar olaıı devre şöyle özetle-
nebillr; henüz daha yarr leğal neşriyat imkAnları
mevcut olduğu için, yazı. ile sistemli bir tarzda «Ke-
malizınln bu tereddi etmiş şekline»» karşı mücadele-
ye glrişmiştlk. 1942 senesindeki çalışmalanmu daha
zlyade «Iegal neşriyat» üzerinde toplanmıştı. Anka-
lJde çİkan» Adımlar, yurt ve Dİinya adındaİü İkİ
clddl Maıkstst mecnıuaüa «muntazamaıı rehberlit
ettit Muvaiık gördüğiimüz yazıIarııı geçınesine iük-
kat ettik- Bir taraitaıı da «Tan gazctesinrle», umu_
mi slyaset ve dünyaılaki harb safhaları hakkında
ıitnü giinüne görüşlerimizi takilı eden yazılar çüaıt-
tıt, Bazan lıu yazıları bizzat kaleme alarak neşret-
ttL. Eaıeketin sıklet merkezi «Münewer Gençüğe
doğru» ağır basmaya başlatlık.

1943 Baharında, bir yeni «Platform» hazırlan-
maşı teklif edildi.

1943 Ağustos ayında toplanan «Bir ııllenomde|ıi»
ıkonuşmalar arasında yeni blr platform kat'i şklini
aldı. Bunun ardından, yalnrz hareketin mensupla-
rına mahsus olmak üzere, poligraf ile büItenler ya-
yfnlınmaya başlandı. O sıradakt en mühim siyast
mesele ve hğ,d_selerden birl hakkrnda, partintı gö-
rüş terzı etraflr şekilde tahlil edil§ordu. Böylece
l9{3 baharından t944 bahaıına kqtar ol&n sene,
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harb deyresinin en veriınli ve hareketimizin kreüsi-
ıii i.zami derecede yükselten bir sene oldıı .Eiilrü-
metin takiıı ettiği harb aleyhtarlrğına kaşı ştddetü
mücattele açtık. Müttefikterin yaJıında, Faşistleı
ateyhinde acele harbe giımerni2 için bir beyınnape
kabul edip neşrettik. Bundan başka,. Irkçı Tiirkçü-
ler aleyhindeki propogandaya muntazam biı tarz,
da Aukara'da çrkan Maıksist mecmualarda ve Tan
gazetesinde devam ettik, Eücumlarda bulunduk. Bü-
tün faaliyetler sayesinde, hem aydrnlar arasın'da,
hem de emekçiler arasın.da hareketin teşkilit teme-
ü gereği gibi genişlemiş ve sağlanmış lıulurıuyordu

Fa,kat, mücahitlerimizin §ledikieri öazı hatalar
ve tedbirsizlikler yüzünden }Iükümet «senaarı . ls-
t'anbuLJc{g!İllr ve bazı yerlerde» ı,evkifat yapm§
ve yüz kadar mücahidimiz asteri ıhahkemeye veril,
miştir.
- 'La]ıin, bu tevkifattan sonra,da faaliyet zerre

1u4n1 şgkteye uğramamış, bilökis bundan dersler
çıkararak ve kusurlu ve çüriik taraflar ayıklaıımış
daha açık olarak geniş bir «Demokratik §avaş cep-
hesi» kurulmuştur.

Harbin üerdiği iktisadi sıkrntılar ve llalk Parti-
sı içinde bulunan bir krsrm memnun olmayan ve
Halk Partisinln tarafsrz kalma siyaseti sebebiyle,
Harb sonrası taşıdığr ağır mes'uliyetlerdeh kaçınan
«Patti mensuplan arasında ikilik yaratarak ııarç1-
lamak ve iki muhalil mihıakı yaratmak karan» ve
bu karar partililerimize tebtiğ edilmiştir.

Bu faaliyetlerimiz içinde, bilhassa Üniwısite
muhitinde hiç bir zamfln hareketimize nasib olina-
yan, genişlik ve sür'atli serııilme başlamış ve üç ıy
gibi kısa bir zaman içlnde 250 si teşkilötlı gurupla-
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ra m€nsub olmak üzere 500 genci şiarlarımız etra_
fıı,ıda harekete getirmek imkinı sağlanmıştır.

Bu gençler Eminönü Halk Evinde _Faşist profe-
sör İ§MAİL HAKKI BALTAcI'nin verdiği bir konfe-
ransr, itirazlar ve yersiz sürekli alkışlarla ihlAl et-
miş ve dağı,lmasına mecbur etmek suretiyle, ilk mu-
vaffakiyetlerinden birini kazanmıştrr.

. Az zaman şonra binlerce işçi, Köylü ve münev-
verin ve emekçi sanatlıAıların partimize ak]n ede-
ceğini tebşir eden bir çotr emareler mevcuttrır. Ve
bu-prespektif o kadar açıktır ki, bir çok mevki sa-
hibi şahsiyetler, son zamanda fırsat düştükçe biz-
lerden «p.artinin devlet idaı'ecileri» ciiye bahsetnıe-
ğe başlamışlardır.) diye yazılıdrr.
. İşte, yııkarıdaki satrrlar T.K.P.'nin sekreteri

Doktor ŞEFİK HtisıntÜ'niin el yazrsr ile yazılmrş ve
Moskova'ya gönderilmiş raporundan alınmıştır.

şEFİK HüsNü ikinci umumi harb senelelinden
yani 1939 yrlından evvel memleketten haçmış ve Pa-
ris'te bulunuyordu. Hükümetimize yolladığr dilekçe
ile memlekete dönmek istediğini ve geldikten sonra
da hiç bir şekilde komünizm faaliyetinde bulunmr-
yacağınr. dilekçesinde açrk olarak yazmış ve söz ver-
miştir. Dahi]iye VekAletinden 11.7,1939 gün ve Em-
niyet Umum Müdürlüğü 4. cii Şube 270/12474 sayfll
emirleriyle Paris konsolosluğumuzun verdiği 5.B.1939
gün ve 374/4049 sayrlı. pasaport ile istanbul'a gel-
miştir.

Raporda yazrlr olan faaliyetler, ikiırci umumi
harbin başladığr 1939 tarihinden 1945 tarihine kadar
geçen senelere ait faaliyetlerdir ki, ŞEFIK HÜSNÜ'-
nün Hükümete verdlği sözti tutmıyarak, memlekete
gelir gelmez sekreteri old,-ığu T.K.P.'nin başrna ge-
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çlp ylne faaliyette bulunduğunu açıkça eöst€ı,mek-
tedir. Çünkt; komintern kararları ilg partl ttlzüğün-
de yazılr olduğu gibt, komünist partileri ve partill_
lerl için her zaman faaliyette bulunmak şarttır.

Bu raporda bahsi geçen tevkifatlar (19.10-1941

Yenl edeblyatçılar, 1941-1942 Ankara'da Yedek §u_
bay okuilan arasındaki hücre kurmak teşkllitı tlze-
rine Ankara _ İstanbul - Karabük _ Saühlİ'de yapı-
lan. tevkifat, 1943 - 1944 de Asistan MiHRİ BELü
tle TAE§İN BEBKEM'in Süleymaniye camii mina-
ııeleri arasrnda asmak istedikleri «§/rRAÇOĞLU Fı-
ştsttir, Faşiszm ile mücadele» afişi ve aydınlar ara-
sında kurulan ((İl€ri Gençler Teşkilötı» faallyetler-
den dolan yapılmrş tevkifatlaıdrr.

Bu tev.kifatlarda «Kimierin tevkii edltdlLleü vG

mahkfım olduklaıı» bilindiği gibi bu mahkf.ım kom.ü-
ntstlerden hölen hayatta olanlarının «Nerelerde, no
tşlerde veya iıangi vazifelertle çalıştıklaıı» dahi yine
biliıımekte ve görülmektei ir.

Raporun bu kadaıeık kısnıı btle, memlekeünlı-
dekl komünizm çalışmalırının «YON'ün töbiü veç-
hile (saman alevi) değil, milli ve vicdani şuıır, ıııcm_
leket ve millet severlik ile bütün vatandaşların, üL,
aaüe ve hassasiyetle üzerinde durmalan geııkeıı
t€htiLe[ bir çalı§ma oliluğunu gösüermektedlr.

Bundan başka, 1929 - 1939 yıllarrna ait komü-
nizm faaliyetlerinde (Gizli parti teşkilAtı, propa-
ganda, Marksist - Sosyalist kültürü yaymak amacı
ile leğal ve illeğal yayınlamrş kltaplar, dergiler Ni_
zIM HİKMET'in yeni edebiyat adı ile gö§terdığ,ı fa-
aliyet ve eserleri, kara ve denlz askeri birlikler için_
de yapılan yıkıcı propaganda faaltyetleri ve tevti-
fatlar, aşkeri ve umumi mahkemeler kararları üe
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verllen mahkümlyet kararları ve mahküm olan!ınn
kiştltklert hakkındaki bütün btlgiler) önemle hatır-
lanmasr gereken hususlardandrr.

Bunlarrn hepsi «Tenewür devresi - Aydınlıtınaı
dediklerı «Sınıflan şuurlandırmakı», «BurJuva - pro_

letarya» şeklinde ikiye ayırdüları sosyal düzenl §oy-
suzlaştırarak «Sınrflar» ve «Ilalk ite _ İdaıecilen
arasında derin husumetler yaratmak, tahribat yap-

mak, bölmek suretiyle daima bir huzursuzluk ve
Anayasaya göre kurulmuş bütün teşekkülleıe ka,rşı
güvensizlik duyurmak, memleketin tanınmrş ve bü-
yük hizmetler yapmış kişileri ve kıymetleri halk na_
zarında küçültmek, silmek ve bunlardan i,stlfade
edip teşkilötlarınr genişletmek, kuvvetlendirmek «Yo
müeatıitler» dedikleri partilileri çoğaltmak ve mem-
leketimizde de «Proletarya diktatörlüğü altındı btr
§oşyaJist cumhuriyetter birliği» kurrnayr sağlamak
amacından başka bir şey değüdir.

1946 yılından sonraki yıllara ait fıaüyetle-
re gelince:

Biıındİğı gibi 1kinci umumi harbten sonra, mem-
leketimizde de çok partili denilen demokrasi düzeni-
ne geçmek karan verilmiş ve bu sebeple 1946 yılın-
da Cemiyetler Kanununda değişiklikler yapılmıştır.
Mıilı kalkınma partisi ile Demokrat partinın kurul-
ma§ına başıanrnca, F.SAT ADİL MIiSTECABiOĞLU
ve arkadaştarr «Tiirkiye Sosyalist Partİsinı» ve bunu
takiben de «Türkiye §osyalist İşçi ve röylü Pırttgiı
Doktor ŞEFİK IIÜSNÜ ve bilinen arkadaşlarının
kadrosu ile leğal olarak ortaya çümıştrr. _

Halbuki yukarda belirttiğimiz gibi, bu parttnln
kunıIuşu 1920 yrlında İstanbul hükümeti tarafından,
programlarının mevcut kanun ve şer'i htlktlmlere
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aykırı olduğrı sebepieri ile, kabul edilmemiş, parti
kapatı.lmış ve ondan sonra T.K.P. olarak 1946 yüna
kıdar hep «İlteğal» çalışmıştıı. Böyle olmakla be-
raber çok partili devreye girişi ffsat bilerek Leğal
olarak oı"taya çıkmakta taktiğini kullanmak iste-
miştir.

«Türkiş,g Sosyalist Partisi» ile «Bu.parti» kuru-
cularr ve idarecileri ile üyeleri arasrnda, eskiden
T.K.P.'den o]an mahküın komünistterde olduğun-
dan, her iki parti birbirleriyle gizlice çatışmaya baş-
lamrşlar ve nihayet, Jynl amac] güden iki parti ye-
rinc bir parti ıçinde, birieşme çaiışmaları ortaya
atıimı.ştrr. Türkiye Sosyalist partisinderr «E§AT
Anİı MÜSTECABtOGLU _ İHSAN ABACIoGLU»
Tü,:kiye Sosyelişt İşçi ve l(öylü partisinden de <«Dok-

toı ŞEFİK liflsNü - MüNTEKİ1W oLçMEN»den in-
tihap edilmiş bu iki partinin nümessilleri, Doktor
ŞEFİK ilÜSNÜ'nün evinde ? Kasrm 1946 ve 14 Ka-
sını 1946 giinlerinde top]anarak konuşmuşlar ve şu
protoko]u ]ıabul ve imza etmişleı,dir:

a) Bir «ileri demokrat cephe» de çalışmaları-
mrza m6ni yoktur. <<Sosyalist Cenriyet» kuruluncaya
katiar, böyle bir teşekküle de memlekette ihtiyaç
vardır.

b) İki parti çalışma sahalarrnr aralarrnda pay-
laşmalrdrr. Sosyalist partisi «İnkılipçı münewerler
ve sosyalizme meyil gösteren küçük burjuva taba_
kalan arasıntia fealiyetiııi fgksif etmeliıı ve «tEmek-
çiler srnıfuıın inkıli.p hareketini sevk ve i,ilare ça_
lışmaları ile çatrşacak hareketlerden sakrnmalı»
ve bunları İşçi ve Köylü partisine brrakmalıdu.

c) Her iki partinin ayni mahiyette olduğundan,
birleşme meseleleri halledilinceye kadar, her ıki par-
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tintn müşterek menfaat ve meselelerini müzakere
ve tanzlm etme]ç ve alınacak kararlar partilerce ka-
bul edilmek şartiyle, bir <<Üniyon komitasııı kurul-
ması ve «Sosyalist çalışmaları birliğbı altında çalış-
malara devam edilmesl kabul edilmiş ve taraflarca
imzalanmrştır.

Burada (a fıkrasrnda) yazı|ı <<İleri Demolırat
cepheı» 

_ 
1 943 yllırıOa_!5_&_l,a!9!9__q94_gj!!ı!9 kurul-

muş bir teşekküldür. Asistan MIHRI BELLI'nin ida-
re ettiği bu teşkilAt mensuplarr yakalanmış, sıkr yö-
netim mahkemesine verilmiş ve mahküm olmuşlar-
dı.

Bu iiri parti hakkında, Sıkı Yönetim Komutan-
lığınca takibata geçilmiş, tevkifler yapılmış, idareci-
leri ve üyeleri Sıkı ,Yönetim Mahkemesine verilmiş,
duruşma.larr devam ederlien, Srkr Yönetimin kaldr-
rılıııast üzerine diva dosya.ları İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesine verilmiş ve bu mahkemede devam
edilen duruşmalar sonunda suçlu görülenler de mah-
küm olmuşlardrr.

Bu tevkifat srrasında, ele geçen bazı mektuplar-
dan pasajlar vermek, tıu iki partinin durunıuıru ay-
dınlatmak bakımrndan faydalr olacaktr.

ç) §ıkı Yönetim bölgesi drşına çıkarılarak Bile-
cik'e gönderilen «ABİDİN NESİMİ'ııin - ALAETTIN
IIAKGÜDEN'eıı yazdığ1 8.10 1946 günlü mektubun-
da. Şöyle denilmektedir:

(Aziz kardeşim! 30.9 1946 güniü mektubunu al-
dırn. Partimiz hakkrndaki düşüncelerimi soruyor§u-
nuz? Geçen sene yani 1945 Eylül ayında «BEIIÇET
ve FEHMİ>» Bileciğe ziyaretime geldiler konuştuk,
siyasi bir parti kurulması devresinin geldiğine kani
olduk. Blr nizamname ve prog;ram hazrrlryarak
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lDlllWt ve BAIIÇET'e yolladım. İstanbul'daii erka_
daştar ve «CAMİ BAYKURT» bu nizamname ve
programl gözden geçirip gerekli retuşu yaptıktan
sonra son şeklini aldı. Resmi müracaatta teşekkü-
lün başı cAMİ BAYKURT görülecekti. «Giin Gaze_
tc§lni» çrkaraeağrm|z zaman, baş muharrirliğe CA-
id Beyi namzet göstermiştim.

Zira, CAl}tİ Bey lllilti Eii&ümetin ilk Dahiliye
vekilldir. Müdafii hukuk teşkildtının ınüessisi ve ilk
Longre reişidir. Bu itibarla gerek T'tirkiye, gerek dün-
9a mikyasında bir otoritesi vardrr ŞEFİK EÜ§iNÜ
bu görüşmeleri ye hazırlığr duyuyor ve o da iştir&k
ediyor. Resmi müracaatr «CAMİ Bey, ŞEFİK nüsNU
Bey, §ABiHA SEETEL HaJıım ve bizim genç aıkı-
daşlaı» tarafından yaprlmasr kararlaştınlıyor. An-
kara'dan istanbul'a gelen «SABAHAITİN ALi de»
muvafık görüyor ve kuru_lacak partinin «Neşrlyat
işlerinde kullanılınak üzere otuz bin lira vereceğlni»
söy!üyor. Yalnız müracaat edecekler arasına ESAT
ADİL'ln de alınmasrnı teklif ediyor.

Fakat, 4 Aralık 1945 de Vapılan Tan Matbaasınr
tahnip hödisesi ve CAMİ Bey ile Sabiha llanımın
tevkifleri sebebiyte bu teşebbüs yapılamaü. Bunun
üzerine Ttirktye Sosyalist ve Türkiye Şosyalist Eııek-
çi ve Köylü Partileri bildiğiniz glbı kuruldu)-üyor.

d) r.KP. üye ve dirijanlarından ve matıküm
komünistlerden «HÜ§AMETTİN ozDoĞU» nun Yİ-
ne aynı partiden ve mahküm komifuıiştlerden «§A-
BAEATTİN KfVILCIM» a yazdrğr 11.8.1946 günlü
mektupta da:

(ŞAHAP Arkadaş! Şimdi mektubunu aldım. Der-
hal cevap yazıyonıJn, ««Ne için iki tane sosyallst paı_
tlsı turuldu.» diyorsun? Beni şlmdl sana.«BGnin dı-
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hil oliluğum, Tiitkiye Soşyaüst Pııtlsi ile» aŞEFİK
HÜSNÜ'nüıı başkanlık ettiği Ttirkiye §oşyalist
Emekçi ve Köylü Partisi» ara§lndakl farkı izah ede-
ceğim.

Şöyleki: Bu memleket dahilinde beliren «De_

mokrat hareketlerilen»ı istifade etmek ve bu baIe-
ketler esnasrnda «<Kütlelerin meydana çikaracağı ln-
krlipçı elemınlarla» el ele verip <«Ilareketiı genişle-
mesine ve büyümesin€» çal§maktır. Bunun için, es_

ki sistem gurupçu ve dedikoducu faaliyetlerimizi bir
tarafa bırğ]<arak «Muayyen ve aktil 51, 1adrg klır-
maya» ve bu suretle genişlemek istidaünda bulunan
işçi hareketlerini taırrzim etmeğe çalışmalıyız. Bu
harekette bize müzahir olacak birçok cereyanları
desteklemeliyiz.

ŞEFİK HÜSNÜ ve bir kısı,m arkadaşlarr «Bız
Moskova'da yetiştik teşkiletçr hareketleün kaiimsu-
nu tcşkil ettik. Moskova'nın güvenine sahibiz. 25 se-
ıbedeııberi inkılöpçıyrz. Bunun için, inhl.ilp haıe-
kelleri bizimle kaimdir, üye iddia etliyorlar ve amie-
le lıareketlerini bir kitle hareketi değil, lıir grup ha_
reketi olarak kabul ediyoılar.»» Halbuki, biz bu ıinhl-
sarcr fikirlerin aleyhindeyiz. Artü eskl slstem ça-
tışma taktikleıi ile değil, içinde bulunduğumuz yeni
durum ve icaplara göre çalışmak lözımıIıt' Bu da
<<§itleleri teşkilitlaııdrımal( ve harekete geçiımek-
tir.» Bunun için «Muayyen merhaleleı ve taktikleı»
icap eder.

işte, ben ve bildiğim eski arkadaşlar bunun için
«§osyalist partisiniı» kurduk. Eşki partimiz içiııde
katmadık. yoksa <<irareket ve gaye olarık her iii
paıti de aynıdır.»» Şimdi düşttıı. Hangi şekil çaJışma,-
yı doğru buluyorsan, o partide çalışusın. Ortada
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durmak ve şimdilik lıekliyelim demek, inkılöpçılığa
yakışmaz.) diye yazı]ıdu.

)r_,, işte ayrı ayrr kurulan, iki partinin Curumu bu-
,l'dur,. Görülüyorki, <<Sosyalist ismi altında» parti kur-

mak ve bu partide üye olup çalışmak, o partinin
«ıhtiıeıcı sosyaüst - komünist partisi»ı olmadığrnı
ifade etmez. Üzerinde önemle durulmasr gereken hu-
sus, yalnız partinin ismine bakmak değil, partiyi ku-
ranların, partil,e girenlerin kişilikleri ve geçmişteki
durumlarını tetkik ve tesbit etlerek kıymetlendir-
mektir. Bundan lıaşka parti faaliyet programlarının
yalnız yazılı şeklini okuyarak kıymetlendirmekte isa_
betli olmaz. Faaliyetlerinin, teşkilitlarının, neşriyat-
larının, propaganda ve koıııışmalarınrn da sıkı bir
kontrol ve tetkik altında bulundurnıak icap eder.
Akşi hareketler vatandaşlar1 tamamen aldatlr. Hü-
lrürneti ve bu konularla mücadele eden yetkili or-
ganların ça,lışmaiarrnr yanlış yola sevkeder ve isa-
betli kararlar almasrrra engel olur. Hattd adli organ-
ları.n vereceğ,i kararların, kişilerin veya ömmenin
aleyhine verjimiş olmasrnı sağlar.

e) 1946 tevkiİatında Doktor şEFİK HÜSNÜ'nün
evinde yapılan aramada, ele geçen öneınli giz|i ya^-
lar içinde bir de «Günlük olayları ve T.K.P. ye ya-
yınladığı parti görüşlerini» belirten beigeler bulun-
mrtştur. 21 Temmuz 1946 sünü yazllmış ve «seçim-
lerderr soııra sınıf mücadelesinin gösterdiği manza-
ra liaşlığını» taşryan bubeigede özet olarak şöyle ya-
zilrcirr:

(Seçim müeadelcsi, hökim şınrf arasındaki fark-
lilaşmayı ve kavgayl son hacldine çıkarmış ve ikti-
darı ele geçiımek veya elde tutınak 1ıırşı, tatmin
editmiş yeni §ermayeler burjuvalar ile iktişaden ken-
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dilerine daha ziyade güvenen$ök$| sermayedar bur-
juvalar, srnai ve mati sermaf,haı}ar lle halk kitle_
leri arasrnda ödeta bir uçuruİı açmtştrr.

Bu mücadeleye örtülü şekiüerde ve bilhassa
«Maraşala taraftarlrk;» maskesİ altında «Ordu da ka-
rışm§» ve ordu kadrr,larında ekseriyet değilse bile,
ekseriyete yakrn bir ezlığın bugünkü inhisarcr re-
jimden hoşnüt olmadığı ve muhalefeti de§teklemek
azrninde bulunduğu belli olmuştur. Bu vak'anın, ik_
tidar kavgasının gelecekteki gelişmelerinde mühtm
bjr rol oynayacağı anlaşlmaktadır.

D§ m,eseteterde: İktidar ile muhalefctin görüş
birliğinde olduğu sanılıyordu. Biz bunun imkönşız
olduğu kanaatında idik. §eçim mücadelesi, bunda
haklr olduğumuzu da meydana çrkardı. Bu me§ele,
Türkiye'nin §elameti «Ingiltere'nin»ı yoksa «§owet-
ler Biıliğine mi?» dayanmasr meselesidir. Demokrat
muhalefete mensup olanlar ve en başta Maraşal ol_
mak üzere, «§ür'atle §owetterle anlaşmak tizım gpl-
meüğiııe» ve bunun için de «Bu kanaatı besleyen
üıkl5ro, ve çalşau halk yığınlaıı İle»» ı:l birliği yap-
mak l6zım geldiğine inandrğını, açığ,a vurmaktan
çekinmediler.

Demolilat muhaletet iktidara geldiği zallı4hı
emekçi kitlelerinin miimessilleri olan bizlere yaban_
cı düşman muamelesi yapmıyacak, aksine dş siya-
setlerinde tarafımızdan desteklenmeğe }ıymet veıe-
cektir.

TK.P., Demokrat teşekkülün arkasından yürü-
yecek, onu füli bir larzda destekliyerek, muhalefet
&tidara yerleşir yerleşmez, yalnız siyasi değil, ikti-
sadi demokrasiyi de gerçekleşmeye mecbur etmeye
çalışıcaktır.; dedikten §onra ve Büyük Miltet llılec-
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llsinde olmasl gereken olaylarr sfalamakta ve de-
vamla (Demokrat muhalefet ve Maıaşal mecliste
1946 seçimrednin meşruiyetini tanımadıklarını ve
milli iraileniıı Lendlsiıi gösterınetliğini ilin ve top-
tan istifa ederek mücadeleyi halk arasına intikal
ettirıııeleü lizımdır. Bunu yapamazsa, halk kitlele-
rinin semlıatisini ve yardırnını kaybeiler.

Demokrat ve Halk Partililer anlaşrlırsa, bizi iki
burjuva partisi araslnda, bir tarafi tutmamrza im-
kin kalmaz. İki partiye karşr da aynr şekilde müca-
delede bulunmamız icap eder.

«Gerçek clemokrasİye» ulaşmak lçın, ne pahasr-
na olursa olşun, burjuva partilerinden de ayrrlacak
«Teraiıki sever unsurların»ı da katrlmasr ile <<kuv-
vetll bir sosyalist cephe» yaratmaya uğraşmak en
öne alınması gereken vazifelerimizden birisi olacık_
tır.

Diyor ve devamla (Eğer mecüs kendisini feshe-
der ve mücadele hali, arasına ve köylülere intikal
ederse, blzlın bütiin güciimüzle bu mücaileleye ka-
tılmamız ve faıliyetlerimizi bu mücatlelenin icapla-
nna göre ayarlamamız lözımür.

I}itkat edeceğimiz çok önemli husus, Demokıat
partiniıı idaıecileri olrnaya naımzet, olanlaıı, müm-
kiin olduğu kadar «Sosyali§t Demokrasiye doğru
çloneye»ı gaynet etmek ve bu sosyal bünye değişik-
liğinin gerçekleşmeşlne bizzat §tirnk etiebilnıemizi
sağlamaya uğraşmaktrr. Bu vaıdide birçok başarıIaı
elde eilebileceğimizden kat'iyen şüphe edilmemelidir.
Bunun için, teşbbüsü bir an blle elden lırıakma_
maıruz ve «üğer partllerin idareeileri ile deıı tema-
sı }aybetmemeğe dikkat etmemiz lözrmdır. Buna
kaışük ta, sonunda Lazaııacağımız zaic.t, bize ikti_
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dır yolunu agecak ye çok ağır mes'uüyetler yilklen-
memlz gerekecekttr.) diye bitirmektedir.

T.K.P., nin lideri tarafrndan yazrlan bu görilşü
i,ırar ve dlrektif, paıtinln dirijanlarma gizli olarak
tebliğ edilmiştir. Bu karar ve direktiflerde de görül-
düğü gibi (Milliyetçi, vatan seven rahmetli Maraşl
hail]nda nasıl düşünülmüş ve tuzak kurulmak is-
tenmiştir. Parti idarecilerini nasrl aldatmak ve
emellerine vasrta kılmak istemişlerdir? «Gerç,eL De-
molrrasi» ve «§osyalist cepheı» adları ile, aldatıcı ve
hlleli yollarla halk kitlelerini nasü zehirlemek ve
«İhtilölci sosyalizm» amacına hizmet ettirmek gay-
retlni göstermektedirier? Bu konu yalnrz ŞEF.İK
HÜSNü'nün kendi yazılarr ile kalmamrştır. Parti İa-
raıü-ıı tatbik etmek iç]n kullandıklan «thalnane tak-
ttğl de» beliümek ve bu olayı kıymetlendirmek 16-
zıİndrr.

T.K.P.'nin bu kararından sonra «ŞE}'IK EU§-
NÜ, cAMİ BAYKUT, SABİHA SERTEL ve eskİ Eari_
ciye vekilı TEVFİK RÜşTÜ ARA§»» biı araya gele-
rek, Maraşal'a bir melıtup yazmışlar ve göndermiş-
lerür. Yazılan bu mektupta «Muhterem Mara§ıl
CAid Beyefenü ile birlikte meınleket meseleleriınlz
tcükik ederken vaıfuhmız §onuca, ZıtL Aliın|ze ai-
ıttmeyi fayilalı buldııkıı diyerek yukarrda yazılr olan
«1946 seçimlerinin me§ruiyetini kabııl ctmediLlerini
bizzat Maraşal'rn Meclis kürsüsüne çıkarak belirtme-
ılni ye Meclisfuı feshedilerek yeni seçimlere giülme-
slnin sağlanmasını» ıica ediyorlar ve CAMİ Beyiıı,
Maraşal'in eski bir ackadaşı olmasrndan faydalana_
ralr bu mektubu Maraşal'a gönderiyorlar

Burada ğnemle durulması gereken husus 1946
segtmleri 21 Temmuz'da sona ermlşti, ŞEEİK HÜ§_
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§Ü seçimlerden altı giln sonra yani 2? Iemmuz 19{6

günü bu yazrlan yazmış ve partl kararı olarak par_

tili dirijanlara teblığ etmiştir ve ondan sonıa da,
aüarı. yazılr kişilerle top]anarak Maraşal'a mektup
yazmayr kararlaştumışlar ve mektubu da Antara'da
bulunan Maraşal'la göndermişlerdir.

Ikinci önemli husus memleketini, milletüıi seven
ve çok temız olan Maraşal'da, bu tektiffuı kimler ta-
rafindan ve ne gibi halnane maksatlarla yapılüğını
tabii bilmediğinden, Meclis kürsüsüne çıkarak 1946
§eçimlerjnin meşru otmadrğr ve yeniden seçime gi-
dilmesi lözım geldiği hakknda konuşmayı yapmış
olmasrdrr.

Fakat, Derrıokrat Parti ve bağrmsız Milıet vekıı-
leri bu oyuna düşmemişler, seçiırılertn" meşruiyetinl
kabııl ederek, Meclis çalrşrnalarına devam etmek su-
rctiyle memleketi tehlikeli blr iç lıuhrandan kurtar-
mışlardır.

Bu durumu gören T.K.P., bu defa 9 Eylül 1946
günü aldığı ikinci bir kararla <«Mücadele tıktiğini»
değiştirmiştir. Bu kararda da şöyle yazılıdır:

(Demokrat partinin siyaseti, iflğ,s cdiyor siyasi
mücadeleyi halka m61 etmekten çekinİyorlar. Çün_
kü. menfaatlarr zıt, bir kof varlıklı ziitnreler, aynr
bayrak altında kof bir menfaat parolası etrafında
toplanmış bulunuyor. «İleri Demokrat politlka pli-
nı» lleri sürmek cesaretini gösteremiyorlar. Biz aı-
trk bu ödevleri, muayyen bir asgari program etrafın-
da «<Bütün namuslu ınuhalefeti» toplamak suretiy-
le başarabiliriz Demokratlarr ciddi bir surette ten_
kit etmekle beraber, yine de ı<Mıüalefet cephesine»
sürllklemeğe sevketmek, tartışmalannr sağlamak ve
bu suretle «Bize ayal: uydurmaya müsait 9rupları
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ıyınlı ilerl ilemolırasiye» yöneltmek içln çalışmak
lözrmdrr.) diye yazrlıdır.

Işte T.K.P.'nin bu şekttdeki yıkıcı ve bölücü ha-
iııane faaliyetleri, 1950 seçimleı,ine kadar devam et-
rniş ve seçinnlerden sonra Demokrat Partlnln ikti-
cla,ra gelmesiyle illeğal ve leğal teşkiiöt, neşriyat ve
pmpaganda faaliyetlerine hrz verilmeye başlanmış
ve nihayet ı951 - 1952 üevkiİaJ1 yapılaıak, iki yüze
yakın partili tevkif edilip askeri siyasi mahkemeİe
verilmlştir. Yapılan duruşmalar sonunda da tevklf
edilenlerin büyük çoğunluğu muhtelif cezalara ve
umuml emniyet nezaretl altında bulundurulmaya
malrkiim edtlmişler ve rnahkümiyet kararı da askerl
yargıtayca onaylanmıştır.

Bu tevkifat hakkında o tarihlerde günlük gaze-
telerde geniş bilgiler yayrnlanmış ve suçlularrn lsim-
leri ve hattö bazılarının ıesimlerl de basılarak açü-
lanmıştu.

Bu tevkifatrn ve mabk0miyetlıı dikkati çektci
tarafı, tıvkif edilenlerin arasrnda <«Işçilerden ziyade
Fakültelerde okuyan gençlerin olması ve içlerinde
bazı sııbay öğretmen ve memurların, yazarların ve
ewelce mahküm olmuş komünistlerle bu tarlhe ka-
dar bilinmeyen Fakülteli gençlerin bulunmasr keyfl-
yetidir. Blr asistan cla memlelret üşında olduğun-
661 fuaftkında çıkarılan tevidf miizekkeresi imf:aı
edilememlş ve bilihare çıkarılan af kanunundan
sonra memlekete gelctiğinde açılan soruşturma so-
nucunda, delil klfayetsizliğinden takibatsızlı.k kara-
rı almı.ş olmasıdrr.

Bu tevkifatta tevkif edilenlerle mahk{lm olan-
lardan hayatta bulunanları.n h6,1en nerede bulun-
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duirları, hangi yerlerde ve hangi vızifelerdç 9ıl§-
makta oldu]<larr bilinmektedir.

9 - T.K.P.'nin memleket içinde kurduğu vc idı-
ıe ettiği illeğal ve leğal teşkkii1161,

a) İIleğal teşkküller:
(I _ GençIik teşekküIleri, II _ İleri gonçler blı_

liğl, ilI _ Faşizm ile, vurguncularla mücadel,e ccp_
hesi, fV - İleri Demokrat cephe) dir. Bunlar 1940
1944 yrllarr içinde kurulmuştur.

(I - İnsan hat<Ian cemiyeti, 1?.10.1946 tarihin-
de kurulmuştur. Kurucularr ve idarecileri arasında
«oı,ıMİ BAYKUT, ZEIGRİYA sEnTDL, ŞABİEA
SERIEL, SABAIIATTİN ALİ, E§AT ADİL Mt}sr_
CABİOĞLU, SEVİM TABI, TEYIIİDE BOZOKLU,
§UAT DEBVış, TEYrİK RÜşru ARA§ gİbi» tdeolo-
jileri bilinen ]<imselerde vardı. Rahmetli Maıaşı[ı
kendilerine başkan seçmişlerdi. SEYİM TARI va
TEVHİDE BozoKLU .«Üniveısite öğrencllor btrllğİ
temsilcileri» olarak cerniyete sokturulmuştu.

II _ İstanbul Yüksek Tahsil Gençler Blıüa
II _ Türkiye GençIer Derneği; Aralık 1946 da

Ankara'da kurulmuştur
IV _ Barış Severler Cemiyeti; 21.5.1960 dG İ§-

tanbul'da kurulmuştur.
c) T.I(.P.'nin partililerine açtırdığ kamıı&nYı-

lır:
I - Ünlversite IIarç Kampanyası, II - Bcto-

ven'in ölüm yıldönümü toplantısı, IIl - NAZlll
IİİKMDT'İ lrurtarma kampanyası, rv _ NAzIli
IıltrıET'İ kurtarınrz adlı broşüt, v - N.llzIIE IlfK_
illET'i af etüirmek için imza toptamı lıımpınyısı,
vI _ NlızfM IIİKMET adlı gızeüe, VII - EUEI-
42
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LAY'ı anma töreni, VIU _ Çiçek Palas toDlantısı,
ıx _ NAZIM uİKMET İçin açlık grevi.

NAZIM HİKMET kimdi?
1920 yılından sonra Moskova'ya gitmiş, kendisl

gibi kaçan diğer arkadaşları ile birlikte Şart üni_
versitesinde ıtMarksist - Ienirıisf,i kültürü ile yetiş-
tiritclilıten sonra, gizlice İstanbul'a gelerek r.K.P.
içinde önemli vazifelerde çalışmış, dirijan bir ko-
münisttir. Müteaddit tevkifatta, memleket d§uıa
kaçtığından gıyaben mahküm olmuş, af kanunun-
dan istifade ederek memlekete dönmüş fakat, yiııe
gizli faaliyette bulunmuş ve yazrlan ile, şiirleü ile
bilhassa Ttirk gençliğinin körpe ve temiz dimağla-
rrnda tahribat yapmaya çalrşmrş ve muvaffak da ol-
muş bir kişidir. 1937 ve 1938 yrllarrnda deniz birlik_
leri mensupları arasrnda komünizm propagandası
yaptığından yakalaııarak askeri mahkemeye verilmiş
ve 27 seneye mahküm olmuştu. 1950 yrlından sonra
Demokrat iktidarın çıkardığı ilk af kanunundan ls-
tifade ederek serbest bıraü<rlmış ve bu seferde gtzli-
ce Sovyet Rusya'ya lkaçmıştır.

Moşkova hava alanında uçaktan indikten sonra
etrafınr saran gazetecilerle karşılayanlaıa aynen (O
}adar bahtiyanm ki, söyliyecek keümelerim çoktun
Fakat, sevinç ve heyecanım o kailar iazlakt az &o-
nuşacağım. Ben bütün hayatımı, iflgallın| ve aşkımı
bu muazzam şehre borçIuyum. Ben §ovyetler Biılt_
ğintn çocuğuyaıı.24 yıl sonra bu büyük şhre geliı_
ken asıl ve büyük vatanıma dönmüş oluyorum.

STALİN benim için ço1 mühimdir, gözümün ışı_
ğıtlır, fikirlerimin kaynağıdır. Beni o yarattı, Mos-
kova'da onun büyük ismini taşıyan üniverşltede
oftudum, her şeyimi ona borçluyum. O yalnız bütün
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diinyaıın en büyük atlamı iteğil, şahsen bana ay-
dınlık veren en büyük kaynaktrı.) diye konuşmuş ve
demeç vermiştir.

Bugün ölmüş olan bu kişi hakkında artık daha
taz|a yazmaya lüzum yoktur. İşte, lehinde kampan-
ya açıian, ;kahraman gösterilmek istenen ve birçok
tanmmrş ilim adamiarrmtzln af listeşine imzalarınr
attığı, NAZIM IIİKMET budur.

Şimili yine mahktm komünistlerden iSMAiL
T"ANIKOĞLU'nun da 1 Mayıs 1945 giinü ve amele
bayramı sebebiyle yazdığı ve işçilere dagıttığı şürini
okwalım.

İır UYANIş
Heeeeey!!!

Mey içen,
Mahbup seven,

KAhi kendin...
Burjuva!!!

Son saat bu!
Son

Saat,..
İçi geniş,

Içi derin fabrikalarda:
Yrllardı.r istismar ettiğin

proleterin
Beklediği son

Saat,..
Dğilsin artık senin,

Gölgesinde çşitli hülyalarla göğsünü
Gerüğin

Yıldızla Hili.ün
ihtiıeıın

KızıI bayrağı önünde...
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NAZIM HİKI,fET «A§ıl ve büyük vatan olara,k
Sowet Rusya,yı»» isMAiL TANIKoĞLu'da «Ay Yıl_
dızlr bayra&mız yeriııe, Kızıl bayrağı»» tanıyor, on-
ları seviyor ve onlara tapıyor. Komünistlerin «Mil-
let, Vatan vg Bayrak» anlayışlaır işte budur ve
<<Gerçek demokrasinin, h€r türlü'hürr;yetin, isttHi-
lin, vatandaşlara refah ve seadet getirecekleüni
söyleyen mücahitlerin ve proleter nüdafilıerinln»
gerçek ve İğrenç portrelerı de yine işte budur.

Ve yine işte bu NAZIM HiNMETi, §ayın NADİR
NADİ, «Perde aralrğından»» başlığı altrnda yayınla_
dığı bir seri hötrrat yaz§ının bir yerinde (21 Eylül
196z1 tarihli Cumhurjyet'te) şöyle savunuyordu:

Büyük Millet Meclisi 24 Mart'ta. seçimleri yeni-
lenıek kararryla dağılrnca N,AztM HiKMET de .açlık
grevine başladı. Bu suretle seçim kampanyasına pa-
ralel bir de NAZIM'ın affı kampanyası açılmrş olu-
yordu. On iki yıldrr yattrğr cezaevinde NAZIM HİK-
MET'i kurtarmaya çahşanlar bir af dilekçesi hazır-
ladılar. Memlekette az çok isim yapmiş herkesten
imza toplamağa, bakıyorlar. Babıili yokuşuriu trrma-
nırken bir gün ikİ bayan yolumu kesti Eğer NA-
ZIMln affınr istiyor idiysem, uzattrkları dilekçeyl
imzalamalrydım. Tereddütsüz bastım imzayı. Bunu
yaparken ne AHMET EMİN YALMAN sibi şairin
«Islah-r nefs» ettiğine inanıyor, ne de avukat MEII-
MET ALİ SEBÜK- gibİ, hasta olduğunu düşünerek
ona acryordum. Daha önce de yazüğrm üzere, dü-
şünceleri ve duygulan yüzünden bir atlamın hütüm
ciyıp cezaevlııc tıkılmasını doğru bulmuyordum.
Yürürlükteki blr sosyal düzeni zor kullanaralç değiş-
tirmeye kalkışmak dünyanın her yerinde suçtu, Kal-
kşmak diyorum; çüntü kalkışmak, başarmak, de-
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ğlldtr. D,evlet çarkrnr ellerinde tutanları top, tüfek,
tabanca gücü ile devirip yerlerine oturmayr dener
de beceremezsen yandrğın giindür. Artık ne vatan
bainliğiıı kalır, ne a§liğin, ne eşkiyalığın. Aneak te-
çbbüsünde başarıya ulaştın mı kahramansınür,
dewimcisindir, kurtarıcısrdır.. Bundan ötürüdür ki
cİlıtllalln meşruluğu onun başarısında mündemiç-
tlr.» denmiştir. Fakat olaylarr vardıkları sonuca gö-
re değerlendiren bu realist görüş, sosyal felsefe açr-
sından bakıldığr zaman kesin ve değişmez bir VaTgı
nlteliğinden uzaktrr. Bugün sonuç gibi göriinen öyle
olaylar vardır ki tarih onlara yarın sadece birer
aşama değerl verecektir. Böylece, çağlarında hain
damgası yem§ nice kişilerin kahramanlığt sonra-
dın anlaşılmış. zamanlarrnda kahraman yerine ko-
nan nice kişilerin de sırası geldiğinde haüılikleri
tlön edilmiştir.

Şimdi biz realist görüşü de, sosyal felsefeyi de
blr yana bırakallm. NAZIM HİKMET, yürürlükteki
toplum düzenini zorla değiştirmeye girişcek, bu
yolda plenlar hazulryacak, tertipler kuracak, bir
takım serüvencilerle işbirliği edecek bir adam mı
idi? Aklım yatmıyordu böyle bir d§ünerye. Türkçe-
yl o kadar iyi kullanan, okuyanlar üzerinde şiirle-
riyle öylesüıe büyiiteyici etkiler yapabilen bir sanat-
çı, ne demeye adi bir Balkan komitecisi, ya da bol-
şevtk ajanı gibi davranmaya heveslensindi? Böyle
bir olanağı havsalama srğdrramıyordum. Eserleri
yüzünden de bir sanatçrnrn değil 28 yıl, 2b gün ol-
sun cezaeyinde yatmasrna gönlüm razı olmuyordu.
NAZIM'ın yazıları Lı,rtışlrr, beğenilir, beğ,enilmez,
burıJar hakkında okuyucular diledtkleri yargrya va-
rabİlirler. Blr tatım öğrencıIerİn üzcriııde kİtapları
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bulundu üye bir ozanl zındana atmak çağrmu ko-
şullanna uygun blr davranış sayrlamazdı. Böyleük-
le mı koruyacaktrk yürürlüktekı toplum düzeninl?

14 Mayıs'tan sonra, Demokratlarrn zaferi yüzü
suyu hürmetine, bütün htıkürflüterıe beraber NA-
ZIM da hapisten çıktr. Fakat Demokratlar yaptık-
larına pişman olmuşlardr. Daha af kanunu Meclis-
te görüşülürken kürşüye geleıı TEVFİK İınRİ:
«Eerkesi 4ffgğinlz, yalnız NAZIM IIİİıMEIİ afİet-
meyiııiz. O bir Yatan hainidir.» gibilerden pek şid-
detli btr nutuk çekmişti. Ama o günlerde bir bay-
ram havasr yaşryan Büyük Millet Meclisi, İleri nin
uyarınalarrna kulak asmamrştr. Fikir özgürlüğü uğ-
runa beyaz ihtilel yapmakla öğünen bir çoğunluk,
kanlı kaatillere cezaevlerinin kapısrnr açarken, bir
şaİri onlardan ayırlp harriste tutamazdr. Pğk göze
batardr o sırada böyle bir işlem. Bu yüzden adl suç-
lularla beraber onu da bıraktılar.

NADİR NADİ,nin, NAZIM HIKMET hakkrndaki
düşüntişüne dair yazclrğr bu yazrlar okunduğu za-
man, kültürlü olan yazr sahibinin bile, «Komüııizm
ve komünistleıin çalışmaları, takıikleri»ı bakkında
ne kadar az bilgisi olduğunu göstermektedir. İhti-
lölfuı nasıl olacağr, meşru]uğu ne suretle sağlanaca-
ğına dair lleri sürdüğii fikirler, esasta doğru olrnak-
la beraber, bu konuda tamamen şakat ve isabetsiz-
dlr. Çffuıkü. komünistler, buraya kadar yazdığrmrz
ve aşa$da da devam edeceğimiz yazrlarda görüece-
ği veçhile çalıştrkları her memleket içinde, yaptık-
lan teşkil&t ve propagandalar vasrtasiyle toplum
arasrnda huzursuzluk, güvensiziik, husumet yarata-
rak parçatamak, geçmtş ve gelmiş iktidarlaruı hep-
sl aleyhinde kampanya açıp iktidarlara kar.şı ümtt_
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slzlik şağlamaik, her yapı,lan iyi şeyl lıötü göster-
mek velhasrl hileli aldatıcı ve masumane tavır ve
hareketleriyle, vasatr nasıl hazırlamak istedikleri
anlaşılmaktadır. NADIR NADİ Ihtilalden bahseder-
ken cebir, ve muvaffak olma veya olmamak unsur-
larını ele alarak, sonuç üzerinde durmaktadır. So-
nuca varmak için ewela gidilmesi lizım gelen yol-
larr nazarr itibara almamaktadır. Kendileri, eğer
frsat bulur bu yazılarr okursa, ne kadar hatalı dü-
şünmüş olduğunu anlryacağrnr kuvvetle ta.hmin ede-
tlz.

10 _ T K,P.'nin memleket üşında kurduğu dş
biiıo:

iınni JöN Ti)RKLER, Fransa,ya kaçmş olan
bir krsrm fiirk, Rum ve Ermeni Vatandaşlardan ko-
münist gençler, Paris'te bir araya gelerek 1948 yl-
hnda «İLERİ JöN TtlnKLER» aü İle bir teşkkül
meydana getirmişler ve memleket dışı bürosu olarak
çalrşmalara başlamrşIardır.

T.K.P., İstanbul'dan «SEVİM TARI, GüN TO-
ĞAY, NECİL ToĞAY, Yl|,Dlz SERTEL gibİ» partili
komünistleri Paris'e gönderip, teşekkülü kendi sevk
ve ldareleri altına alarak «Memleket dışındaki çaIış_
na kc,Iunuı» teşkil etmişlerdir. Deııiz Yollarında ça-
lışan MUZAFFEn EBEN ve oĞUZ EnEN adrndaki
partili karı. koca vasrtasiyle Akdeniz seferini yapan
vapurlardan birine ablası MUZAFFEB DREN vasrta-
siyle yerleştirilen YA§Fİ'nin yardrmı ile irtibat sağ-
lamrşlardrr. Bu vapur Marsilya limanrna geldiği za-
man SEVİM TARI,da Paris'ten Marsilya'ya gelip
oradaki bir kahvede VASFİ YÜKSELSOY ile buluş-
muşlar ve partinin her iki tarafa gizlice verdiğt»ı
«Sizo istınbul'dan biı torba Sa,}alı Şerii» gettıdlp,,
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ona karşıtü «Ben de slze Paris'ten bir sepet kızıl
elma» getlrdim. Parolasrnı. vermek suretiyle tanış-
mrşlar ve bu suretle partinin muhabere ve emir ve
diı,ektiflerini gönderme kanalrnr açmrşlardrr.

iısnİ JöN TüRKLER,ın bir kısrm üyeleri,
Frınsrz komünist partisine girerek ve komünist
Fransız kadrnlarla evlenerek, Fra,nsrz komünist par-
tisiııin de desteğini sağlamıştır.

iırnİ JöN TüRKLER birliği 1951 tevkifatına
kadar faaliyetine devam etmiştir. Paris'te yazrp şa_
poğıaf ile teksir ettikleri ve Amerika, İngiltere ve
Almanya vesair drş mernleketier postahanelerinden
postalayarak, Telefon rehberinden tespit ettikleri
adreslere, broşürler göndermişlerdir.

, Gönderükleri bu propaganda broşürleı şunlar-
ür:

I -_ Birliğin teşkkiil tarihl olan 9. Nlart. 1949
ta: ihinde <<fiir1 gençliğİne çağırı» başlıklr beyanna-
me,

II - 26. Nisan. 1949 tarihli «<İteri Jön Türkter
komitesl» adı ile «Ba.bıilinin Amerikııncı basınıııa
oevap» başlıklı mektup,

lII _ 13. Hazltan. 1949 tarihli «Aalalet Bakaıı_
ııa mektup,

lV - 14,10.1949 tarihini taşıyan «Eylül. lg49
tarilıli Tiirkiye gençliğtne ikincl çafirı».' V - 29. El<irrı- 1949 tarihli «Türkiye Gençliğtne

'Üçüneü Çağtn».
VI -_ Ilaziran. 1950 tarihli «Stokholrn çağrısını

inıza,lıyınız ve imzalatrnız» ve «Dünya barış taıaf_
tarları tarafından 19. Maıt. 1950 günü Stokholml-
den yayınlanan çağrı».
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vu - ,l. Teıunua 1950 taıihİi «Dın&ıt,Pısl|
E{li,ümetlııe açık mektup».

VIII _ 24. Şubat, 1950 tarihlİ «İıert Jön Tüıİ-
ler blrüğine Tttrk emekçilerine a4ık uıeLtupı.

IX - 2l. Şubat. 195O tarthli «21 Şubat §örnilr-
ge ale.htarlığı ıniinasebetlertyle Türklye Gınçttğtnc
ve öiiıencllerine çağırı».

X - «2l. Şubat Ba$msuha mücaile-lesi yıpan
Düoy. gençleıl üe dayaııışıııa gününde Türt Gtnç-
llğtne çaİın».

XI - fiirklye Genıçliğirıe ça.ftrı (1950 - sayısı 6)
XII * «Yurttaş» başlülı tarihsiz beyanname,

llil _ aKahıolsuıı Faşt§t t€rör kanunu . l[lytııi
vıtın severlere h:ürrlyet» başlıklı tarihstz ya,zı «Brı
iaa Türk Ceza Kanrınunun 14t ve 142 ncl maddclc-
rtntn tadilinden ve kmıdinlştlete ölün ceıası iıbııl
edilütten sonra gelm,iştir.»

Xry _ «Titrk GençIiğl _ Türk lralkı» boşlıLlı
yazı.

XB _ «Ba,rş Yolu» derglsi.

XW - «Tbk Cephe» adlı broşürdtir.
Görülüyorki qK.P. yalnız memleket lçlnde lG-

ğal ve itleğal neşr|yat yolu ile propagaııdı yıpmı-
ınp, menleket dşındaki teşkkülleri veya komtlnist
tlşiler vasıtasiyle de propaganda broşürleü hazırla-
tıp ve yetkili makam]arı şaşırtmak maksadlyle,
muhtelif memleketlerin postahanelertnden ayni mı-
hiyette broştirter yazdırıp tespit ettlklerl 8drcslcıı
görıdeımeıktedirler.

«Iön» bazı gazetalerde yayınlanan ve Ftansa'-
dqn gönderildiği bildirilen broşürün aynt mabiyet-
te olması ve taşıdığı i§mln dahl takma bir ad ol6u.
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ğunu, bümesi icahederken, bu konuyu da alaylı bir
tarztla ele alrnıştır,

1l. _ T.r"P.'nin memleket dışı yıbıncı Lomü_
ni§t t€şekktlllerle oları irtibatı;

a) §uriye, Ira]<, Lübnan ve İran komtinlstleri üe
b) Mlletlerarasr öğrenciler birliğ1, Dünya De-

mokrat gençlik federa§yonu, Elterna§yonar ü8dın_
lar ve lIukuıkçular teşkil0tı, Barış sevenler,

c) Bu teşekkiillerin Demİİperde içindekı şehir-
lerde tertipledlkleri «Kongle, ve Festlvatleı€» paıti-
nin seçtiği temsilcilerl göndermek suretiyle katü_
mrşlar ve irtibat sağlamışlarür.

1951 yilının Ağustos ayı içinde Berllıı'de topla_
nan «Gençlik Festivaline» İstanbul'dan «Tıp Faiül_
test öğrenct HAIıİM §PATAE. Kız Liseşİ öğneııcİ
EREM E§ENıı ve İıeü Jön Tünklerden ı§ABİEA
§EBTEI4 yILDI:z §ERTEL, §DvİM TAR[, DoĞAN
AK§oY, GÜN ToĞAY, NErCİL ToĞAY, TAcEtTtN
KAB,AN» ve Berün'de tahsilde bulrınan «YIIİIAZ
ÇÜıpş» T.K.F.'nın temsİlcilerl olarak katılmı$ar_
dır.

Gençlik Festivalinin dağrlmasından bir iki g{ln
sonra toplanan «Komiinist Dünya Gençlik Federas-
yotıu - W.F.O.Y.» toplantısı ile 6. Eylül, 196l gtiııtlıı
Varşova'da toplanan «Milletlerarası öğencl bırlİğİ
İ.U.§» toplantılanna katılmışlardır,

T.K.p. si Berliı Festivallne katılan ıIIAIİ}İ
§PATAR ve DR"Elt[ E§DN'eı (Hli,r Clençlü, Beırş,
Nuhun Gemısİ, Nazrm lltkmet, Söz, Yığıq se§, Ant,
Marko Paşa, Zincirli Htirrlyet, Baştan. Yenl B&ştan)
adh dergi ve gaznte|eri de vermiş ve partinln leğal
neşir alanında nasıl çahştığını göstermek lçin, bu
Festivalde teşhir etttrmlştlr. s.dı.geçen dergi ve ga-
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zete-lerİn sahip ve yazarları kimlerdir ve hAlen ne-
relerde çalı§tıXlan da bilinmektedir.

İşte bu da gösteriyorki, memlekette yayınlan-
makta olan dergi, ga,mta, şür, hikiye ve roman gibi
yayın vasıtalarr üzerinde de hassasiyetle durmak,
tetJıik etmek ve yazarlarının geçmişteki k§ilikleri
ile llıymetlendirmeik löaımdrr.

Berlin'deki bu toplantılara, Moskova'dan gelen
NAZIM IıİKME0 de ka,tılmış ve parti delegelerine
memleket içinde ve dışrnda nasü çalışacaklarr hak-
lırnda direktifler vermiştir.

1951 ve 1952 nlı tevkifatından sonra Sıkı Yö-
netim Mahkemesinde yapılan sorgu ve duruşmalar-
da, yukanda özet olarak yazılmrş olan hususlar, sa-
nıklaıın ifadeleri ve ele geçen dökümanlarla sabit
olmuş ve failleri de muhtelif derecedeki ceza,larla
cezalbndınlmştır. Bunlarm da kim]er olduğu ve
hayatta olanlardan, hölen nerelerde bulunmakta
ve çalışmaikta oldukları yine bilinmektedir.

12 -- f.K.P. üyelerinin takma ad kullanacai<-
laıına dair partinin verdiH emir:

T.K.P.'nin gizli çalışmalarında, üyelerinin dik-
kat edeceği hususlar hakkındaki 24 maddelik gizli
tebllğatında takırıa ad için yazılı maddeler şunlar-
dır:

Mailde - 7 - İlleğal parti üyeleri, özel bir parti
ismi taşmakla mükelleftir. Parti işleri ile muhteltf
sahalarda faal olan arkadaşlar, her saha ve mrntı-
kada, ayrr bir tsim kullanmak mecburiyetindedirler.

Madde - 8 _ Paüi işi ile uğraşan şu veya bu
arkadaşrn, gerçek ismini kimse öğrenmeğe çalışma_
malıdır. Bilenler varsa bunlar da hiç bir zaman,
islmleri ağızlarrna almamalıdır.
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Madite - 9 _ Partinin herhangi bİr kı§bındı
tevkifat vukuunda, tevikif edilenler veya partinin
bıı tevkifat ile ilgisi bulunan ve teşkil6.t bağldığr
olan arkadaşlar, derhal isim]erini değiştirmelidirler,
diye yazrlıdır.

MisAl o]arak bir kaç partilinin takma adlarını
veı,elim. (Doktor şEFİK HÜşNÜ- _ FERDİ ve TAY-
İ'UR, Baytaı CEVDET _ FAHRİ, zEKİ BAşTIMAR

- FERIIAT, REşAT FUAT - SALİH, snYİM TARI

- BANU, ytLDIz SERTEL _- STARE, NECİL To-
Gıt _- ALi, Gü-N ToĞAy _ NiL, EREM EsEN -MELİI(E, HALİM SPATAR - HAşİNI) dİye takma
adlar kullanmışladır.

Mahküm komünistlerden Şair Hı\S.AN İzzsr
DİNlMO'nun. iktidaıa geldikleri zamln nc yapa-
caklarına dair yazdığı şiirden bazı parçalar verelim:

Türkiye Sovyet Cumiıuriyeti
Kaldır alnını bak yoldaşım,
Artık öyle h,ay6l may6l değil,
İşte çatırdıyor Faşizmin bel kemiği, e
İşte, Hitler'in boynuna takılacak
yağlı i]miği
Götürüyor doğııda Vatutin Ordularr!
Dinyeper'in, buğ ırmağının ve Dinyesterin
Buz tutan sularr
Bir a.sfalt caddedir artü
Geziııtisine doyulmaz
Aziz Türk işçisi senin bahtın,
Yaralr parmaklarrnla ayrkladığın
Malom tütünün zifiri kadar karadrr_
Haydi sen de arslanlar gibi göster boyunu
Böyle süıklüm pükliim durduğunu
Gören kahpe vurguncular ve onlarrn hükümetl
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Bııa*ıp senin nasırlı elleıiııe
Bu güzel memleketi
savuşsunlar gll yavnısu gibi
Ftrer köşye;
Oyle bir stlkinfti aaiz işçim
Benlm tornacrm, tütiineüm, mensucatcım, ve ateşcim
Btitün Türkiye'deki ağaçlann
En yüksek dallarrndan en alt dallarrna kadar
senin nasrrlr elleıinle asılsrnlar
Harikul0de bir mewa zenginliği manzarası versin.
Bu işe meşhtır Sultanahmet meydanr vaık'ası
Va.k'ai vakvakiye bile imrensin!...
Çekip alacağız ayağından
Donuna varrncaya kadar

onlann!
Gtimüleceğia koltuklarına o rlık salonlarrn

Dışarıda yağarken buram buram kar.
Aç ve soğuk günlerden kalma h6tıralar,
Kanşıp halka ha}ka Bafra tüttiuıü dumanına

Bize göz kırpacak
Uzak yıldızlar.

tllllıisa Ttiıkiye Sowet Cumiıuriyeti,
Çalışınak, yaşamak, gewnek hürriyeti

için kurulacak.
Ve bunlara karş çrkan babamız bile olsa

ınsafsızca ve merhametsizce
Tutulup çarmrha vurulacaktır.

13 - 195ö Yılında Moskova'da toplanan <tBey_
nelınilel 5gJıa.t4ılaı ve !a2gı|ga kongresinde» alınmrş
olan 18 maddelik karar şöyledir:

iIadde _ l) Memleketimizcle komtınist ve sos-
yalist partilerin kurulmasrru teşvik ed,ecek ve zorlı-
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yeceiünız. Eğer bu pırtller Jıurulınuşa işbirliği ya_
pacaksınız.

Mıdde - 2) Memleket ve halkınızı nıümkün ol-
duğu kadar sıruflara ve zti.mrelere bölecekslniz.

l}tadde - 3) İşverenle işi arhbııioa devarnlı an-
laşmazlık konu]arı yaratacaksınrz.

llladdo _ 4) Komiinist rejim kötleşinceye ka-
dsı, memleketinizde homilnl§t tehlikesinin olmadı_
ğına deı*eşi inaııdııaca,ksınız. §izin niyet ve çalış-
malannızr sezenleri yghtınl| ve jurnalcı olmatla suç-
landıracaksınız.

Mıd49 _ 5) GizJi ve açrk din düşmanlıh yapa-
catsınız. Mezhep ve tarikat münakaşalarını tabrü
cdecekştnl,a

Madde _ 6) Iier Milli döva ve davranış karşı-
şnda tamarnİyle hissiz, tasaşız kalacak ve önleyici
yazİıer neşredeceksİniz. IIer Milli varlığr yıkma;! lÇtn
gayret sarf edeceksiniz.

ilıddo -- 7) Polltlka, edeblyat ve bütün sanat
Lollaıİnd4 fikiıleünize uymaya nve komünist t€-
maytlllü olmayanlann bütün şöhret ttibar ve otorl_
t€lcslnl yri,maya çalışala.ksınu.

itadıle _ 8) llalkın çok sevdiği ve mtllete kabul
etttrllm§ olan kahramanlan yı]kmak zor olacağuı_
dan onlan ücendİnize bayrak yapacak, onlann flkir-
lerln-t kendi agnızdan yorumlryacaksınız,

}ladile -- 9) Romanda, şiirde, yazrda, karikattlr_
de sistemll ve maksatlr olaıak tşçinin ve ı<öyltlnilı
*ieletlnl mübatağatı bir şekilde açı.klıyacaksnız.

lfa,dde - l0) Terclirneleıinlzde batının koınü-
nH veya komünist sempatizanı olan yazarlarının
csarleılni tercth edeceks|niz.
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Mıiidc - lı) Miııgtinize batı bloüu düünanlı.
ğını aşılıyabaksrruz.

Madde - 12) Nizamlara, kanunlara karşı gelen-
leridestekliyecek§inla Kargaşalık çüarmak i$n
mıtüalefet duygulaıını isüan derecesine çı&aracak_
sınız.

Madde _ 13) Memleketİnizde yasak değİlse Rus
film.lerini, yasaksa sol eğilimi film, tiyatro ve piyeş-
lcri methed.erek alöka celbedeceksiniz.

Madde - 14) Ewelce komt!ıist oldukları hal-
de sonradan dönen Fransu Andreleri Gide, 

"A.. Malra-
ı»<, İngiliz Aıthur Koestler, Stephen Spender İtalyan
İgıast §üone, Mal.a Porte, "Am.erikan Richaıt Writg
ve louis Fischer aleyhlerinde kampanya açaraı< şöh_
İet ve flİdrlerİ:ıi yrk8caJ6rnız.

Madde 7. 15) Sendikalarr, gençlik derneklerini.
sanat birllklerini ve balk toplulrıklarını ele geçirme-
yo çalışacaksınrz.

Madde -- 16) Rilhassa öğretmen, profestir, par-
tilerin başkanlan ve yöneticilqri vesaire gibi, büyük
kütleleri elinde tutantara yaklaşarak saflarınıza çe-
keceksiniz.

Madde - l7) Devamiı hıızursuzluk kaynatlan
araJrıak ve huzursuzluğu devam ettirmek, Önde gelen

çalışrna prensipi olacaktır.
llıadde _ ı8) Komiinizmi açıkça savunmaktan

mahTrım kaldığırnız takdtrde sosyaliznıi, şosyallst
yayın yapamaüğınrz ta.kdlrde lşç1 haklarını ş&vu_
naıık ylne amaca, wgun çalşacaksrnız.

Yııkaıda 18 ınadde halinde yazılı olan bu ka-
rarlar dalıl, mahalli komünist parti dtrijan ve üye_
lerlyle sempatlzanlaııntn, nasıl çalıştıklarrnı göste-
ren bir diiıkilmandır. Bu maddelerden hor birini ay:
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rı ayrı ele alala}' ve mtlnderecatnı ölgü tutarak,
memleketiniztteki tç durumu bitgi[, dikkatli ve in-.-
saflı ve tara,fsız btr şekilde tetkik edeısek, uzun yrl-
lardanberi hepsinin memleketlmizde tatbik edilm§
oiduğrrnu, bugün de uygulanmakta bulunduğunıı
teslim eder ve i_lerisi için de tatbit edileceğlnl tered-
düde kapılmadan anlamş oluruz.

T.K.P. «Faşiznıle _ Buıguncularla Mücadele
Cepheşl» adr ile açtıgı müeadelede «Şiarlarımız» di-
ye 10 maddeük gizli b'r partl kararını 1943'te paı-
tililere tebliğ etrnişti. Bilhassa üniversiteli gençleri
bu şartlar etrafrnda toplamak için çalışmrştı. Ko-
ıntinistler, bilindiği gibi, «Komünist o!ınayanlaıa Fa.
şist derlerıı, Onlann kendilerine mahsus baaı terim-
leri vardrr. Meşel6 cl{aiınuslu İnsan» demek «Komü-
ntst» demektir. «İbrici, Gericl, Yobaz, Gergekçt,
Getçet, Demokrasi, §osyalist Cephe, Ilalk Cephesi,
Tek Cephe» gtbi terimler komünistlerin kullandığı
terimlerin bazılarıür. Fakat bunların hiç birinde
saınimi değillerdir. İçin,de bulunduklırı şaıtların
icabına gthe ve ta^ktikieri gereğince bazen bunlann
hasmı ve bazen de dostu, hatti mütteftki olurlar.

14 - Buraila 
"o4ş1 

gB|ınlşken, casusluk ve va_
tan hainüği hakkında.ki d§iincelerlııi gayet açık btı
şekilde beltrten komünlst ve §ovyet aİaııı İngüiz
AI.EXANDEE FOOT'un neti,arnet ve lişaatını'da
otuyıııııı:

Madde -. l) Her faal korrıifuıisti. Ru§ gidi is-
tiiıbaratından para alan bir ajan olarak teleüıki et-
nek doğru değitdir. F'akat, Moskova'ya se,dlk görün_
mek için kenclilerlnce değerll buldukları büttin ıng-
lümatı, partileriııe bildinrıek gayesiyle dlğerine söy-
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lcr. o da paIti dı§ıplinine ılyarıt biltürir. Bıınlır
beşlnei kollardır.

Uadae -- 2) Her şey benim komünist partiaiııe
ğcö olmam ile baştadı Komifuıist partisine glılşlnln
sebebi de, bir yentllk arzusundan, endişll ye c&rı
§ıtııcı hayatımın bir neticesinden oldu llücre top-
lantılarına iştirAk ede ecle b€ynelmilel komüıiniı,
insnnlığp çektiği bütün iştrıaplara biı deva oldu-
Suıa inanmıştım. [,ökin atrldığım yolun beni lha-
ııete kadar sürükliyeceğini düşünmemlştiın Doğrıı
sunu söylemek l6zım gelirse, bütün komtiuıist aıia-
daşlarım da ayni durumda idtler.

Madde - 3) Bir insanr casusluğa sevİeĞen sç-
beplen muhteliftir, para hırsı, Vatanperverlit, İda_
al ve hatt6 korku bu sebepler arasındadır. L0kin
her şeyden ewel bir insanı casusluğa götür€n sa_
'oep, Vatanrna veya ha,klı gördüğü bir gayeye hlr_
met etmek içindir.

Nitekim; ben ve.aıkadaşlarım, komüniıın it}ri
uğTuna casusluk Yapryorıtuk. Yaz|f.e aldıSm zamın
kendJmt karantıktan çıkıp yeni bir ıkaranlığa Etr-
miş bir iıısarıa benzetiyordum. Gözlerim &çü(tı, fa-
kat slyah blr bağ ortalığr görmeme mini idi. Nasıl
btr yolda yürüdüğtimden habersizdim. İşte beynel_
milel casusluğa bu şkilde girdim.

Madde _ 4) İspanya'dak| iç harp ba$adütıa
sonra, Faşistlerin elinden vç tahakkümünden kur-
tarm,ak ve faşizırıin Avrupa'ya hğ,kirn olmagına ml-
ııl olmak ıçin'İngiltere'den İspanya'ya gittlm. Böy-
le insani bir gaye ile sittlğim yerden bent beyngl-
milel teşekkül etmiş bir gönüllü birllğinc şerül.rı
au birliğt kuran lki komünist siyast korl.rr1.1dl.
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Bunlardan birisi, beni krarlordu lstlhbarat servisinc
hazırladı.

Moskova'nın emirleri m{inakaşa edilemez. Bu
vazife baıra partl tarafından tevdi edildiğlne göre,
slya§l görüşlerlme aykrn herhancl bir işe beni sü-
rtiklemeyecekleri:ıl düşünüyordum. Halbuii bu lş
ince teferruatı.na kadar ustalıkla hazrrlanmış, §ov-
yet casusu olarak vazife aldığım tşlerde bunu anla_
mak fırsatrru buldum. Kanun drşr olan bu işl bana
ııormal bir parti vazifesi olarak göstermişlerdi. Hal-
buı<i ben ve arkadaşlarrm İspanya harbine, hür-
riyeü ıığrunda mücadele içtn gitmiştik.

Madde _ 5) Sovyet casusluk şebekesine, paıtü
olmayan, faşist a'leyhtan şahrslar alınır. Çünkü,
paşti üzğsı şüpheli sayılrr. Partili olmayanın druu_
munu anlamak daha zordur.

Madde _ 6) Alman - Rus saldırmazlıllt paktı
imzalanıncaya kadar biz ve benim şefim olan ka-
dın, Faşizıııe karşı savaştığımızı bili.yordut ve buna
inanmıştık. Niteklm ca§usluk şbekesint A]manya
ateyhlne teşkil etm§tir. Fakat, pakt imzalanııca
Almanya aleyhlndekt teşkilöt ve çalrşmalar, Mooko-
v4'nın emri ile durduruldu. Biz ve şefim eskl komü-
ıİst tadın, korkunç bİr darbe yemlş olduk Çüıko
partinin kat'i olarak en büyilk tehlike olan faşizne
ılerşı y{lrüdüğüne ina.nıyordı:.k ve bu sebeple Sowet
hzılordusu na,mına casusluk yapryorduk. Halbuiü
şimdı iş tamam terşlııe dönm,üştü. Zira, |yl bır ko_
ntlnlst olmak tçin Naatlert dost, ıleırıoh,astleri lsc
ilüşman etmet icap ediyordu.

Madde - 7) Haber kayııaklarının en bellt bç
lısı mahatll komtlııist partllerldlr. Aynca, bu partl-
ler casuslulç şebekesiıne adam yetiştirme& 1ç-ıü meL-

59



-

tep clarak kullarulır. Rus casusları arasrnda komü_
nist partisine ««Komşu» ve komlnterne «Komşular»ı
cierler. Her mem:leketin komifuıisf partİsinde, a,zilar
ve partiye ilgi gösterenler tarafından getirilen bilgi-
leri alıp mutavassrt ile sbeke diıektörüne ulaştı-
r4.rı, yüksek mevkili bir dai vardır.

«Bu baberleri uiaştırma vasıta|ığını yapan teş
kilıitın ailrna (CM§K)» derler.

Cası:sların çoğu bu mahalli komünist teşkilAtı
tarafrndan yetişüirilip seçilir ve şebiıkeye alrnacak-
ber şhıs için yine mahalli komünist partisinden
malfımat sorulur.

Mahalli komiınist paıtisi gurupları hazırlar,
münevverler arasından yetişir. l}u guıuplaı içinde
be yaıaı birisi keşfetlilince, paıtiye girınesi önleııiı
ve kendisiııe ııarti üşı koıniinist olduğunu ilşa et-
Desi §öylenir. İ§te bıı suretle ajan yetiştiriür ve bu
şııretle yetiştirilıniş bir ajanın parti ile olan bütiin
irtibattarı kesilir.

Ajanlann reisi olan direktör ile mahalll komü-
nişt partisi arasrndaki temasr sağlayan yine, muta-
va^ssıt olam bir k§İdiı. Bununla beraber, MG9kova'nrn
emriyle, diıekttir ve parti lideıleri arasında direkt
gizli bir görüşme yapılır. Ve bu görüşmede, umumi
rneseleler miinakaşa edilir.

Madde - 8) Casusluk işlerinde muhabeıe vası-
tası olaıak km,iinistlerin adreslerlntlen istifade edi-
lir. Adreslerine gelen şifreli ınektupların bir casırs-
l* lşl olduğınu elrserisi bi|mez, yalnız yaptığr işin
matıalli komtinist partişine bir hizrnet olduğunu
zanneder.

Mıdde - 9) Alman'lar Rusya'ya taarruz edin-
ce, blaim için hakiıki casuslıık faaliyeti şimdi başlı_
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yordu. Çünkü faşist siiriileü; işileün vatanını işgil
etmeğe başlam§lardı. Almanya'ya karşı mücadele-
sinde komüniştlerin Rusya'ya elden gelen yarümı
yapma§r vakti gelmişti. Bu sebeple Rusya iehinde
ve Almanya aleyhinde, tekrar çalışmaya baştaclr.

Madde - l0) Harbin sona ermesinden §onra
6. Ocak. 1964 tarihinde Fransa'dan Moskova'ya git-
tim. Moskova'd, kaıdığrm 18 ay zarfında o kadar
fena tanrdığım Nazi Almanya'srnrn, Rusya'nın ya_
ırında bir cennet o1duğunu anlamrştım. Rusya'dan
mümkiirı olduğu kadar çabu1 ayrılmak istiyordum.
Zira, Rusyla'da hürriyet, sadece sözdü ve hoş bir löf-
tan ibaretti. Buradan kaçabilmem için kendimi sE-
dık bir komiiuıist olarak göstermem ve drş memle_
ketlerde Rusya için çalrşmak arzusü ile yanrp tutuş-
tuğuınu anlatmaın icap ediyordu. Rus'ların harbi
kazanması için elimden geleni yapmıştım. }'aket
onlann esas rrıaksatlarınl gördükten sonra, sulh'u
kazanınalarrna artı& hizmet edemezdim.

Almanlarla harbin hitamınr ınüteakip, garp
cephesinden gelen Rus Generalleri Moskova'da bir
kaç giin kaldıktan sonra, Gtiıey doğuya hareket
eüyorlardı. çiirıkü Rlrslar gayretlerini «Türkiye»-ve
«İran»» üzerinde teksif etmek istiyorlardı Amerika
ve İngiltere, Japonya ile mi§gülken, Ruşya «Orta
Doğuyu» ele geçirmek iştiyordu ve bu işin kolay ola-
cağınr düşiinüyorlardı fakat, Japonya üzerinde
atorn bomba.sının patlayışr ve Japon'larrn tesliıni,
Ruş'la,nn bu isteklerini de boşa çrkardı.

Madde - ı?) İti sene Rusya'da kaldım. casus-
luk rnektebinde de okudum ve yetiştirildim.'fakağ
artık büttin yaptıklarımdan nedaınet ediyorum. Esa-
retten - Hiirriyete kavuşma1 istlyorum. Çünkü Rııs'-
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ların hıki}ğ ınaksatlannı anlamış ve maskolerini
d|lşüımt§tilm,

Şöyle ti:
I - Komtiııizmt, tnsanlrğa refah, huzur, sulb

ve llürriyet getireceğine ve bunun için işçilerin kur-
tınc§r olan Sovyet Rusya'yı sevmeğe beni inanür-
ınışlaıdr. Bu inançla komtbıizml benimsedim, Hücre
toplantılarına katıldım.

II - Aynı inançla _ İspanya dahili harbine gö_
nil]ltt olarak katılüm. Zira Nazi ve Faşist stlrülert
İspanya'nın hllrriyetinl ve Demokrasisini boğmak
istCyordu Hlirrlyet, Demokraşi lçin savaşan Cuın-
huıiyetçilerin safrna katıldım.

II1 _ İlılncl umuml harpten evvel, Nazimlerin
ve Fa$stlerln aleyhlnde çaüşmak maksadiyle kuıl
ordıı l.stitıbarat teşkilitrnda hizmet kabul ettlm ve
çalıştım. Büttlrı bunları in§anlık, I{tlıriyet, Demok-
rast ve surh i$n yapıyordum.

Fakıt: Moskova'da bulunduğum iki sene zaıfın-
da anladım ki bu di§üncelerinin hepsi boş imiş.

Çttn&ll:
I _ Komlfuılzmln, lnsanların iıürriyeti, refaiı

vo §aadeti dtfuıyanın sultıa kavuşması için değil,
lf,oskova'nın İnsanlalr estr, ;köle gibİ yaşatmak, sullı
yerlne emperyalist maksat ve emellerini tahıkkuk
ettirmek içüı maske olararır kullandığını anladını.

II - İspanya dahilt harbinin, İsDanya halkının
nürdyetl tdn değil, Nazllerin; Faşlstlertn ve Rusyı _

ıın keşiettikleıl yenl dtnhların tatbtk sıhrsını ho-
ıılırı} ethilerint anlamık gayesiyle desteklenmlş
ıc hüritlenmh olduğunu ğrendtın Eeldki Demot-
ııgt etphestyle - Faştst cephesi İspanya'da dahtli
har?le meşgül olacak ve y-ıprgnacak, sovyet Rusyı

ğ2

t



ı§+ huvvetlı katae.ak. İşte sovyet taktiğı bu iııiş.
UI - Ettrriyet, Demokrasi ışrğı ve bunlaıın

ıpüdıiii ve iaşizmin düşrnanr olan Soyyet Rusya, bi-
Iiııdiği glbi Nazi Almanyasiyle, iditier'le bir ademi
tııcavüz paktı yaparak, Polonya'yı aralarında takşim
ettiler. Bu haberi allnca yu.karrda da belirttiğim gi-
bl şaşrüm, hayli sııkütu hayale uğradık.

lV - Naziler, Sovyet Rusya'ya taaıTuz eünce
dostluk yerine eski faşist di§manlığı propagandatcı
yapılmağa başlandı, Hakiki Demokraşilerle, mütte-
itE duruıııuna geldiğl için, bu defa Demokrasi cep-
iıeslnl tuttuk. Ve biz aJanlara, bunlar aleyhüıde ça_
hşgıamak emri verildl.

L4kln, bu mütareke de harbin kazanılmasına
Ladet devam etti. Faşist cephe yıkıIınca. Mo.skova
ışaslcsı:ıi yıne değiştjrdi. Müttefiklerin aleyhiııde
galışma emrl verildi. Zira onlarrn, Japonlar'la uzun
-müddet harp edeceıkierlni dlişiin611 yu emperyalist
omellerlnin bir krsmınr bu frrsattan istifade ederek
tıhakiuk etttrmek rnaksadiyle, gözlerini Orta Do-
ğııya Fvirdi.

Lekh, a,tom bombası Japonya'yr dize getirdtği
6lbl, Mockova'run da pl&nlarrnı a.lt üst etti.

Y _- Demokıa§i, Hürriyet ve insanlrk d6v6sı pe-
şinde koştuğunu iddia eden Moskova'nın, kendı
memlelıetincleki halka na§ı.l hiirriyet verdiğini gör-
dtlm. İşte, bütün bu müşahacle, görgü ve anlayışlı-
nrdın dolan komünizrrıden, Moskova'dan nefret
ıttım, Casusluk faaliyetine tekrar başlamak üzere
bu agklamayr okuyan, Milliyetçl ve rnem,leketini se-
ven yAı:i Çomllnist olmıyan vatandaşların komilnlz_
mi ve komttıılstlerin çalışma ve taküklerlnt hey_
retle ve nefretle karşlayacaklarrndan zerreee ştlphe
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edilemez. Bu açıklama, gerçeklerin tam kendisidir.
Her memlekette gizlt veya açık olarak çalışan ma_
halli komtiııist partüeri ve kom{lnistler, bu şe,kirde
çalışırlar. Günkü komifuıistler için asıl vatan, ALEX
ANDER FlCOTun açıklamalarrnın :lokuzuncu mad-
desiııde belirttiği glbi, §ovyet Rusya topraklarıdu.
Bayıaklan da, kendi milli bayrakları değil, krzrl bay-
raktır. Enternaşyonal oldukları için, zaten nıilliyet-
leri de voktur.

Meselö Amerlka'da, İngiltere'de atom sırlarını
Sovyet Rusya'ya veren atom casusları ile İngiliz ve
Amerikan hartciyesinden kaçıp Sovyet Rusya'ya gi-
deıı ve bu memleketlerin hirici sırlarrnı açıklıyan_
lar İngiliz ve Amerika'lr vatandaşlarür. Beynelmi-
lel komünizrnin, her memleketteki istihbarat teşki-
litı bundan dolayı kuıryetli ve tehlikeliür. Zaten,
komünist memleketlerin istihbarat işlerinde muvaf -
iaır olmalannın bliyük avantajl, ALEXANDER
tr'lCOT'un da açrkladığı gtbl her memleketteki ma-
tıalli komünist partilerinden ve adetleri çok olaıı
Poıııünistlerden istifade etmesinden ilerl gelmbkte_
dif.

IvIemleketjmizdeki gizli komünist partisi ve kri_
mü:ıistler üzerinde duİuııken, lru konularl da önem-
le gözönifuıde tııtmak l6zımdır. Zira T.K.P.'niıı de
bu şekil çalrşmaları hqkkında misdller vardır:

a _ Birincl umuml harpte Şark Cephesinde
ııakineli tüfek takımı ıkomutanr olan (Gedikli Baş-
ç,ıvuş - Assubay SÜI,EYMAN NURİ adında. birİsl Çar
orduıail tarafından esİr alındıktan sonra Ruşya'ya
gönderilniş ve komünist ihtilölinden sonra da, ser-
best bırakılmıştır. sÜ'LEYMAN NURİ kızıl ihttlilo
katıImış, koyu komünlst olmuş ve komitnist liderlei-
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le MUSTAFA SUPEİ ve arkadaşlarınrn da güveninl
kazanmrştır. Kendisi Azerbaycan'da, EYmenistan'da
Çaka denilen gizli teşi<ilat lçinde önenli vazifelere
t6yin edilmiş ve birçok Ttirkleri ve miislürnanlaTı
öldürmüştür. ,1936 yrlında Krrrmdaki deniz istihba-
rat şefi tarafından, İzrrıir ve İzmit bölgelerindeki
Kara ve Deniz askeri teşkil6tımrz hakkında Ullgİler
toplam,ak yeni casusluk yapmak vazifesi ile Türkl-
ye'ye gönderilrniştir. ALİ adıru taşıyaıı sahte nüfus
k6ğıCı ile İstanbut'a gelmiştir.

Rus istihtıarat şefinden (İstaııbul'dan Doktoı
FUAT §ABİT ve CAMİ BAYKUT İle buluşma^k ve
gereken ya.rdımı sağlaınak) emrinl aldrğından, yal_
nız FUAT §ABiT ile buluşabilmiş ve maddi yardım
göımüştür.

Nihayet 1938 yılında Şark hudu,iıımuzdan Sov-
yet Rusya'ya geçmek isterken, Ardıhan bölgesinde
ve orınan içinde, kendisine satıte orman memuru
silsünü vererek dolaşırken, hududa yakln uyailk ve
vatanperverköyli.ller tarafından yakalanmış Ağır
Ceza Mahkemesine verilmiş ve 17 yıl ağır hapiş ce-
zasına maiıküm olmuştur.

İşte bu SÜLEYMAN NuRİ de bir Tiirk vatanda-
şıdır. Fakat komifuıist olduğu için, vatan haini de
olmuş ve kendi memleketi aleyhlne, Sovyet Rusya
letrine casüı§luk yapmştır.

b - 1951 ve 1952 tevkifatında yakalanan ve
T.K.P.'nin Ankara Vilö,yet teşkildtı başkanr olan
Öıışn LÜTrÜ TuNcAY da bazı partili komünistle-
re (Millet Vekillerfulin, Başkaııların ve yüksek vazi-
fede bulunanlaıın evlerinile çaüşan, hizmetçt inzlar_
lı tanşmılaıını, salıte aşk mıaceralan geçirmelerini
ve bu ıuıeüle galıştıkları evlerile konuşulanlann tes-
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bit edilİp Lendİsine bİldİrilrnesi) emrini vern§tİr.
Bunu yaptrrmaktaki mak§at, Meclis te, Htikümette
ve diğer önemli katlarda konuşulan memleket mese-
lelerj hakkrnda istihba,rat yapmaktır. Bu da Ttirk
ratandaşı olan mahkürn bir komünisttir.

c - 
yabancı kornünist istihbarat memurlarının

tcmas ettikleri bazı. komünistlere (Türkiye komünist
ııaıtisi heniiz iiıüiliJ ile iktidara geleı:ek durumda
değilıl,ir. Eıı şı ancak krzrl oıdu yaiıabilir. Siz Türk
kouıünistleri, kızıl ord'nun Türkiye'yi istila vaıite-
eini kolıylaştırmaruz lizımür. Bunun için de, as-
heıi istihbarat işlerinde bize yardımcı olmanız icap
ed.er.) diyerek vazifelendirmek istem§le4dir.

ç _ Yine 1951 - 1952 tevkifatın:la açıklandığıııa
göre, (T.K.P. gizli neşriyat yapmrya karar vermiş.
Bunun için mü§ait bir evin kiralannıasr l6zrm. t a_
kat bu evde neşriyat yapıldrğrnın ve ııeşriyat işlerin-
de çalışanların da gizli kalıııasr icap ediyor. Kulla-
ıulan taktik şöylelir.) (Partili komijnistlerden MU_
AMMER TAMKAN güya çok içki içiyrır. sarhoşluk-
la boşIıoğazlü yaplyor diye ewel6 partiden çlkanlı-
yor. Partililerin kendisi ile temasr men.-,diliyor Mer-
kez komitesi üyesi olan [vıİERİ BELLİ neşriyat iş_
lerini sağlıyacağından her ikisi birbirleri ile gizli
olarak tanıgtınlıyor. Ve ondan sonra MUiAMIVER
TAMKAN'ın Göksuda bulduğu ve kirası ile diğer
geçlrn masraflarının partice ödeneceğirıi bildirilen
bu eve taşınıyor. Fakat, hernedense bu evi bir müd-
det sonra terkediyorlar.) Bu gibl komünist taktiJ<_
Ieri ve çalışmalannı fazlalaştırmat mümkifuıdür.

d - Kornii:ıistler partili ve partisiz olarak iki-
ye ayrılır. Fartisiz [<omüniştleri de ikiye ayırmak
lğzımdır. Bazıtan komtininn ideolojislııl kendi an-
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lıyışına uygun görmüştür. Fakat akttf duruma geç-
mek istemez. Tevkif edilip mahkügı olmıktan kor-
]iar. Bılnun için de partiye girmez. Tetkihleri, dü-
şüııceleri şahsidir. Bun]ara sempatizan da denilir.

Bazrlarr da, parti tarafrndan öze| maksatlar
için, parti ciışında bırakılır. Herhangi bir tevkifa,tta
bunlar yakalanmaz. Serbest kaldıklarından, parti-
iıin verdiği özel görevleri yapmakta devam ederler.
Btı. gibıleri, yalırrz partinin en yüksek kademesinde
bi;lunan, meseld, parti sekreteri ve teşkildt kolunu
idııre eden, merkez komitesi üyeleri bilirler.

Lise veya üniversitelerde okuyan gençlerden
kıındırıp, zehirleyip komünist yaptıklarından bir
krsmınr böylece parti dlşında bırakırlar. Bunlar tah-
sillerini tamamladrktan sonra devlet teşkilötında,
özel teşekküllerde veya diğer özel işlerde vazife alı.p

çahşmaya başlarlar. Zamar;Ja terfi ederler. Ytiksek
kaciemelere tıiyin olurlar. Siyasi partilere, her türlü
teşe]<kiillere girerler Millet Vekili o,lurlar. Matbuata
ycrleşirler. Gi.izel sanatl,arrn tıer dalında çalrşrrlar,
Muharrir, romancı, edobiyatçr, şair, ırtist ve kari_
katürist olur]ar.

İşte bu gibi yerlerde brrlunanlara (köp,rü başIa-
ıında lıulunanlar) derler. Bu gibilerin bepsi partinin
ygld_iği görevler üzerinde, görünüşte çok dürüst ve
masumöne çahşmalarla, vazifelerini yapmıya çalr-
şırlar. Bu gibileri keşfetmek zordur. Bu gibi çalş-
ma]ar hakkrndaki en canlr misöl, birinci krsmın
yediııci maddesinin (b) fürasında yazılı olan ŞE-
rıx ııüsıııü'nün M,oskovaya gönderdiği raporda
açrkça belirttiği gibi (adımlar - yurt ve diiııya) ile
(Tan gazetesi) hakkında verdiği bilgilerdir. ZW<E-
RİYA SE|RTEL'İn komüıist olduğu, ancak Türkiye'_
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den kaç"ı.p, demirperde içine girdikten ve orada
memleketimiz aleyhindeki çalrşnıaları görüldükten
§onra, yetkili nakamlar ve ha]k tarafrndan anlaşrl-
mlş ve inanrlmıştrr. Daha evvel 1komiinist değildir.
Ve olamaz. Çünkü zenginrlir.1 gibi sakat düşünceler-
lc savunmast yapılmakta idi.

Adı.mlar - Yurt ve dünya dergileri hakkında da
hdl6 bu gibi sakat düşılincelerin devam ettiği ve hat-
t6 },azarlarından birisinin İstanbı_ıl Üniversitesine
profesör olarak getirilnıesi için çalışıldığı, gazete ha_
berierinden anlaşılrnaktadrr.

Partili komtinistler kadar tehlikeli olarrlar, parti
dışr bırakrlmrş ve köprii başlarrnı tutmu§ bu koınü_
nişt]erdir. İstiklöl Savaşında Tokat Millet Vekili
NAZII!Pn Dahiliye Vekili olmasr durumunu unut-
nıamak icap eder.

Bu bakrmlardan ALEXANDER FOOT'un açıkla_
masına çok önem vermek ve ona göre dikkatli ve
tedbirli bulunmak lazlndır.

(15 - Yön dergisi 82 nci sayrsınln 7 nci sahife-
sinde t<Türkiye'de koınünizm tehlikesi var mı yok
mu?» diye bir anket açm],ş, müteaddit kültiirlü ze-
vat düşüncelerini söylemişler, çoğunluk «Yakın bir
komiinizm tehlikesi lrcktur» şeklinde cevaplar ver_
rnişler, Bir kaç kiiltürlü zat da <<vardır»» diye cevap-
landırmrşlar. «Tehlike yoktıırıı diyenlerin cevapla-
rrncla «İI,ıIAN §ELÇUK'uıı cevabrnrlon gayrısrndı»
b<iyle hir düşiince ve §onuca varmanln mucip se -

bepleri yoktur.
Buraya kaCar yaptığımrz açrklamalardan sonra,

kendilerinin nasıl düşüneceklerini ve bu düşüncele-
rinde israr edip etmiyeceklerini tatıiidir ki bileme.
rtz.

68

t



komünizm tehlikesi yoktur diyenlere karşı, bazı
soırıiar sora]ım:

Dünya, hangi sebepler ve tehlikelerden dolayı,
biiinen iki büyük guruba ayrılmıştır? Nato, Sento
ve Şeato gibi siyasl, Askerl İktisadı ve Kültürei ve
diğer anlaşmalar ve ittifaklar hangi tehlikeyi sa_
vıınmak amacr ile yapılmıştrr? IIer bakrm.dan geri
kalmış milletlere daiml olarak yapılmııkta olan mil-
yariarca maddi yardımlar neden yapılmaktadır?
Mareşal projesi ve Truman doktrinin ortaya çıkma-
sının sebebi nedir? Birleşmiş Milletierin, dünya sul-
hunu korumak amacr iie yaptığı çalrşmalarrn mak-
şadr nedir? Durmadan silöh]anmak ve ordular bes_
lemek için, hür milletlerin ve devletlerin katlandık-
iarr ınilyarlarca masrıflarrn 6mi]i neür? Antl ko-
rrıünist büttin büyük devletlerin göz önünde tuttuk-
ları, peyk dev]et]er ve hat|a Iius ve Çiıı halkına ve
diğer hür dünya milletlerine anlatmak ve ikaz et_
rnck istedikleri tehlike, haııgi tehlikçciir? Memleke_
timizin, bu tehlikeden hariç bir memiek-ıt ıılciuğunu
gördüklerinden ve anlaclrk]anndan dolayr mr?»
«Tehlike yoktur» denilmek jsteniyor?...

-r*oksa (T.K.P. bir ihtilil yaparak iktidara gple-
cek dcrecede heniiz kuwetlenıuiş değildir. Bunu,n
için, yalın bir tehlike yolrtur) demok mi istiyorlar?

Eğer bu kastediliyorsa «Asıl tehlikenin» nasıl
ve ııe olduğunun hAlA aıılaşılrnamş olduğu teessiir-
le göriiimekterJir. Zita, asıI tehlike, onun y,aıatacağ.r
sonuçta olrnakla beraber, soııuca götiirecek olan bu
şekildeki ça|ışmalaıla <rBasatr» hazırlamaktadır.

T.K.P.'nin, çalışmalarınl açrklamaktaki maksa-
dımız da, işte bu tehlikeyi göstermek ve anlatmak
içindir. MemleLetimizde, senelerdenberi mevcut
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olaJı huzuTsuzluklar vatandaşlar arasındaki husu-
met yaıatmak gayretleri, paılementoya, Ilükümet-
leıe kurulmuş resmi veya özel müesseselere karşı
gösterilen düşmanlrklar, hep bu vasatı hazulamak
için yapılmış ve yaprlmaktadır. Ve yine yaprlan ve
yapılmak istenen iyi ve müspet işler ve alrnmrş ka-
rarlar aleyhine açrlan kampanyalar, Güzel sanatlar,
edebiyat, ahlök gibi manevi krymetler iizerinde ya-
p.ılmakta olan propaganda ve soysuzlaştırma faali-
yetlerinin bütünü, bu amacı sağlamak içindir. Bun-
lan görmemezlikten gelmek ve gaflet içinde bulun-
mak, geçmişte olduğu gibi memleketiınizin ve mil-
letimizin başına tehlikeler getirir.

16 - Memleketin ve Milli nıenfaıtlarrn korun-
nası için, Millet Meclisinde - partiler üstü - Millet
Yekillerinden özel bir komisyon kurulmuş, 5nkrcr ve
ayrrrcı faaliyetlerin durumunu ince]iyerek gereken
tedbirlerin alrnınaş haklında, özel bir rapor hazır-
lanarak hükümete sunulmasr için çalışıyorlarmış.
Bunu giiııltik gazetelerde de okuduk.

Durum biiyle olduğırna göre, çok lilzumlu ve ha-
yırlı bir iş teşbbiis edilm§ demektir.

İrinci Oela neşir hayatına başIıyan «Yön der-
si§i» Bıı Lonlsyou ve Millt Emniyeti ele almıştrr.

Komisyon bakkında «Koıııünist ticirleri, Meclis
içinde §ena,tiir ve Millet Vekillerini kııntrol ederek
MilE Emniyeüe ıaporlar veren, Milli Emııiyetin aİan.
ları» üye suçlandııarak ve bu Millet yekilteri lıak-
trnda «Jıırnalcılar» d,iye yazm,aktadır.

«MtUi enııiyetin hir çalışma yerini tle ileri sü-
rcrek» gtya bazı açıklaınıalar yap,ınak cabası içinde-
dir. Ve yine Milli funiyet llizmet Reisine cıevap
başlıh yanzının sonunda «Başta Hükümet ve, Darla-
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ıııeüto olmak iieere Deıııokrasiye ve Huku}ı inan-
mş bütiin teşekkülleri ve ayünları, bu korkunç zih-
nİyetle savaşa çağırıyoruz» deııilmektedir.

Biz Yön'ün bu açıklamaiarr üzerinde duımıya-
cağız. Bu itham]arr Millet Meclişındekl komisyon
üyelefi ve Milli Emniyet yetkilileri de okumuş ola-
cak!arrndan gereken şahsi savunmala:rı kendilerine
brrakryoruz.

Yalnız ortaya atılan brı id,dialar. okunduğu za-
nıan «Tezat ve gatabetler» ile dolu olduğu - Ve eğer
yazrlmasında mahsuz bir maksat yoksa - konuyu
yazanların, konu hakkrncia biigileri olmadrğr anla-
şılmaktadır. Çünkü, Millet Meclisi içinde kurulduğu
söylenen bu komisyonıın Mecliste çalışan partilerin
Millet Vekillerinden ve tabii senatöılerden teşekkül
etmiş bir komisyon olduğuna ve ınecliş binası içüıde
toplanarak çalıştıklarına göre, mensup oldukları
partilerin liderleri, Meclis gruplarr ve Milletvekili
arkadaşları ve Senatörler tarafrndan bilindiği glbi,
topl.ınma sebepleri ile, elg alrnan konularııı ne ol-
dııklarını da bildikleri anlaşılmaktadır.

İddia olunduğu gibi, eğer bu komisyon «Türkiye
Büyük Millet lleclisi içinde lliilli Emııiyetin bir aJa-
nı olarak» Millet vekilleri ve senatörler ar.asındaki
konıiinistleri tespit etmek maksadiyle kuruhnuş§a, o
halde hepsi de bu «Ajaıı» tesbıti çaiışnıalarında, iş_
tirak durumunda demektiı.. Bu kadar açlk ve mi§_
;erek olan bir çalışma ile Millct Vekilleri ve Sena_
törler arasıncla]<i komiinistleri aniama}: nasıl milm-
kün olabilir? Kim kimı an]ıyacak ve Milli Emniyete
Jurııal edecek?

Dünyanrn hiç bir yerinde «Ajan çalışmalarının»
bu şckilde olarnıyacağr, bilinen biı gerçektir. Milli
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ı:mniyet, Meclis tçinde ajan kullanmak isterse, bu
şkilde haıeket etniyeceği, üzerindc duıulmıyaca^k
kadar çok yanlış bir clüşünce ve anlayıştır.

3ıınun yazanlann gızli çalışma, usül ve taktik-
leri hakkında en basit bir bilgiye bile sarup o]ma-
drklarr cörülmektedir.

yöN devamla «komisşon hazırladığı bir raııo.
ru, }tilli Emniyete verıniş ve ilört Bakanın koıııiinis|
olduğunu bildirmiş» diyor. Bu iddiıı, akli ve ıııantü
olmayan çok gülünç bir iddiadır. Konri§yonda, IIalL
Partill N{illetveki]leri de var, Jurnal tıdilcn Bakan_
lar da lla,lk Partili, hazırlanan raBora Halk Fartili
IvliUet Veklileri de imza koymuş ve ışte bu rapor ile
dört Halk Partilı Bakan lvlılli Emniyete komünisttİr
diye Jurnal eclilmiş! ! Bu h,ı§usta söylenecek söz de-
ğil, ancak yapılacak bir tavsiye olabilir. o tavsiye-
de «Yön de böyle yazaalaı|ı, böyle tlüşünenleriıı ken.
ililerini biı akıl ve ruh hastalıkları nıütehasşısını
ınııayene» ettitmeleriür.

l7 _ 2. Kasrm. 1964 günü Milliyet Gazetesjncle
«ç|ETİN ALTAN» Taş adlr köşesİndtı (ATATüRK,Ü
DE TAKİP EDEMEZ,SiNİz yı» başlrklr yazısıuda
1EVFİK nÜ-ş,tÜ- ARAS'clan alınmrş tilgilere daya-
narak «İstiklil §avaşı sırasıilla, TE{FİK RÜŞTÜ
AEA§'ın Moskovaya giütiğini, Komiııterine kabul
edilınek için o zarıaıı§ komiilnist liderleriııe miiıa-
caat edildiğlni, fakat §TALİN'ln muhalifleıl Qoğun-
lukta oldrığundan bu taiebimizin kabul edilmediğint
ve hatti TEVFİK EÜŞTÜ ARAS'ın bu işi sağlanaİ
ınaksadiyle Moskova'ila iaz|ıLcı kaldığını» ele alarak
tiahmetli Büyük ArIA,IÜ&K'ün de «tsir komünist ol-
dırğıınu» anlatmak istemiştir.

Büyük üzüntü ve hayretle okunaıı bu yazının
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ne maksatla yazıldrğmı anlamak cidden zordur.
TEVFİK RÜş,TÜ ARAs'ın, ıATATÜRK hakkındaki
bu ısnadınrn ne kadar yanlış olduğunu anlatmak
içiıı, MU§TAFA SUPHİ ve arkadaşlarınrn kurdukla_
rı Ttirkiye korntinist partisinden sonra yayrnladık-
larr 14. Hazİran. 1920 tarihli beyannamccieıı pasaj-
laı r,eriyorur.

ı
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(T,lRIiixE ıiöyıt Ajılt,LE, çirrçi, AstrEıı
vE DİGER V.ATANDAşLARA! BEyNDLjllIı.DL
pRoLETARyA BE KoııItiNisTLERD)

Tilrkiye'de, sosyalizıni yerleştirmek üzere ıÜçün -
cii cutcnıasyonaJe merbııt bir komiintst paıtisl»
teşkiJ olunnıuştıır. Rusyrda baş gösteren büyük iç-
üımai inkılöp göz karartıcı bir sür'atle üç sene zar_
fında yerli ve ecnebi bütün kapitalist hükümetleriıı,
bu ınuazzam i:ıkılöbı siindürmek için, bütün kuv_
vetierini sarfetırüş olmalarına rağmen Şarktan VE-
LA.Dİvu§ToK, Garptan [,ehistan. Şlmalden Buz de-
n!a, Cenuptan Orta Asya ve İran içlerine kadar
yayılınıştır. , i

Böyle az zamanda büyük bir muvaffa,kiyet ka-
zanan Rus İnküa,brnrh mahiyeti tetkik oıtınunca,
bütün dünyadaki mazlüm milletlerin kapitalist esa-
retinden kurtulmalaıı matuf olduğunda şek ve ıtlp-
he talınıyor. kapita.listlerin zulüm ve tahakkümüne
uğramç olan milletlerin en bedbahtı Tiirk Milletl
oldıığundan hiç şüphe yoktur. İşte Uu sebeplerden-
dirlid Türkiye'de bir kom,ünist partisi ciofuuştur.

T.K.P., komünizm esasatrndan ibaret olan umu-
mi nizarrırıameşl dahilinde, halkı irşat v,ı büyük
mefküre etrafında vatandaşIarı topleyarak, eski zih-
niyet ve eski akideler üzerine bina edilen hali ha-
z,ır idare tarzıru yrkmak ve içtimai in}ilebr meyda_
ıa getirmek maksadiyle teşekkül etmiştir.
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Rusya şuralan ve Sowet esasltırı üzerlne umu-
mi ve nisbi rey lle Halk hükümetleriıri teşkil ve ilk
intihaplarda mütegallibe ve burJuvayı ıntihap hak-
krndan mahrum ve (fukarayı kisibenin dikta6rlü_
ğiinü Vaz ve il6n edere\ şalısi ve hu§usi ıuülkiyet.
leri ilga, istthsal vasıtalaıiyle alat, say ve amel ve
her nevi kabiü istim,al ve istihlAk cşyayı millileştiıe.
rek mecbuıi çalışma ile istihsalatı tınzlm ve mtlsa_
ri hisşelerl,e ihtiyacat ve istihlakitı tevzin, umuıni
refah ve şaaileti teidin etınek, iptiiiai ve tili tahstü
mecburl ve meccani krlarak pek geri kılmş olan
maarifi az zaınanllı hıt ga},eye isaleye çt§ma,\
Tiirkiye komiinist ııartişinin esaslı umıIelerint teşkll
eiteı.)

T.K.P., vaziyeti hazrrayı tebkik cderkr:n memle..
keti ve halkı iki cereyanın tesiri altinda görmeınek_
tedir:

Bunlaıdan blri; İsüanbu! Hükümetinin ortaya
koyduğu, diğeri de Kuvai Milliyenin husule getirdlğt
vaziyetlerdir. İsta.nbul Hiikümeti, esas itibariyle es-
ki mutlakiyetperv,er ve aristckratit tlr idıreden ya-
ni. eski Sultanlık devrinin ihJrasrnt çaiışan bir hey'-
etteır başka bir şey değildi. İstanb,ıl Hükümeti bu
esasları birleştirmeğe muvaffak olrnak tçin bütün
nrazlum beşriyetin düşmanları olan kapltalist müt-
tefik devletlerle birleşme ve bütün mevcudiyeti ile
onlara istinat etmekten çekinmiyen ve halkı tıirbiri-
ne krrürmaktan mem-leketı cıı adi düşmtını-ara çiğ-
netmekten zevk alan şerefsiz htü},slyetsiz ve hattü
vicdansrz bir kitleden başka bir şey ıılamaz.

l}tti§TAFA KEIVIAL Paşa tarafından vücııila ge-
ttrilen l(uvai Milliye Eükimetine gelince:

Saray Hükümetirıin aldığ;1 l,ıu korkunç vaziyet
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üzerine memleket dahilindeki milliyetperverlerle
menıleketin demokratik burjuva srnı[rıra istinaden
müşarül - ileyhin etrafına top]anaıak Anadolu'nun
İsüa.nbul Hiikümetine karşı olan milli kıyamıtu \,e
fevkalöde bir hük0ıne'ı teşkii maksaclr ile milletrrr
bütün işlerine el koytln Bıiyülr Nlillet Meclisi nıey(la-
na getirdiler. Uzun ,ue ezici biı hiııpteıl çıkaıI Aıla-
dcıiu, bu vaziyet karşrsrnda ne yap.rc;ıgınl şaşırmlş
ve bitap bir haide bulunmuş olduğundaıı, lıu yorgtın
haikı canlandrrmak ve onlala ycni |.ıir ı:uh vermek
ve hj]hassa iştinat noktasr §östeı:cı,ek kuvvei maı]e-
vı}e]Ji yükseltmek icap ediyırdu. Kuvai Mıllİye I{ü-
iıfırrıetl onu da bulrnakta gilçlük ;ekmetii. Beynt:iıııi-
lel kapitale düşman olduğuau, kapite.list hiikümet_
leri yıkmağa ve bütün dünyada içtimai inkılöbr yap-
mağa azmettiğini her tarafa iliin eden ve isl6m öle-
nunde de bu maksatla müzaharetiıli vadeylcyen.
Rus Sovyet hükümetini bir istinatgilı olarak halka
gösterdiler. Hattö bir miiddet sonra resmi beyarına-
ınelerle Rus Sovyet hiikümeti ile ittifak oluırduğıınu
ve bunlardan para, top, sil6h ve hatti asker gele_
ceğiııi bile il6n ettiler.

Fakat burjuva elinde bulı.rnan bu hükümet de
iğfal siyasetini elden bırakamadr. Buı,,1uvaların tesi-
ri altı.ncla miUiyetperverlikten uzaklaşmadrğr gibi,
lius;,a'daki ceryaıır da alkışlamaktan fari olamadı.
Milliyetperverlikten ayrrlmaclığrnr aylardanberi eslıi
idareyi muhafaza etmeğe ve bilhassa komünizm
ceryanlarıııa tiili mütlahalelerle isrıat ettiği gilıi,
iğfıl siyasetini elden brakmadrğlnı da, Rusya Sov-
Jet hiikümetine ve hatte üçüncü beynelmilel kong-
ıei.,e milliyetperver siyasetçileri müralıhas o]arak
gönclernıekle ispat etti.
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Ilülisa: Yukarrcja zikroltınan,.hakikatlere daya-
nılarak (Türkiye komiinist partisi) vaziyeti hazrrcia:
Bir tarafta, müstelıit, tliğer tarafta, aldatıcı rki si-
yasi ıılanztımenin mevcut ve hiikmettiğine. daha
açılr_ bir tabirle bir tarafta, İngijiz siyasetiııe ilet
clan llürriyet ve itilafçılar «t!ğer tarafta, Ilalk için
onlaidan hiç farkı olmıyan ve fıikat maske ile nrey-
dana çıkan eski ittiiıatçılar oldtıg'una kanaat ve bu
ka,nactr resmen il6n ve her iki lriikünretle hiç bir
alfikasr olmadı.ğını beyan eder.

Cihan inkıldbınrn bir ordrrsu olarak kızrl lıay-
rak altrnda biitün dünyadaki komü;ıist arkadaşlarr
üe'neraber çalrşmayı en mııkaddes bir vecibeyi zim_
mct sayan (Türkiye koınünist partisi) meslekdaşla-
rını hürmet ve samimiyetle selAmlamayr biı şeref
adcıeder ve onlarrn muııaffakiyetlcrini ke:ıdi mııvaf-
fakiyeti olarak tel&kki eder.

Yaşasın beynelmilel içtinıai inkilip
Türlriye komünist partisi umumi

1[erkezi
Bıı komiinist heyannınıe okununca, ATATÜRK'_

iin konıünist oltluğu hakkındaki itldianın, nasrl ya-
ları ve hatti. iftira olilıığu kesin olaralr anlaşılmak-
tatlır. Zira, bu beyannanıe lttLlSTAI|A SIrPHİ ve ar_
katlaşlarrnın kurrlıığu, asıl komiiııist tıartisinin ya-
yıııladığı beyannaıııedir. Bu parti «l}Ioskova'rlaki li-
derleı,in - koıninterııin» giiveııini kazanmrş komün-
terne üye olmuş ve kominternin emir ve direktifi ile
kıırıılmuş bir pırtidir. ReyannameCe yazılı fikirler
ve ileri sürülen iddialar, Moskova'nın tetkikinden ve
tasvibinden geçtikten sonra yaylnlanmıştrr.

Rahmetli Eüyük ATATÜRK ile onun teşkilAt-
landırrlığı «Kuvai Milüye» ve krırduğu «BüYiik lllil-
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lct Meclisl ve trIük,iimeti» hakkrnda, nfoskova'nın
anııyışı bnı şekilde olduğu halde, TSı'FİK ,RÜŞTÜ

AR.{s sankİ bunları bİlİniyormuş cibi, ÇETİN AL-
TAN'ın kt§e.sinde yazdığı yazrlaıdaki sözleri söylü.
yor.

A.TATÜRK'ün «§osyatist. Komünist» olduğu de-
.ğil, olrnadığı izerinde bile di§ünmek, herhangi bir
yazr yaalak ve savunma yapmak, saygr.sızlığın en
büyiiğüdür. Mütareke yrllarında «ıngitiz - Amerikan
mandası» fikirleri bir çok siyasilerimiz ve kiiltürlü-
lerimiz tarafrndan ortaya atılüğı ve bilha.s§a Sivas
kongıesinin toplandığr şrralarda Rahmetli Sadra_
zam Miişir AHMET izziw Paşa'nrn. yine Rahmetli
§AFFET ARI,KAN ile ATATÜ-RK'e gönderdiği özel
mektupta «Attık her şFyimiz mahvolmuşüuı, hazine
boştur, yegine kıırtrıluş çaresi on beş iln otuz sene
ınüddetle Amerika'nın manjtası altına girmektir.
§tvas kongresinde lıu karan alarak, Türk milletiniu
tcteğl şkllnde ilan ediniz. Amerikan yetkili şahsi-
yetteri ile temas ederek bu talebi sağlanaJa çalrşı.
nız... Veşaire» fİkirlere karşl «Hayır! Yalnız ya tstik-
Iil ya öltim» fikrini ortaya atan, Türk ve Cihan ef_
k6rına açklryan ve mitleti bu fikir etrafı.nda top-
layarak İsttklil Savaşma başlıyan, mrıvaffak olan
ATATÜRK değil midİr?

Demek kl, ATATÜ-RK İstikldl Sa,;aşına karar ve-
rirken, Şamsun'a giderken, İstiklil Savaşrnr yapar_
tsen ve yaptı.ktan ve vetanr düşman crıiularından te-
nizledikten sonra «Ev Moskova, konıintern, diinya
ııroletaryası - İŞte kuıtaıd-ığım vatan ve mill,et em-
rlndeıllr. 66al6}6fiıııizde kominterne bağIı komii-
nlıt idaıe knımat tçin çalıştım slze hocı blr vıtan
vc millet hediye ediyorııııı, işgil eiltntz taıih boyun-
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c8 esıret, kölelik bllrniyen imparatotluklar kurm.ış,
hrallara taçlar giydirmiş tıu yiice milleti, qsir ve Löle
gilıi kullanınız»ı demek için mi nıilletiıı başına geç_
tt? §avaşları, bütiin inkrlA.plaıı bunun için ni yıD_
tı?

Yazrlanmızın ewelki krsrmlarrnda belirttiğimiz
gibi «Yeşil ordu - Ilalk iştirAkiyun i'ırkası» hakla_
rında yaııtıh idaıi ve kanuni işlemler ve Büyük
Mtllet Dieclisinde siiylenıiş olduğu hususlar ve yap-
tığ açıklaına.lar ve nihayet Tiirk i|erniniıı en tıüyiü
düşmanı konıiinizındir, görüldüğü yeriie ezilmĞk li_
zırxlır siizlerini söyleyen ATATİillK desil midir?

İstipdat idaresin,cie Harb Akademisi öğrencisi
üen Sultan lraWlİTe ve onun idareşjne karşl isyan
eden ve b,undan dolayı Yılclız'da sorguya çekilen ve
genç bir Kurmay Subay iken Şam'a sürülüp orada
vatanınr ve milletini müstebit idareden kurtarmak
istiklAline, hiirriyetine kavuşturmak için en yaBın
birkaç arkadaşı ile gizli cemlyeti kuran ve nihayet
ıttlrıat yg fglakki teşkilötı içinde bulunan, Ilareket
Ordusu ile İstanbul üzerine yürtiyen. Meşrutiyetin
ll&nına yardımcr olan, Trablusugarp harbi srrasrn-
da gizlice o bölgeye kaçlp Derne ve havalisi komu_
taııtığını üzerlne ahp İtaiyanlarr denize döken ve
Balkan harbinin çrkmasr üzerine hemen İstanbul'a
gelip bu harbe iştir6k eden, Çanakkale harbi savaş-
larını yapıp İstanbul'u kurtaran, Şark cepheslnde
idare ettiği birliklerle Rrrs ordularrnr riç'at ettirip
Bitlls ve havalislni geriye alan ve nihayet 7 nci or-
du Kumandanı olarak Suriye cephesİndeki son boz-
guntukta Halep önlerinde gılip İngiliz orduları.nı
duniurtan ve o znlnandan itibaren ylne memleketl
ve milletl kurtarmak için kumandanlara verdiğl
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emirlerle, İstiklöl Savaşınm temelini hazırlamak is-
teyen, bu AT,AtrÜRK değit midir?

Bütiin bunlan «Kominterne üye olınak, mem.le.
hette bir komifuişt idare kuımakıı için nıi yapmış-
tu?

Ne kadar acr ve ne kadar hazindir ki, Büyük
ATATijRjK hakkında bu iftirayı, en yakrn arkadaşı
olıiuğunu söyleyen ve bu memlekette on üç sene Ea-
rıciye vekilliği yapmş olan TEVFİK RtişTÜ AR.A§
söyliiyor ye onun bu stizlerini ele alaııak, Milliyet sa-
zetesinrleki ki§eslnde, ÇETIN ALTAN yazıyor ye

ı mumi efkira açıklıyorlar! !...
Bu TEVFİK RÜşTÜ AR;AS, 6. Kasrın 1964 gün-

lü YÖN dergisinin 5 nei şahifesinde ATATÜRK'e ait
yazdığı yazıda «31 yıl siiıen dostluk hayatında nor.
mıal bir taıışına ile başlıyan arkaılaşlık, ııek yakın
tlostluğa intika.l etmiş, zanıanla ve onun sittikçe he-
üren ve artan kudreti tle menleketinin lidert ve be-
nim aşk ile bağlandrğıre şeiim olmuştur» dedikten
sonra «Şahsına ve kııüı gelin ederken yaptığı mad-
di yaııiımlartlan bahsgderek, hele veia bahsında bi.
tııam onrın en giizel mlstllert ile ıloludur» diyor.

31 nl siiren dostluktan ve pek yakın dostluğa
intikal edip aşk ile bağlanüğı şefi hakkında bu if-
tirada bulunııyor. Bu kadar yakın arkadaşlık ve 13

sene Hariciye Vekilliğini yaptığı halde Büyük AT.4..
TÜRK'ihı merntekettn iç ve dış siyasetinde neler dü-
şiindüğiinü bitmiyormuş gibi darıranrşr cidden çok
e]enı vericidir.

Demokrasi, düşünce, fikir ve yazı özgürlüğü bu
mııdı.ıı?

TEVFİK RtlştrÜ ARAS'ın yaşına saygı göstere-
rek bu konuyu da burada keslyoruz.

80



Komünizm, casuslıık ve diğer yıkıcı. ve bölücü
çalrşmalarla mücadele edecek mütehıışsrs elemanla-
rı yetiştirmek amacı ile, heI devlet özel okullar aç_
mrştır. Bu okııliara teorik ve pratik bakımlardan
konuları çok iyi biten mütehassıs öğreimen ve pro-
fesörler tAyin etmişlerdir.

Buna karşrlrk, bu gibi yet,işmiş elemanların tu-
zağına düşmeden ve yakalanmadan ııasrl çalışılma-
sr l6zrm geldiğini öğreten, okullar da vardrr. Bu
oku.]larda da yine konuları iyi bilen mütehassıs öğ-
retrnen ve profesörler ders vermekte ve (aıanlar)
yetiştirilmektedir.

Casuslar, beşinci kollar, sabotörler zelhasil her
ti.iılü yıkıcı faaliyetlerde çalrşacak ajanlar bu gibi
oku]larda yetiştirildiklgli ğibi, komünist ülkelerde
açıtmış okullarda, yabancr komünistler de yetiştiri-
letek geldikleri memleketlere gönderilmektedir.

Sovyet Rusya'da ihtil0lden hemen sonra açıl-
mış olan bu gibi okullar - Üniversitelerde, Tiiıkiye'.
de dahil olmak iizere, birçok memleketlerden gel-
miş ve adetleri fazla gençIer din ve rrk fark1 göze-
tilın.eksizin (Ma.rxist-Iıerıininst) ders programlan
ile ve srkı bir kontrol altrnda tanı bir komünist ve
ihtilölci olarak yetiştirilmiş ve hğld daha yetiştiril_
mektedir.

Bunlar kendi memleketlerinde açık veya gizJi
komünist partileri kurmakta ve ayrıca huzursuzlıık_
lar ve ihtil0ller yaratmak ve iktidarı ele almak için
çalışmaktadrrlar. Nitekjrn, bu şekilde yetişmiş olan-
laiijıın bazıl,arı, bilinCiği gibi, Pasifikteki bazı ada-
lard,a, Afrika'da, Uzak Doğurta muvaffak olmuşlar-
dır. Ve yine bazı memleketlerde h6l6 görülen ihti-
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l6ileri ve iç huzursuzluğu yapan ve yaratanlar da
bunlardır.

Türkiye komünist partisinin kurııcu ve dirijan_
larrndan ve hatı;6 partüi o]anlardan mt]hinı J<ısmı,
Moskova'da (Şark Üniverşitesi denilen okulıla) oku-
tulmuş ve yet§tiıilıniştir. Bu konuda, liansrz ko-
mtinist partisinin çalışmaları ve yetiştlici kitapları
da önemlidir.

Görülüyorki, iki okul. ınezunları birbirleri ile mü-
eadele haltndedir ve bu mücadele geçici değil dai-
midir. Sovyet Rusya'dan sonra ortaya çrkan komü-
nist Çin'in de aynı şekilde çalşmasr konuya ayrı
bir önem vermektedir.

Dtlııya komiinişt sistem ve diktatoryasını kur-
mak için, Moskova ve Pekin jdarecileri arasında bir-
kaç senedenberi ortaya çıkaır ideolojik anlaşmazlı-
ğı her nekadar (sulh içinde beraber yaşamak) diye
Moskova'nın ortaya attığı, aldatıcı bir barış siyasett
yiizünden, gösterilmek isteııiyorsa da bu sebebin
hakikat olma.drğr ve bir komünist taktiği olduğu,
devletler ve hiir ınilletler tarafrndan hilinmektedir.

IIür devletlerin iktisad ive askeri güçleri ve ara-
larında mevcut olan siyasi, aşkeıi ve iktisadi itti-
fak ve anlaşmalar ve atomik sil6hlarrn korkunç du_
ruınu Sovyet Rusya'yı üçüncü. bir dünya harbini
yııpmaktan kaçındrrmaktadır.

çünkü, Ienin'in ve Stalin'in(sosyalist cerniyeti-
nin biricik kaleşi Şovyel, Rusyadır. Bıı kale yıkürsı,
btr daha diinyayı komiinizm idaresi altında toDta-
ıııaya ve bir sosyalist cemiyetl kuımaya imkön kal_
maz. Diinya komiinizıııi, I}roskova - Pekin - Kalkü.
ta - Mancester yolu ile sağlanacaktır, Bunun içrıı
dilnyanın en kudretli olan kapitaüst ilevletlerin -
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heı bakından bllinen kudırct şe kuweti derecesine
gelıneden ewel - bu Lıleyt giinün siyasl şaıtlarını
göne itlaıc ederek ı,aınaıL kazanmak zorunda.yrz.)
diye söyledikleri sözler, höli Moskova idarecileri
taraf ından tatbik edilmek isüenildiğl göriilmektedir.

Bu taktik sebebiyle, vaktiyle TROÇKİ ve arka-
daşlarınm nasılki, diğer ihilalci arkadaşları ile ara-
larrnda anlaşmazlrk olrrııış ve sonunda da bilinen
dkıbete düşmüşler ise, bugünkü Moskova _ Çin an-
laşmazlrğını da aynr diişiince ayrrlrğrnrn yani TROÇ-
KİST'lerin (komünizmde durmak yoktur. Daim"a ha_
reket ve daimıa ihtilıiJlıerle diinyayı koııırinistleştir_
mek l6zımd.ır. Bunun içiıı, komiinist olınıyam nem-
Ieketlet' içiniüe daimi faaliyet göstererek huzursuz_
luklar, ihtilflIler ;ıaratmak ve arkasından lızıl oıılu-
Iar ile istilıi edip hedefe m,üınkiin olduğu kadaı kı-
sa zamanda ulaşmak lcap eder.) şeklincieki takttğin
tatbikinden ileri geldiğt, Çin ve Arnavut liderleri
ile diğer bazı komiinist liderlerin açrklamalarından
da anlaşrlmaktadır.

Ilissi olan diğer bir cephesi de, sevk ve idare mer-
kezinin (Moskova) yerine (Pekin'e) geçmestıi arz;u
etınekten ileri gelmektedir.

Dıuum hangi açrdan ele alınrrsa alınsın, hür
devletler ve milletler içiıı senelerdenberi mevcut
olan tehlike hölö mevcuttur. ve daha ne kadar de_
vam edeceği de bilinmemekte ve kestirileınemekte-
dir. Nitekim, hür devletlerin liderleri, yetklü kişileri
her fırsatta btı tehlikeyi belirtmekte ve alınmış ted-
birleri k6fi görmiyerek, daha esaslr ve koruyucu
tedbirlerin alınmasınr söylemektedirler.

Birinci krsım olarak bııraya kadar 17 madde
haiincie belirttiğimiz hrısuslar, YÖN derglSnin tek_
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rar yayrnlamaya başladığr sa}nlarında -.her neden-
se ve ne maksatla - bu konulara dokunan yazıla-
rına karşlrk olmakla beraber, bu dergileri okuyan
ve okumayan vatandaşlarımrzr beynelmilel komüniz-
min dünya çapında ve bilhassa memleketimizd,eki
illep;al ve leğal teşekküilerirıin, faaliyet ve taktikle-
rinin mahiyet ve şiimuliiııü açıklıyarak kent'tileriıri
aydınla.tm,ak, ikaz etmek amaclnı sağlarnak içindir.

Bundan başka Sayın Senatörleri, Mılletvekille-
riııi, Hiikümeti, Orduyu, Deviet organlarını, yıkrcı
ve ayırrcı konular iie mücadele eden yetkili organ_
ları siyasi partilerin yöneticileri ile partilileri, öğ-
retıııen, öğrenci ve işçilerimizi uyarmak içindir.

Ve yine <<Kanuni, İclari, arlli, iktisadi ve sosyaıı)
tedbirleri alnrakla yetkili o]an Derılet organlarlnr
aydrnlatarak, gereken tedbirleri zamanında, esaslı
ve isabetli almalarrnr sağlamak içindir.

Çünkü; bilindiği gibi içinde yaşadı.ğmız dünya
ciurumu tamamen <tBilgiye, ihtisasa ve tekniğeıı da-
yaııma.ktadrr. Artık bu üç önemli faktör eskisinden
çok farkh olarak birçolı dallara ayrılmıştır. MeselA;
Tıptia bile yalnlz dahiliye mütehassrsr olmak kafi
geimemekte, «Kaib, söğüs, pide, |ıağırsak gibi» itı-
tisas şubelerine bölünmüş bulunmaktadır. Binaena-
teyh «ıktisaıii ıloktrinler ve sosyıil problemlerdeıı
başlı. başrna bilgi, ihtisas haline gelmiştir. yalnız,
fakültelerden ve yüksek okullardan mezun olmakla
<<Doktrinnal ve sosyal faaliyet ve taktikleri» takip,
tetkik ve kıymetlendirmek mümkün değildir. Bu fa-
aliyetlerin teorik ve pratik hususlarını ve pratik de_
nilen çalışma, metod ve taktiklerini de bilmek ve
bu konularda tecrübeli olmak gerekiiclir.

Bütün yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle müeadele
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edecek yetkili kurullalrn «llücadel€yi yapabilece}
şekild,e kifayetli kadro, teorik ve pratik lıilgilerle
ıııücehlrez tecrübeli eleman ve lüzumlu olan teknik
vc maddi imki.nleraıı sahip olması ];i,zrnıdrr. Buntar
sağl:ınmazsa, yapılacak mücadele, noksanlarrn rnev-
cudu nispetinde, başar,ıyı zayrflatrr. Teşhisler ve
i<rymetiendirmeler o nispette nıilli menfaat veya va-
taır.daş aleyhinde olur, Hükümete ve mücadele ile
meşgüi. organlara karşı güvensizlik artar ve ayrıca
bu güvensizlik, }ıomünistler tarafmdan iştismar edi-
lerek mükemmel bir propaganda malzemesi ve va-
şıtası haline sokulur.

Yeni Ana-yasamızln kabul ettıği «Sosyal - Ştş-
yal ,\dalet - Deıııokrasiııin rlüşünce, fikir ve yazı
özgürlüğü» maddeleri bu yrkrcr ve ayırıcı faalıyetle_
ri çok önemli hale getir.miştir. Eu bakımdan da
«I(em aİetle, Kemalit qıamaz» vecizeleri gibi, Dev_
let organlarrnrn çok dikkatli ve hassas hareket et-
me§i ve konuııun ön€mine göre gglgk., en doğru ve
isabetli te.Jbirieri alması lA,zımıirr.

Ilomünistler, caşuslar ve diğer yıkıcı ve ayırıcı.
faaliyette bultınarrlarrn hepisi de birer insandır. Fi-
ziki teşekktilleri itibari ile kendileri gibi düşünme-
yen ve vatan, millet haini olma.yanlarcian «<Renk ve
vücııt teşelrküIleri» bakim].arından da. hiç bir fark-
larr yoktur. Bundan başka herkesin, kaf:ılarr içinde
sakla<lıklarr fikirleri ve hainlikleri gösterecek, fil_
ınini alacak veya renklerinin pembe, krzrl, siyah ol-
duklarınr tesbit edecek, herhangi bir araç veya ma-
kina da icat edilmiş değildir. Her ne .kader, yalanı
tesbiü maksadiyle bir makina icat edilmişsede, he_
nüz o bile maksadl sağIıyacak dtırumda değildir.

O halde bu gibileri tesbit ancak ve ancak - Suç-
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larda olduğu gibl _ harici tezahürlerle mtimkiin-
dtir. Bu tezahürler ise, buraya kadar açıklanan ça-
lışırıa şpkilleri, taktikleri ve her sahada gösterdikle-
ü gtzll ve açık «Teşki1611r" yaıılaı, konuşrnalar,
Bropaglandalar, m.askeli isinı,ler ve tattiklerinin»
teşbit edi]mesi ile kabildir. Bunlar ise sanıldığr ka-
dar kolayca sağtanamaz.

Bu sebepledir ki, yukarıda belirtilen şekilde, bil_
glli, üecrübeli ve her bakımdan kifayetli ve . elveriş-
li, mücadele teşkilötına liizum ve zaruret vardr. Bi]-
haşşa yaprlan neşriyat üzerindeki incelemeleri,
nutlaka bu, konüarr, teorik ve pratik ba^krmlaıdan
ıyi biıen kültür sahibi görevlileıın, yapmalarr gerek_

mektedir.
Adli mercilere verilen bu gibi suçlular hakkrn-

da ya,pılacak sorgu ve duruşmalarda savcılann, sor-
gu hAkim]eri ile duruşma hAkimlerinin ve temyiz
yolu tle tetkikat yapa€ak temyiz mahkemesi hi.kim_
lerinin ve yine t5yin olunacak bilirkişilerin dahi,
bu konuda teorik ve pratik bilgi sahibi olması zaru-
ridir. Aksi halde, ya milli menfaatlar veya şahsi
ha.lılar aleyhine, haksrzlıklar ve acialetsizlikler yapı-
lır ve her iki bakımdan da, mücadelenin ve memle_
ketin aleyhine sonuçlar verir.

İşte biz de «YÖN'lın» istediği gibi «Iiaşta Hükü-
ınet ve patl6,mento olma lçilzere demokraşiye ve hu-
kuka inanmş biitiin teşelıkiilleri ve ıııemleketçi,
milliyetçi vatantlaşlaıı bu korkunç zihniyetle sava-
şa çağırıyoı» ve yazılanrııza, ATATÜIiK'ün Büyii&
Nutkunda, Milletvekili komünlst ve casus NAZIM
haklında, Büyilk Miilet Meclisinde yaptrğr konuş-
manrn son kısmrnı, belirtınek suretiyle son veriyo-
ruz.
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Atattirk d.iyor ki:
Muhterem Efendilerl Pek güzel bilirsiniz kl Sul-

tanlarla, hallfelerle idare olunmuş ve olunan ıııem-
leketlerde vatan için, millet için en büyii} tehlike
sultanlarr ve halifelerin düşmanlar tarafından sa_
tın alrnmalandrr. Bunun ekseriya kolaylrkla temtni
Eabil olmuştur.

Meclislerle idare olunan memleketlerde de, en
tehlikell cihQt bazr milletvekillerinin ecnebi naJn ve
hesabına çalışmrş ve satın alrnmrş olmalarrür. Mil-
let Meclislerine kadar dahil olmak yolunu bulabilen
vatansrzlara tesadüf etmek müstebat olmıyacağrna,
tarihin bu baptaki misilleri ile hükmetmek zaTuri-
dir.

Bunun için milletvekillerini intihap ederken,
çok dikkatli ve krskanç olmalrdrr., Milletin hatadan
siyaııeti için yeg6,rıe salim çare, efkör ve ef'ali ile
milletin itimadrna mazhar olmuş siyasi bir firkanın,
intihapta millete de16let etmesidir. Alelümum mil_
let efradınrn; namİetlerini ortaya atan her şahıs
hak}i.ında, hükme yarıyacak mevsuk bilgiye ve isa-
.betli ıeye mallk bulunacağrnı kabul etmek, nazarl
olarak farz olunsa bile, bunun mutlak hakikat ol-
madığı, tecrübelerin tecrübeleriyle ink6rı kabul ol-
nıyacak bir bedahat olmuştur.
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irişcı KIsIM

rtlnx CEZA I(ANIINUNUN l4l ve t42 ncl
ıraoonınniNiN KALDIEILMAsI içiıt iıBni

sü-RüLEN inoiaıan vE AçII.AN
KAMPANYALAİİ

Bıı iddia ve kampanya yeni değildir. T..Ii.P., ka-
n,uln dışr olarak teşekkül eciip, gizli faaliyete başla-
dığı tarihten itibaren ve bu m.addeler Türk Ceza
Kaııununda yokken, kendilerini cezalandrran mad_
deier lıakkında da ele alrnmı.ş ve kampanya açılınrş-
tı. Fakat, o zamanki kampanyada «Burjuva kanrın-
lan» rliyorlardr.

1936 yrlıncla Türk Ceza Kanununda müstakil
madcieler halinde tedvin edildikten sonra <<Faşistıı

çok partili rejime geçince de «Faşist - Anti Demok-
ratik» diye adlandırrlarak, kampanya clevam etmiş
ve h6lö devam etmektedir. Bunıın için, kampanya-
nrn sebep ve amecını bilrniyen kalmamıştır. Bu ça-
baların hedefi <<Kanun rlşı olan komünist partiııin
tte itiğer slyasi partiler sibi leğal olarak kıırııIması-
nı»ı sağlamaktrr.

Ilalbuki, komünizmin tehlikesini ilk anlryan ve
ona göre kanuni ve idari tedbirleri alan memleket,
Türkiye'dir. Bu hıısus, birinci krsımdaki yazıların
başlarında lüzıımu kadar açıklanmıştır. Komünizm
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tehiikesinin, dünya devlet ve mille0leri tçin ne ka-
dar önemli olduğu hakkında, her vesile i]e dünya
uınumi efkirına açıklamalar yapan ve ikazda bulu-
nan, yiııe Tiirkiye ohnuştur.

Bu tehlikeyi anlıyamıyan ve zamanrnda önle-
yici kanuni ve idaü tedbirleri almryan, başta Ame-
rika olduğu halde dizer bazr büyük, orta ve küçilk
devletler bilindiği gibi zaman geçtikten sonra, ken_
di nıilli biinyeleri ve hür milletler içinde beynelmilel
komünizrnin yapmak istedikleri ve hattf, birçok yer-
lerde yaptıklarr «§iyasi, sosyal, iktisadi, fikiı» tah-
ripleri görerek atıllarr başlarına gelmiş ve yine baş-
ta Amerika olmık üzere biünen müteaıldit ilevlet-
lerde «Beynelıııilel konıünizm"t ve komünist partite-
rini kanun dışı» bırıkmış vg ta^hribatını önlemek
lçiıı gereken kanııni ve idaıi tedbir}eri ılnuştır.

Durum bu kadar açrk oltiuğu halde, biz de h6t&
bu kampanyanın devam etmekte ve 141 ve 1ı12 nci
maddelerin <ıFaşist İtalyan kanunundan atınınş,
i'aşist, Anüideınokratik, Burjuva» teraneleri ile, Türk
Ceza Kanunundan çıkarılmaşrnrn istenmekte oldu_
ğu, gerek «neşİyat» ve gerek düzenlenen «Açık otu_
rurnlardati savıınıııalarlaı» istenildiği görülmekte--
dir ve hatta Anayasa matıkemesine de müracaa,t
edllerek, mahkeme kararr ile kaldırlıması için uğra_
şümaktadır.

Bu kampanyanın başrnda evvel4 komünistler oI-
mak üzere «§oşyal Adalet - Sosyalizrn» Doktrin ve
fikirlerini benimseyenlerle «Memlekeüi ancık sosya_
lizın kurtaracaktır» tezinl savunanlardan bazılan
bulunmakta ve öncülüğünü de «IÖx derdsi» Vap-
maktadır.
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Bu tarıpanya haklındaki gört§ ve anlıınşları-
ınızı ila, aşasıatı yaaılı şekilleröe açıklıyoruz:

l - 1919 dan 1935 yrlına kadar komiinistlü
suçları hakkında yapılmış olan kanuni §lemler «IIt-
yaneti Yataniye, Ta}riri §ükün» kanunlan ile bu
tarihlerde mer'i olan «Tiirk ceza kanunu» huktlm_
lerl idi. 1935 den sonra da 141 ve 142 nci maddeler
tatbik edilrneğe başlamışürr. tsu kanunl tatbikatlar
sırasında, illeğal komünist partisi ile maskeli olaraJı
kıuulmuş üğer partileriır faaliyetleri ele alınıp
faiileri hakkrnda işlem yapılmrştır. Türk Ceza lla-
nuılıınun suç addedip cezalandırdığı fiiller «İlıtlal-
ci olmayan, maskesiz, samimi ve düriist soşyalizu,»
fiillerine ait değildir.

Böyle olduğu halde, komünist olmadıklarını id-
dia eden bazı «§osyalistlerin»ı bu iki madde iizerin-
de durmalarrndaki ve ceza kanunrından çıkarılma_
srnr lsrar ile iştemelerindeki maksadr anlamak cid-
den güçtür.

Bi.lindiği gibi, bir kanun hangi devletin kanu_
nundan tamamen veya kısmen alınrrşa alınsrn, Tür-
Liye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra
o kanun artık «<Tiirk konunu»ı olur. ,Bunun adrna
«Faşist _ Burjuva kınıınları» demek doğru değildir.
Bu hususlar 141 ve L42 ı:.ci maddeler aleyhinde bu-
ltınanlarrn, bildikleri bir gerçek olmasrna rağmen,
bu gibi iddialarda bulrrnmalarının sebebi de anla.
şrlamamaktadır. Hele kadrolarr içinde hukukçu pro_
fesiir tırılunan yön'cüier tarafından bu eibi lddia_
larda bulunmak üzüntü vermektedir.

Ayrıca, kanunlar meclise sunulduğu ve encü-
menlerde, geneı heyette müzakere olunduğu ve ka-
but eciildiği zaman «I.iviha, müzakere zabıtlaıı ve
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kanun,. mucip sebepleri kısınılalp64, kanuaun
hangi suçlar lçln ka:bul olunduğu ve unsurlanndakl
makşatlar açrkça yazılmaktadır. Bunlarr da, gayet
tatıii okudııkla.Iı ve bildikleri halde, bu maddeler
tlzerinde gösterllen aUerjinia neden ileri geldiğini
de anlamak yine kabil olamıyor.

z __ YÖN,ün 16. Ekim. 19&1 gün ve 81 nci sayı-
srnrn 8 nci şahifesinde, «Komünizrn propagandası
vo Yön b4şlığı altrnda» yayı.nlanan yazının birincl
paragrafında «Memleketimizde komünizm propagan_
ciı»ı şiddetle yasaklanmıştrr. Yalnız bu. yasaklama
sosyalizmin ve hatt6, en rlrmlı sol fikirlerin ne ol-
duğu bilinmeden ve araştrnlmadan yaprlmıştır. 3u
yüzden komtinizm propagandasını önleme gerekçe_
si ile, her yeni düşilnce susturularak, memleketin
denıokrattk gelişmesi ve fikir ha,yatı felce uğratrl_
mıştır. Bııgiiuıkü geriliğimizin belli başlı sebeplerin-
dcn biri, hür fikre karşı duyulan bu korkudur. Hür
dl§ünceyi yasakhyarak fiklr adamınl hapse attıran-
lar lıu memleket ve bu mi}lete hizmet etmek ştiyle
dursun, büyük kötülilk etmişlerdir.)i diye yazüıdu.

Hemen söy]iyelimki bıı yazınrn satırlan içinde
«Btlsiçlik intıisarcılığı, başkala1, teçlıil etmek» gtbi,
ilim adamrna yakrşmryacak şkilde bir ruh haleti ve
anlayış vardrr. Kanunların nasrl hazırlandığını, ko_
nu ile ilgili otoriter bilginlerin tetkikinden nasrl 8eç-
tiği, meclisteki encümenlerde ve genel kurüda na_
sıl müzakere edildiği ve hatt6 lehte ve aleyhte oto-
rıter bilginler tarafrndan nasrl münakaşa edilerek
çıkarrldığı, yine kendilerince de gayet iyi bilindiği
halde, bu şiilde bilgi inhisarcrlı.ğınr yapmak cid-
den üzücü ve teessürü muciptir.

Mesel6.r 141 ve 142 nci madrleler son defa tadll
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eclilrp bugünkü şeklini almadan evvel. 1952 yılıııtla
zanlanrn Adiiye Vekili ve 'l'eırıyiz Nre.hkemesinin eş-
kı Ba.şkanlarrndan rahmetli HALİL ozyÜRÜx'tın
başkaniığında bir komisyon toplanarak rlk kanun
ldyihasını hazrrlamışlardir. Bu komisyoncia bulunaiı
ctiğer yetkiii]erden başka «Ankara llukuk Fakiiltc_
sindtın ceza hııkuku Prııfesöıü t'ARfTK EREN, Ana-
yasa lrukuku Frofesörü BÜLENT If ı-Rİ ESEN, İstan-
bul liıüuk Fakültesi c,eza Hukııkıı pıofesörlerirıtleıı
sUL[t DÖNMIzE]tt» gibi otoriter hukukçıılar bu_
luıımuş ve kanun ldyilıasını hazrrlaıııışlardı.

Demekki bu seyın profesörler «Sosyalizınin ve
hatta eıı ılınılı sol f,kirlerirr ne olcltığuntı» biiıniyor-
lar da, yalnız bu efendiler mi bili5,orl;ır? Ve yine bu
prcılesörler o kadar demokrasi diişnı:ır;rıiırlarkr «Ktr-
mürıizm teşldlitİ ve, propagandasrnı öılleınek gerek-
çesiyle, her yeni tli§üncevi sustırracak ve meınleke_
tin demokratik selişimi ve fikir hayatıırı fclce uğra-
tacılrıı kadar «flahil ve geri kafalr» dırlır? ve yalnız
bu ıtendiler, demokraşinin r.e her ycııi ciüşüneenin
ve fıkir hayatınrn gerçek ve ilmi kahramaııları ve
savı.ınucustıduı"lar?! Acaba bu efentliler. bu yazı]ıı_
rlıır okurnrış olan is:mleri yazılı prolcsör arkadaşla_
rın yüzlerine nasrl bakacaklardır? Ve karşı karşıya
geldiklerinde yiizleri krzarmryacak rTı]dlr? Bunada
nrr c!üş,lince, tenkit ı,e fikir özgüriiiğü di},eceklertlir?

YÖN'deki yazı devam ederek. ŞADİ ALKILI(:
adında bir vatandaş hakliındaki beraat kararııır bo-
zan Yargrtay kararrna karşı «Iionıiinizın ve sosya .

lizm hakkında en yüksek yargı trrgaırlarrnın dahi
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını» yazmakta ve
mahkemeye intikal etmiş bir ddvi konusu üzerinde.
sanki suçlunun avulçatr §avunma yapıycırmuş gibi,
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savlıt]mada bulunuyor ve hAkimieri peşiıren tesir al-
trna almak istiyor.

I]iı savunmada claha ileri gidilerek, beraat ka_
ıari veren Ü'çüncti Ağrr Ceza Mahkeınesinin, cl6va-
ya ;ıakzen bakmaktan istinkif eden ı,e irendilerinj
redCeden hikimler için, 7 ,:ıci sal,ıife§iııCe «Türki-
ye'dc hıikimler varıı diye ayrı b.r yazı yayrnlanııştrr.

,ütl sene içinde askeri ve unıunıi mınkemelerde,
birçck komiinistiik davalarr göriilmuştür. Bu tlöva-
iarda mahküm olanlar olduğu gibi, bcraet edeıI]c-r
cle ııardır. Bu beraat kararlarını vereıı (Türk h6kiın-
teıi) değil .miydi? şADİ ALKILI,Ç ngjikrnda beraat
ka:.^arı vermiş olan hdkimler nedeır dığer h6kiıı ar-
katiaşIarından daha kahraman olarak göst€rilmek
isteumektedir. 1925 tarihinden 1946 tariiıine kadar
geçen devre içinde -- memleketteki siyasi şal,tlar _-
gözönüne getiriiirse, bu şartlar altınCa beıaat ka_
rarı vermiş olan Türk hOkinılerinin. 2? Mayıs inkı_
libınrian sonra meriyete giren yeıri :\nayasa hü-
kümlerine ve lüu Anayasanın teminatr altında ku-
rulmuş adli müesseseler karşrsrnda. tıeraat kararr
vereıı hAkimleTden, medeni cesaret ve adalet dlıygu-
larr bakımrndan farklr mrdırlar?

Vaktiyle Alman İmparatorunun Berliıı'de yık-
tırnıak istediği değirmen işinde (tıııtıarator değir.
menimi yrktırabilir. Kuwet. kıııiret ondadır. Fakat
beniın ıIe Berlin'de hd,kimim vardtr.) cliye İmpara_
tora. haber gönderen değirmenciııin Alman ada]e-
tiııe ve hdkimlerine karşı olan güvenini göstereıı
oiay gibi (Tiiirkiye'de de hıikimler vır) diye bu be-
ra-at kararrnl çok önemli bir olay şeklinde göster-
rnektek| maksat nedir?

Ceza kanrınlarında yazılr suçlardan dolayı fail-
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lerl hakkında verilen mahkümiyet veya beraat ka_
raılannın, hepsi, sanki yargıtayca onayianryormuş
da yalnız bu suçlu hakkındaki beraat kararı mı bo-
zulmuştur? Suçlular hakkrnda leyhte ve aleyhte ve-
rilen kararlar yargıtayca bozulmı.ıyor mu? Diğer
memleketlerdeki mahkemelerde de adli işiernler
böyle cereyan etmiyor mu? Hatta dünya adli tari-
hinde işlenmiş bazı adli hatalar görülmeıüş midir
ki, bir ŞADİ AI;KIIJÇ'rıı komünlzm propagandasınr
yapmış olmak ithamı ile mahkemeye verilmesi, ve-
rilen beraat kararınrn yargrtayca ııleyhte bozulnıası
üzerine, neden böyle bir firtrna koparılmıştrr?

IIüküm veren veya başka ıiahkt,ıme tekrar nak_
ır,n yapar,aiı duruşma sonunda, ya bozmı kararrna
uyar yahut ewelce verilmiş beraat kararrnda ısrar
eder. Israr kararı üzerine ceza umrrmi heyeti dövayı
tetkik eder. lehte vev" a.leyhte kırar vcrir: sııçlu
:ei.ind,e bozarsa, beraat !,ararına uyulur. Aleyhte ka-
rar verirse, mahkümiyet kararı verilir. Bu bilinen
}çanunl usült yollar heniia tarnamlanmadan, bu şe-
iilde yaalan yazıIıı, adalete ve mahkomelere karşı
saygısızlrk olduktan başka halk efkAıında da ada-
let mekanizmaslna karşr güveni saTsar, fikir özgür-
lüğü, matbuat hürriyeti bu mudıır?

3 --- 141. ve |42. nci maddeler hakkında her ve-
sileden istifade edilerek yapılmakta olan yazılı hii-
eıınlar, açık oturumla.rda da ele alınarak yapıimak_
tad:r. Meselö, geçen senenin kış aylırında «lioila'-
ılaki Iozan kulübündeı» tertip ediler. açü oturırm-
larda da üzerinde durularak tartrşma iıonusu olmrış-
tur ABDİ İprKÇİ «Matlıuatımızın ıturumu» arlı lle
yaptığı konuşmada «Türkiye'cieki matbuat durumu-
nun gelişmesini anlattıktan sonra. iCari ve mali ba_
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kınılardan engelleyici hususları belirtirken kanıu.
bakımından ıla t4l ve 742 nci maddeleri ele almş
ve bu maddelerin unsruları nıiipherıı olduğundııı,
matbııat hürriyetini gölgıelemelıtctlir» tezini savun_
miıştur. Fatat, «Miiphem» dediği unsuriar üzerinde
durmamış ve mırcip sebeplerini söytememiş ve «htak-
sadını müpheniyet» içinde brrakar;ık konferansrnı
bltrrmiştir.

Yine aynı kulüpte müteakip günlercie «Toprak
reiormu» haftkında yapilan bir açık otıııumda da,
ıgıı konu elc alınaıak tartrşmalar yaııılmıştır.

Bu toplantı «ECVET GÜEESİN'in tıaşka6,g.r_
ılı höy İşıeü Ba^kanı LEBİT YüRToĞLu, Eahmetli
cE$lİL sAİT BAELA§, İLıIAN SELÇ:UK, çErİN AL_
TAN ve ziıMt odalan yetkilileri ile tıiı de çiltlik
sahibi» katılmak suretiyle yapılmrştır Kory toprak
refoİmu olduğtı halde «ÇETİN ALTAN ve iLEAN
§ELÇUK» Toprak reformu hakkrndaki savunmalan-
nr, kendilerinin sosyalist görüş ve anlayrşları için-
de etraflrca izah etmelerine ve taraflann brr konu_
daki, liberal ve sosyalist fikirler çatışmalan, bir kaç
saat devam ettiği halde, ÇETit{ ALTAN ve İLH"\N
S,ELÇUK, «Lilıeıaller tezlerini istediiıılcri gibi savrı-
ıııhiliyorlar, bizim dıe söyleyecek çok şeylerimiz vsr,
lakaü ne yapalım ki l4l, 742 nci ıııaddelıer başımızın
ucıında Demoklesin lulıcı gibi duruyor. Korinıyoruz
siiyliyeniyonız, Faşlst - Anti Demokratik olan bu
ınıaıldelerln kaldınlması lizımdır. Denıokrası anla-
nşı içinde bu maddelerin yeri olamaz» gibi konuş-
rnalarla, bu ikt madde hakkındaki düşüncelerini
açıklamıştar vo bç sebeple de esas konu bir tara,fa
brrakı!grık, hıı maddeler iizerinde tartışmalara baş_
tanışlaidır.
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Rahmetll cEMİü sAİT BARLAS bu iddialara
(,Bt:n Demokrat iktidar zamanrnda ve hem 1946 yı-
lından sonra rnatbuat üzerine yapılan şiddetli, bas-
kılar sırasrnda bile sosyalizm fikrini. lraftalrk gaze_
tcnıde daiıni olarak savunduıı. Bu konularda bir.
çok yaalar yazdım, öyle olduğu halde 141 ve 1ı12 nci
madde ile hakkrmda hiç bir kanuni işleme maruz
kalmadım. Çünkü, 141 ve 142 nei macdeler «İııtııaı_
ci olaıı sosyalizm - komiinizm»ı hakkında tedvin
edilıniş maddelerdir. «İhtilelci olmıVan - tetrrlniilcü.
ıslahatçı soeyılizmleı» ilglli değlldir. tsu iki aıkadı_
şıının bu maddeler üzerindeki görüşlerini kabul et-
miyorum. Komüniznı, kanun dışı olduğurıa göre,
madtlelorin ccza kanurıunıla brılunması aloğnıduı.
Bıen bu marltlele.rden korkmadan, sosyalist ftkirle-
rimi hil6 açüIaırıada alevam ediyorum. §iz neden
korkııyorsunıız anlayaıruyorum.) tliyc cevaplındır_
nııştır.

Bu cevatıa karşılı.k olarak da ÇETİN ALTAN
(lrerkes aynı ılerecede oesrır olamaz, ben korkuyo;
rum, bakrnu bit yaaımdan dolayı savcrlık haftlıım_
da divd açmştır. Tııtuklu gtınıyaf&k tluruşmam de_
vanı eıliyor. Tevkif edilmekten, malıküm olup hapse
ğrmekten korkarım. Zira, ma"tiıli bakımdan perlşaıı
olurum) ceva.bınr, vermiş ve İlHrlN SDLÇUK da
Çğ'tN ALTAN ın bu görıİşiine İıtihak etm,§tlr.

Nihayet tiinleyiciler arasında bulunan bir kişi
tar-t-,fından bu iki madde hakkrnda di§üncesi s<ıru-
laıı Sayrn Köy İşteri Bakanr da (Ben blırada bir Ba-
kaıı olarak değil, bir ı,atandaş olarakbıılunuyorum.
maksadrm toprak reformu hakkında ileri sürülecek
lehtc ve aleyhteki kıymetlt bilgilerden tenevvür et-
mek, notlar almak ve bunların ışrğı altında Köy İş-
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leri Bakanlığınuı faaliyetlerini tetkik etmektir. Bu-
nun için 141 ve 142 nci maddeler hakkrnda sorulan
görüşlerim tamamen şahsi olacaktır.

l4l ve 142 nci ma"ddeler yalnrz komiinizm teş_
kil4tı ve propagandası hakkuıda değildir. Atatiiik'_
ün inküiplarınr korumak için teilvin editmiş, mad_
delerılir. Nitekinı, madtleleriıı fıkraları göz iinünile
tııtulıınca, Padişahlık, Ilalifelik, Diktatörlük, Şeriat_
çük ve aşırı ınilliyetçilik de bu m,addelere ceza talı_
didi altına alınmıştır.

Şimdi sizlere ve bıı maddelerin kalilınlmasını
lstiyenleıe açıkça sorııyorıım. I}iemleket!ınizde bir ko-
rıifuıişt paıtisiııin leğa,l olarak kurıılnasını1 padi_
şahın, halifenin getirllıııesine, okulların yerine m€d.
rcselerln a4ılmasına, medeııi kanunlaı yerine şeriat
lıülümlerintn getirilmesine, şer'i mahkemelerin açıl-
ıuasına, Tii,rk haıfleri yerine Arap lıaıfleü ile tedri_
sat yapılınasına velhasü Atatüık'ün vaptıh bül,iin
inkıliıılann bir taıafa atıIaıak, eski duruma geçil
mesİ lçİıı bunları isteyenlerİn paİtİ veya ılernekleı
kurınalarını mr istiyorsunrız? Böyle isteniliyorsa"
açıkça söyleşinler eğeı bıınlar lstenmiyorsa, o hal_
de komilnizmle tıirlikte bütün bunları meneden 141
ve l42 nci madilenln ceza kanununda kalması li-
zrmtlır. Zaten bu maalaleler bu suçlar için teilvln eılil-
mlştir.) şklinde çok giizel ve kesin eevap vererek,
kalabalık olan dinleyieilerin çoğunluğu tarafınrlan
allışlannş ve bu m,aalaleler hakkıntlaki taıtşnıalaı
dı sona ermtştlı

Bu açü oturuma gelenler ara,sında göze çaça-
cak *adar mahküm komünistler de vardı. onlar ve
sgsyalistler alkışa katrlmamrşlardı. Çünkü, sayın Ba-
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kanın bu şktldeki susturucu cevabı. ontar içiı bek-
lenmedik bir darbe olmuştu.

Ve ylne bu kısa cevap, aksi düşüncede olanların
kafalarını perişah edici ve toplantıda olanlarla, ol_
mayan bütün milliyetçi ve vatanrnr seven vatandaş-
!ın uyandıncr ve uyarıcı mahiyette idi.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da Aralık 1964
ayının başlarında, Hukuk Fakültesi (öğrencl nerne_
ği) blr açık oturum tertipiemişti. Doktor, Doçent,
uĞUR ALAOAKAFTAN'ın idaresinde ve konuşmacı
olarak (Adalet Partisinden CİHAT BİI,GEHAN,
Prof. MUAMMER AKsoY, C.E.P.'den sAEİn KU-
Rul,LuoĞLu, T
Yeni Türkiye Fı

i.p. aa anl
BURIİAN APAYDIN ve

Sosyatist Küitür Derneğinden CEI\IAL EEşİT EYÜB-
oĞLu) katılmrşlar. Dİnleyİeiler arasında senatörler,
miiletvekilleri, eski Milli Birltk teşekkülü üyeieri do
vermış l4l ve 142 nci maddeler üzerinde tartışrnalar
olmuş. Bazıları bu maddelerin Anayasaya aykın ol-
duğıı, 61rlurı da lüzumu üzerinde durmuş. M. A[,İ
AYBAR (fatlst İtalyan kanunundan alınırnç iaşlst
mıddeler olduğunu ve hatti faş|st kanununitakt hü-
kümlerden daha ağır şekle sokularak lılzlm daha dı
89rİcl oliluzumuzu) tddİa etmtş. SAHİR KuRIrrLu-
OGLU ile maddelerin lüzumlu olduğu fakat ıslahr
gerektiği tezini savunnııış Konuşmalar, yuhalar vÖ
alkı_slarla karışık devam etmiş.

Bu konu. yazrlarımızın tkinei kısmında ele alın-
mlş ve düşüncelerimiz açrklanmrştır. 141 ve 142 nei
naddeler üzerindeki tddiaların hep (yent Anayasaya
aytın, laştst ve anttderno}ratilt ottiuğu) esa§lan üze_
rinde toplandığı görülmektedir ve bu sebeple de
Tlirk Ceza Kanunundan çıkarılması istennektedlr.,
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İddia,ların doğru olduğu kabul edtlip, bu ınad_
deler Türk ceza kanunundan kaldırrlırsa durtım ne
olacaktır? Bunun tetkik ve tahlili icap eder;

Beynelmi}el komünizınln ve komünist partilerin
malçsat ve amaçları birinct ve lkinci tısım olarak
yazılrnış bu yazrlarda, dökümanter olarak açıklan_
ınştır. Memleketimtzde komünist partislnlıı çok es-
kidenberi kanun dışı bırakrlma§ının sebeplerl de,
bunlara dayanmaktadır.

Yenl Anayasarıuzın (başIangıç kısnıı ile, birin_
ci , iklncl ve üçtlncü hsım altıntiı toıılanmış olan
genel esasla,r ve tcmel haklar ve öilevlef, sosyal ve
ıktisıali haklaı ve t devler başIıkları ile yaalııış
mailileler ve 57 nci maiitlesl hükiiınle,rine) göre de
fiirkiye'de bir koşntiıist par|,isi kurıılamaa 56 ncı
madde hükrnüne göre ise, partiler-önce izin alrnadan
kıınılur ve serbestçe faalİyet gösterlr. Cemiyetler
Kanununa.göre de komiinist partisi kurulauıaz.
, 14l ye |42 nci maddeleı,,ceza kanunundan çı,-

karılrnca, şimdiye kadar kanun üşı olan komüntst
paıtisi fa,aliyete geçefse ne olacaktır? Açık oturum-
la-rda konuşanlar, gazete ve dergllerde yıızr yazarak
bu maddelerin kaldırrlmasrnı istiyenlerln; demokra_
stııin çok genlş anlamına göre memlekettnlzde ko-
münist partisintn de faallyet göstermesinl lstiyor-
larsa o halde 141 ve |42 nci maddelerln iitğer iık-
raları içlnde bulunan (paıtl. dernek kıırnralan, pıe-
Dıgınila yapıııaiarı meıı ealllen, Atatilık lnlnlf,plı-
nnı ve mllli ıneniııtlere aykın olaıı her tür}ii fıa-
llyetleıu ıie) ıııiisaade eüIıuestnt arzu eiliyoılar de.
mektlr, Çünkü her iki rnadde bir Eültür; O z,auıan
saüınmasuıı yaptrkları- yeiıl Anayeşanızm bellrtti-

:r*, ]rlü-leri 
ne olaeafttir?
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Eğer maksatlan bu maddelerin birinci ve ikinci
fıkıalarr ile menedilen ve evvelce de belirttiğimiz
gibi yalnrz ve yalruz komünistlere ait bu fıkralarııı
kaldınlmasr ve diğer fıkraiarın kaldrrılmaması işe
kendileri büyilk bir tezat içtne düşnıüı,orlar rnı? Ve
buntlan dıha kötü bir duruın olan niyet ve maksat_
ları hakkıntta, halk ıımumi eikirında }işilikleri hak_
kınela, tcreddiit ve şüphe yaratmıyacaklar mıilır?

Bu maddeler kaldırı.ldıktan sonra 1946 yılında
olduğu gibi, maskeli program ve tüzük ile leğal ola_
rak faaliyefe geçecek gizli komünist partisi hakkrn-
da Anayasanrn 5? nci maddesi birinci fıkrası hük-
müne göre yalnru partinin Anayasa mahkemesi ka-
rarr ile kapatılinasr ile mi iktifa olunacak? }'ailleri
hak},ında cezal takibat yapılmıyacak mıdır? Eğer
yapılması gerekiyorsa hangi cezaİ madde]er tatbik
olruıacaktır?

Türk ceza kanununun birinci maddesi sarihtir.
Ceza kanununda yazrlı olmıyan sııçlar hakkında ta-
kibat yapıIamaz ve kimseye ceza verilerr.ez. o za-
man, l41 ve |42 nöi maddeler tedvirı edilmeden ya-
ni 1936 yrlından övvelki tarihlerde olduğu gibi 125
veya 146 neı mhddelef mi tattJik olunacaktır? Eğer
cezai,takibat yapılamryacaktır fikri saı,unııIuyorsa,
Ana],a§a,ve Cemİyetler'Kanıınu iie yasak edilen to_
nıüniarı faaliyetleri, lmtiyazlı bir sınıi olaiak eeza
giirnıtyeeek deıne'kttr. Ceza kanununda yaalı diğer
suçları işIiyen vatandaşlar ceza gördükleri halde ko_
miintstler bu- vat-aııdaşlaralaD ayrı blı işleme tlbl
tutulın,aft tstentItği inlaşıliı ki, böyle bir tikrin ortı_
,.a konııasl ıleğil, hatua blle Çlmesinln, vatıiığış-
laı aıasıntla-husııIe grtiıeceğl rĞakslyonun çok ştd-
iletll olacaSnı alüşünnet llzıüalr.
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Tiirkiye'de komünist partisi kanun dışı olciuğun_
dan, parti kurarak ve normal seçim yolu ile tktida-
ıa gelemezler. Ancak maskelı hareket ederek ve hal-
kr kandırarak seçiın yolu ilg gelebilir. Bu ise mem-
lekct için çok tehlikeli bir harekettir. Meclrslerin ve
hühümetlerle partilerimizin brı konuyu önemle göz
önünde tutmalarr lizımrlrr.

K.lnun dışı bırai<ıtan mahalli komünistler seçim
yolu. ile iktida,ra gelemiyeceklerinden riaima vasatr
hazırlamak ve §onra (cebir ve şiddet yolu üe) ikti-
dara gelmek isterler. Zaten (ihtili.tci ııinııyaa sosya_
ünn lle ihtilelcl sosyalizm) arasrndaki en öne,m.li
doFtrin ayrıtıklarından birisi de budur. İşte (cebtr
ve şiddet) komünizınin (ınanilg5li.6e, prograrnla-
rıııda ve kaıaılaıında) e§asen mevcut olduğu için,
(1S5l taühinde yapılaıı tadtlıütta 14! ve 1{2 nci mad-
ılelerin unsuılan arasındaki cebir ve şi«ldet unsuıru)
bu mucip sebeplerle Lalürılmştır. Kornünist parti-
lerinin kurulmaşına miısaade edilirse, o zaman bu
rinsurla.rın konuiması, tabiidirki lözınıdır. Mtlsaade
edilrnediğl müddetçe de maddelerin içlne girme§t
(tıaşiv olacağından), tamameıı lüzumsuzdur. Bütün
bu husrı§ıar, 141 ve ı,52 ncı nıaddelerin son tadilin-
leki adliye enciimenl ve meclis tutanaklarında yazüı
olması l6zımdır.

Görülüyorkl, hangi taraftan alıııırsa alınşın, 141
ve |42 nci maddelerin kaldırılması hakkında ilcri
sürülcn fikirler ve yapılan §avunmıılar, nıilli men-
faatlerimize ve Anayasa hükümlerine de aykırıdır.
Amerika ve Batı Almanya gibi büyük ve demokrat
devjetlerle rliğer bazı demokrat devletler. eskiden-
be;i mevcut ola,n komünist partilerini kanun dışı
edcrek kapattıkları halde biz (ıntitleruokratlk, ia.
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ştst, Anıyasıya ayhın) teraneleri ile, şimdiye kadaı
kaüıın dışı olan komüni§t partisini hortlatmak is-
tıy,orıız.

Şimdi yİne 81 ncİ sayının 88 nci sahifesindekİ
«komiinı"nı, propagaudası ve yöıı başlı$»» altrnda-
ki yazı.ya devam edelim: İii sütunluk yazıda «So§-
Jralizm ve korıiiniaoo hakkında özet bilgiler verilı-
yor ve lktisadi doktrinler an]amın«ia müşterek ol-
dukları savunulduktan sonra «sosyalizm Anaya§a
teminatı aitında olduğuna göre, iiretim araçlaıının
toııluına mal edilmeşini savunm_ak, lıir suç 9lnınş2,
geıektir» deniliyor. Teorik bakrmdan bu konu çok
uzundur. Birinci kısım başlrk altınila, belgelere da_
yanan bilgiler verildiği lçln bu teorik krsım üzerin-
de dunnıyacağız.

Yazı devamlı «Komiinist Limdtt?» diyerek «Ko-
mifurist illkeleıde Loniinlst, tomiinist ııaıtisine üye
olanları denir» ve deyarrüa «Ru ülkelerde halkın
ırbzile beş veya onıı koınünist partlsl üJ,esi, yani ko.
tniinİsttİr'. Ealkın gert kı,lan yüzde doksanına §o-
raısant4 koınünist olmadıklaıını siiyllyecetlerdir.»
denilmektedir.

Yön dergisi bu konuda, gerçek bilgileri yazmak-
tan, her nedense kaçınmştır. Gerek «Illarx ve En.
gels,in» ve gerekse «Lgniıı in _ §talin'in» nutukla-
rrnJa, yayınlaüklaır makale ve e§erlerindc ve «Sov-
yotler Biıüği komihlst parüsinin Tarihi» adındaki
iıitapta «Kom.iinist kimdiı Komüniğt partisi nasıl
bti paıttdit?» çok açık bir şkilde tarif ve izah et-
mşlerdir. Ayrıca komünist partisine necien herkösi
alrnadıklarını ve partililerüı «Teorik ve pratllr ba-
kımlsrınala,n nasıl çalışmılaı icap ettlğtnt sebeııle.
riyle anlatıııışlardu. «Yön'ün» yazartarr bunları ga-
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ödeyen herkes, partlnlı l§esidiı» tlenilmektedir.
yet iyi blldiklerl halde, bu şekilde taı:if ve izalıa ça_
lışmaları, en hafif tdbiri ile, saınirrıJ olnıadıklarını
göstermektertir.

Biz çok özet olarak «Komünist kiıııür yg !ıeden
komüntşt partlsine laztı tiye alınmaz?» hususlarurı
o}lARX'ın, LENİN'in» kitaplarından ve «§ovşetleı
Rlıüği Koıııilnist Partisi Taıihinden» a,larak belir_
telirn:

Rusya'da henüz komiirıist partisi kurulmamış
Ve Sosyal Dıenıoıkratiar Partisi adr ile çalışırlarken
1903 yılının Temmuz ayında tertiplenen ikinci toııg_
rede IJiNıN tarafından bu tarif ortlıya konmuş ve
hattfl tarifi kabul edenlerie etıniyenler ayrılarak
«Bolşevlkleı - Menşvi§er» adlarını almışlardrr.

romİirıistin tarlfi şiyledir, «Parti progİanıını
kabul eden, partt teşkilötlarının birtnite çalışau, par-
tlnin Lararlarını ve direktlflerini yerine getlren. ııar_
tiye maddi ya,rdımda bulunan, aidatını muntazaman

Ve nihayet 1919 yılınrn Ocak ııyında «Prag şetı-
riniır» yakrnındaki bir köyde toplanan kongrede.
par,flnin adr da «Bo§evik - Komünist parttsi olarak»
adlandınlınıştır.

Yön, «Komünist ülkelerde, komünİst paitlleılne
üye olanlara komdinist denir» diyor. Demekki komü-
nlst o]mayan ülkelerde leğal ve illeğal kurulmuş ko-
münist partilerine ve partiye. üye olanlare «ne Lo-
münist paıtisi ve ne de Lomünist» denilmlyeeeklir.
O halde bunların adı nedir? Dünyln11 bildiği bir
gerçeğı, bu kadar gülünç bir tartf İle şazmaktaki
maksat nedlr? Komünist iilke olnııyan bütüıı tıür
ülkelerdeki komünist partilerinin ve üyeterinin ad-
lannı açıklarlarsa blzde öğrenmiş oluruz. Fakat,
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açıklryamazlaı. ÇllnLü, hepsinin adı koıııünist parti-
sl ve tiyeleri de komilnistttr.

«Bu ii:lkelerde yüzde beş il6 on komünist partisi
üyesi yaııl komiiuıist imiş, yüzde dtıksanı ise komü-
nlst değilmiş ve sorulursa komünist değilim» diyor-
larrııış. Evet; kornünist paıtisi üyeleriniıı ız oldugu
teyiiyeti doğtııılur. Fakat, Yön bunuıı da sebebini
iyi bildiği halde, kısa da olsa açıklamıyor. Komiiuıist
ıiderler ve T.K.P. ile bunu gizli veya açrk olarak be-
lirtmişlerdir. [.ENİN'in «İkı taktıı< ve bit adım lle.
ri _ iki adım geri» adlı kitaplarındı ve T.K.P.'nin
gizli yayınlarında ve eh son 1951 yılındaki tevkifat-
ta e'ıe geçen «Teşkil6,t prensipleıi» adındaki on iki
sa}ıifelik gizli broşürde, özet olarak şöyle denilınek_
tedir:

(Komiinist partisi, işçi §ıriıtınrn en llerl, en şu_
urlu lıir pırçasıılır. İşl snıfının, sınıi mücadelesi
kanunları bilgisi ile mücehhez ve onun kurtuluş rnü_
caıIcle ryıiilrezesidir. Parti kawamını, sınıf kavra-
mnndan anrmalı lözımdır.

Parti işçi sınıfının bütün teınsileilerlni ayırt et-
medcn, kendl saflarına alşaydı, öncti, savaşçı rolünü
oyuıyaıııaıdı. Proleterler partisinin, savaşçı bir ön-
tlerleı grubu olaıa.k ewela üyelerinin ıniktarı ba.kı_
ınınitaıı proleterler sınıiından çok daha az olmısı,
lkincisi, şuıır ve tecrübe bakımından daha üstün blr
şevişede bulunması, üçüncüsü de yek vücut blr teş-
kilit olm;ısı lözımdır.

Parti, satlece teşkilitlı biı öncü nıüfreze değil-
dir. İşt;l sınıfının ıliğer bütün teşkitöttaıı arasında
oııurı diğer hütün teşkilitlarrna, önilerük etnrclrle
ödevli btr teşktl:ittır. Proleteryanın sıuıi teşLilı'ıtının
en yüksek bir şekliiliı.
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kom,ilnist ııartileriıı asıl kuweti, hılkla dalmt
lıir temas ha|inde bulıınmalar1 kitlöleriıı §e§ine ku-
lalı vermeleri ve onlaruı ihtiyaçIan kaşısında, dai-
pa ilyaıuk ve ha^ssas olınalaıındadır.

Komiinist partisi herkesin kolaylıkla girebilece-
ği bir parti değtlılir. Kaıııları yalnız ona üye elmoya
lııyık olanlara açıktır. Parti öncü miiireze roliinji,
ancak işçl sınıfının, köylülerin, esnafııı ve münev_
vcrlerin en iyi temsilcilerini biinyesine çektiği tak-
üıcle lıaşan ile yapabilir.) diye yazrlıdrr. İşte onla_
rın yazmak ve açrkiamak istedikleri hususlar burı-
lardrr.

Yön devamla (Sosyalist partilerin ıslah^atçı, ko_
münist partilerin ihtilAlci partl olınası aşırımı, ba-
tıila ikinci plnnd,a kalmaktadır. Zfua, konıiinist par-
tileri de ihtililin çok ırzakta kaliiığıııı görerek ısla-
hatçılıh ve çok partili hayatı benimsemişlertlir. Ba-
tıda Faşiaııe ve her çeşit ıliktatörlüğe kaşı hürri-
yetlerin ve demokrasinin şavunulmaşınıla komiinist
partlleri ön saiüa rol oynam§lardır. Nitelıiın, son
yıllarjla Moskova daJıl, komünlst paıtierln seçim yo-
lu ile ıktidara gelip, ıslahatçı yollartlan programla-
1ını gerçekleştlrebileceklerini resmerı ka|ıul etmiştir.
Buna koşı itlraz sadece Çin'ılen gehniştir.) denil_
mektedir.

Burada üzerinde öneınle duru]ması lizım gelen
gerçekler vardır. Yu}arıda belirtildiği, gibi konıünist
parl,ileri her yerde. dainıa az|ıkta olan bir partidir.
çünkü, parti «öncii _ savaşı yani ilıtitıilleri lıazırlı-
yan müfrezedlf. İhtllaün ve baş konıutaııın, kur-
may heyetldir.» Bunun için «Benıiycte» değil, yapa-
cağı görevlerin «Keyiiyetİıre» önem vermektedir.
l(enıiyet, içinde çalıştıklarr, şuurlandırmak, teşkilöt_
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landırmak ve thtilile bazırlamak için ele aldıkları
«Eer şınıl ve ziinı,reyi teşkil eden halk toplulu§ıdurı
Tarlh boyunca yapılmış olan bütün lhtilillerde ön-
cü denllen savaşçr kadro ve müfrezeler, dalma «Ke-
miyet baİımından azlık durunı.unda» lş görmüş ve
görmektedir. Çoğunluk denilen halk toplultüları
işe, ııııvaffak olrrııış ihtildJden sonra, öncü kadro ve
müfrezenin emıine - İsteyeıek veya istenıiyeıek -girrıiek zorunda kalmştır. Bu bakımlardan da Yön'_
ün yazı.larında isabet yoktur.

«Islahıt4ı ve ihtililcl soşyaüst partilerin bu ayı_
ıınunın iklncl ıılönda kaldığD tddiasr dqyapıtmış
i,ıt. Zlra, bu parttlerin birbiıinden ayrı teşekküIler
hallnde olınası, «Doktrİııleri ve ııartl proİrım v€ esas
prenslpleü bıkımından» ileri getmektedir. Aksi hal-
de tıİA[İxİz,mİ _ LENENİz'mı ıntar etmek olur.
Çünkü, komii:ılzm, Marı('ın ve Lenin'in ilert siirdük_
leri diğer prenslplerle beratıer en başta cİntİıaıcı
prenslpler iizerlne» kuruımuştur.

Yazı,iarımrzı,n birlnel kısım başlığı altında yazı-
larç «Komint*nı kaıarlarında da» gdıtildüğü cibi,
}omiinlstler.İçtntüe ya.şadıkları toglum,un tdııe ç-
|iüleıi, styasi ikttsaü, lıukutl ye şosral aJılaşrş taız-
|arını gilre, değişik taktikler, aldatıcı yg 1ı]ruşturııcu
usülletle çalşırlar. yön'iln bu pasajdaki. tdrliaları ile
savunmasını yaptığı fikirler, komünızrnin gerçekle-
ri ile tamamen tezat hallndedlr. Hele komüni§t par_
tilerİn ve komünistlerin «İaşİzm ve üktatörlük
deyhfuıe bürriyetlerin ve deınoLrasinin koru,nmasıı-
da ön şıfta çarpqtıklarını» §avunan ve «Moskova'-
ıın dı ihtllölci ilklrleri bırakrp, ıslahatçı yollaıla
çalışmıyı kabuı ettığınl» yazan yön'ün, hangi sos_
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yatiz.ıııl savunmak istediğini antamak mümkün de-
ğlldir.

İnsanların höf ızalaırnd a unutkaıı t ık oluyor ama,
yakın hidiseleri de unutmuş gibi görünmek özel
ınaksatlar taşıyor. ALEXSANDRE FooT'un ifşaatı-
nı birinci kısım yazrlarımrz içinde teınamen bellrt_
tik. İkinci genel savaş başlamadan ewel, IlİTLEit
Almanyası lle saldırmazlü paktuır yaı]an Moskova
değil rniydi? HİTLER'in orduİarı Belçika'ya, !Tansa'-
ya saldrrrp bu memleketlerl istili, demokrasi ve her
türlü hürriyetlerden mahrum etmek isterken, mil-
yonlarca Fransız vatandaşı öldürülürken, Fransu
şhirleri hava hücumları ile tahrip cdilirken bir
Fransız olan komünist partisi sekreteri (ToREz, ko.
nıünlstler Almanlaıa ka,rşı stlAh tullanmıyıcak, ateş
etıniyeedktlr. Onla bizim müttefikleriıııizdir.) diye
Itansız ve dünya komünistlerine radyo üe tebligat_
ta bulunmadr mı? Alnıaniar Rus'lara da salürınea,
ayrıı adam aksini söylemedi mi? Faşist aleyhtarlığı,
hürriyetlerln savıınnuısı ve ön safta bulunmak bu-
nıu3liır? Ilomünist taktiklerini neden bilmemezllkten
gel.1yor ve int0r ediyor:sunuz?

Yön aynı yazının son §atrrlarllğa glifu} ınırü.
yetçlleılnln, statokucu kuwetlerin bu oyunlaıına ar-
tü ge|mornoleri liınmdır. Dçırıdan gelen bütün
iaaliyetlere hassas olalm, ama liklıilen korkmıya_
lıın» diyerek bttirmektedir.

Statokucu kuwetler derıilen. hangi kuwetler_
dlr? Va.tanını, milletini seven. h{furiyet ve tstlklenıe
kanı ile, şref ve haysiyeti ile bağlı olan ve mutlak
çoğunluğu teşkil eden vatandaşlar mıdır? Statokucu
oyıınlara gelmemesini tavşiye ettlğiniz Türk Mllll-
yetçtlert klmleriİ|r? Eğer mutlak çoğunluğu teşktl
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edcn Mtüiyetçi vataıdaşraı i§e, hiç üziümeyin Türk
milleti değil komünizmi:ı, diğer maskeli, yıkıcı ve
bötücü faaliyetlerden hiç birisinin oyununa -- şim-
üye kaciar oldıığu gibi - şimdiden §onrada gelnü-
yecektir.

Bürndan başka, yalnrz dışarıdan gelen değil asıl
içimizde bulıınan ve bu gibi iaaliyetlere karşı da
her zaman olduğu gibi, daima hassas olmakta de-
vam edecektir. Bunda da zçrre kadar şüpheniz ol_
masın.

En sop tavsiyenize gelince; hunu da açıkça ifa-
de edelim ki, düşünce ve fikir özgürliiğiiııden katl_
yen korkmuyoruz. Bu özgtiılüklerin lüzum ve z.ıtru-
ıeüine sizden daha çok inaıımaktayız. Fakat, nıenı-
lelıeti yıkacak, parçalayacak, milleti eslr ve iöle du_
rıununa düşürecek «Maksatlı ve mastıeli ilkıı özsilı_
lüğü, taktik ve ırılopagand,asına iııanaıak ve kıIııla-
rıh 14l ve |42 nci mad«leler Türk Ceza Kanunundan»
kalcluılmıyacaktrr. Çünkü, bu maddeler, buraya ka-
.iar yazılı her ttirlü mrızir faaliyetler karşısrnda, §a,-
yıı, Köy İşleri Bakanı ışBİo YURTOĞLU'nıın da
buy urdukları gibi «İstiklıilimi, vatau bütiinlüğiimü-
zü, ınilli şeref ve haysiyetimtzi ve Büyük Atatürlı'iin
iıkıliplaıını korıımak için» tedvin edilmiş madde-
lerdir.

Ve yine bu maddeler, dıştan gelecek düşman
saldırrlarrna karşr hudutlartmrzı savunan kahraman
asheri birliklerimiz gibi, memlekett içten yıkmak is_
teyenlere karşı savunmak maksadiyle, tedviıı edil-
nıiş kanuni birliklerclir. Bu maddelerden korunma-
ııın yegine çaresi de maddelerin içine girmiyecek
ve unsurlarrna çarpmıyaqak şekilde milliyetçi, vata-
iııDı l,e milletini şgygrı vatandaş olmaktlr.
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