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ATATüRK uiyon ri :

Bilirsiniz ki, milliy et nazariyesini, milliyet mefkfıresi-

ni inhitAle sAi olan nazariyatın dünya üzerinde kabiliyet-i

tatbikiyesi bulunmamıştır. Çünkü tarih, vukuat, hödisat

ve müşahedat, bütün insanlar ve milletler arasuıda, hep

milliyetin hlkim olduğunu göstermiştir ve milliyet pren-

sibi aleyhindeki büyük mikyasta fiili tecrübelere rağmen,

yine milliyet hissinin öldürütemediği ve yine kuvvetle ya-

şadığı görülmektedir. Dünyanın bize hürmet göstermesi-

ni istiyorsak evvel6" biz kendi benliğimize ve milliyetimize

bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef'6,1 ve harekötı-

mız|a gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini bulmayan mil-

letler başka milletlerin şikArıdır.
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ATATÜRK DİYOR Kİ :

Hürriyet ve istiklnl benim karakterimdir. Ben mille-
timin ve büyük ecdAdımın en kıymetli mewüs6.trndan
olan aşkı istiklAl ile meftür bir adamım. Çocukluğumdan
bu giine kadar ailevi, husfısi ve resmi hayatımın her saf-
hasrna yakından vAkıf olanlarca bu aşkım mölümdur.

Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve in-
sanlığın vücüt ve bek6, bulabilmesi mutlak o milletin hür-
riyet ve istiklAline sahip olmasr ile kaimdir. Ben şahsen
bu saydığım evsAfa çok ehemmiyet veririm; ve bu evsöfın
kendimde mevcfidiyetini iddia edebilmek için milletimin
de aynı evs6,f ile muttasrf olmasını şart ve esas bilirim.
Ben yaşayabilmek için müstakil bir milletin evlödı kal-
malryım. Bu sebeple milli istiklAl bence bir hayat mesele-
sidir. Millet ve memleketin menAfii icap ettirdiği takdir-
de beşeriyyeti teşkil eden milletlerden herbiriyle, medeni-
yet muktezAsından olan dostluk ve siyAsi münasebA,tını
büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim mil-
letimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de, bu ar-
züsundan sarfınazar edinceye kadar biamAn düşmanıyım.

ATATÜRK
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GÜRSEL »İyon xİ :

Bir insan, bir aile, bir millet olarak bizi kurtaracak

tek yol, ahlAki ve temiz karakterli milliyetçiliktir.

GÜR"SEL
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iNöNü niyon ri :

Bu memleket Türkiye'dir. Burada yaşıyanlar Türk-

türler. Türk vatanperverliği ve milliyetçiliği bu memle_

ketin idaresinde, mukadderatına müessir ve hxkimdir.

İNoNü
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AMDRiKAN rcMPERY ALlzMI

Fa,lih Rıfkı Atay

İki gerçek var : Sovyetler Birliği, Stalin'in diktatörlüğü devrin-
de, bizden Boğazlarda üs ve üç doğu ilimizi istemiştir.

Aynı Stalin, İkinci Dünya Savaşı sonunda merkezi İstanbul ol-
mak üzere Trakya ve Kocaeli bölgelerinde bir halk Cumhuriyeti kur-
mak, Doğu ve Batı Almanya gibi, Türkiye'yi de ikiye bölmek de is-
temiştir. Bu maksatla Romanya'da yığınak yapmıştır.

İşte biz o sırada Amerika'ya koştuk. "- Milli hürriyetler diva-
sına liderlik ediyorsun. Bize yardrm et. Bundan böyle biz de batı hür-
riyetler cephesinde kalacağız." dedik.

Truman Boğaz|ar üstüne bir yürüyüşe karşr açıkça cephe aldı.
Hiroşima bombası Stalin'in cüretini kırdı. Milli birliğimizi giiven al-
tına aldık.

Bütün Avrupa devletleri iyi ve yerinde kullanıp kalkındılar, biz
akrlsızca kullanarak tam verimini alamadık o başka, fakat milli kal-
krnmamrzı sağlıyabilecek kadar Amerikan yardımı gördük.

ordumuzu ve donanmamızr kuvvetlendiren o dur.
İşte Türkiye'de Amerikan emperyalizmi denen şey!
Buna Amerikan emperyalizmi adını koyan da Kızıl enternasyo-

nal!
Vietnam, Vietnam... Nedir Vietnam? Rusya ve Çin komünistliği

ajanları, silAhları ve parolasr ile kuzeyini komünist etmişler. Komü.:

nist olmak istemiyen güneyi de Amerikan yardımrnı istemiş. Rusya
ve Çin baskr ve yardımı "bağımsrzlığı koruma!" Kızıl. boyunduruğu
altına girmek istemiyenlere Amerikan yardımr "emperyalizm!". Af-
federsiniz amma kim "yutar" bu kuvruklu masalı?

Vietnam için bu bir masalsa Türkiye için masal üstü masal!
Bundan elli yıl önce Birinci Dünya Savaşrna girmekliğimizi Alman_
ya'ya satılışımız gibi yorumlryanlar sonradan vesikalarr ile anlamrş-
lardrr ki, akıllıca veya akılsızca, takat politikamızı ya|nız kendimiz
gütmüşüzdür.
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Savaş §onrası olaylarını hatırlayınrz : İngiltere ve tr'ransa'yr,
Kahire'ye girip Nösır'ı devirmek üzereler iken, eteklerinden tutup
geri çeken Amerikalılar değl mi? Emperyalizm bu mu? İran ve baş-
ka Asya ve Afrika kavgalarındı batı devletleri üzerinde eski em-
peryalist rejimleri tasfiye etmeleri için baskı yapan Amerika değil
mi? Sömürgelerini kaybedenler Rusya veya Çin'den değil, Amerika'-
dan şiköyetçi değil midirler? Emperyalizm bu mu?

Acaba C.H.P.'nin tutumu bizi Afrika sistemi yağmacı ve gaz-
veci sözde sosyalist diktatörlüğü cehennemine süriiklemek isteyenle-
rıfazla umuda mı düşürdü nedir? Onun iktidarı brrakrşından pek te-
löşh görünmektedirler. Gergekte bu değişme yüzde yüz ''Türk işi!''
İyi mi, kötü mi.i, bunu da ancak hükfimeti kunrluşundan ve progra-
mını gördükten sonra anlıyacağrz.

Ama doğru şudur ki, asl6, Afrika gerilerinin kıpkrzıl cehennemi
içine yuvarlanmıyacağız. sol isterikleri ne kadar çırpınsalar bizi kı-
zıl enternasyonal emperyalizminin kucağına atamryacaklar!

Demek muhalefetler koalisyonu ile fiirkiye'de Amerika iktidara
geliyor ha! o halde C.H.P. nin son tutumu ile Ti.irkiye iktidarının
Moskova eline geçmiş olduğunu söyliyenler de haklı imişler!

Hani Sultan Hamit zamanında,. K6mil Paşa sadrdzam oldu mu,
ıngiliz politikası, yok Ferit paşa geldi mi Alman politikası etkisi al-
tına girmiş olurduk, o da masaldı ya, Sultan Hamit dahi altmış yet-
miş yıl önce bile osmanlr menfaatini bütiin menfaatlerin üstünde tu-
tardr, döne döne o günlere mi geldik?

On bin yıl bağımsız devletler kurmuş, yürütmüş bir milletiz.
Binlerce yıl kölelik etmiş, sürülerin zavallılığı ile kendimizi nasıl kı.
yaslarız ?

Biz cumhuriyet fiirkiye'si partilerini, davranrşlarına göre, tür-
lü suçla.malar altına alrp amansrzca tenkit ederız ama, hiç birinin
Türkiye menfaatleri aleyhine yabancı menfaatçiliği öleti olmadrkla-
rrndan ve olmryacaklanndan asl6. şüphe etmeyiz.

Ti.irkiye'de tek yabancı ajanlığını yapan, çoktan beri bin bir ve-
sikası ile bilindiği üzere, aşrrı solculuktur.

Tiirk milliyetçileri, eğer Atatürkçü iseniz, Amerikan hürriyetçi-
liğini ve insaniyetçitiğini, Atatürk gibi seviniz. Bütiin dünyayı bo-
yunduruğu altına sokmak isteyen kızıl emperyalizırı, kaşısında tek'
engel gördüğü için, Amerikanlık düşmanıdtr ve onu yaymaya çalışı-
yor!
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KIZILLARIN ÜÇ PABOLASI

Fa,lih Rıikı Atay

Bugünkü Türkiye hikiyesini Koestler'in anlattıklarından öğre-
niyoruz. Almanya'da komünist partisine girip sonra aklr başına ge-
lerek insanlrk görevine dönen büyük yazara göre her memlekette kr-
zrllarrn "krşkrrtrcrlık ve propaganda" kolu vardrr. Kendisi 1939 su-
larında komünizme candan inandığı sırada, bu kolun ajanına :

- Şimdi en büyük diva tanmı kolektifleştirmek. Rusya'da trak-
tör şoförü yok. Ne olur, beni Rusya'ya gönderseniz de traktör ba-

şında büyük zaferin işçiliğini etsem...

Diyor. Koestler o vakit komünist olmıyan bir gazetede çalış,
maktadır. Hayrr, o böyle bir gazetede komünizme daha faydalı ola-
caktır. Partiye giriş kartında bile eğreti bir ad kullanmalıdır. Çünkü
komünist olduğu öğrenildi mi, gazetesinde bırakılmaz. Pekiy, ne ya-
paeaktrr o gazetede ? Beyazı kızı|a çeviremez ya ! "Kışkırtma ve pro-
paganda" kolu ustalanna göre yapacağı şey, bizim şimdiki komü-
nistlerin belki hepimizin gazetelerinde yaptıklan şey. Dünya haber-
leri yorumlarına krzıl enternasyonal direktiflerine göre yön vermek!
"- §aş1| olsa, diyor. B. Z. am Mittag gazetesini bir komünist gaze,

te höline getirmekliğim imkönsız. Üstelik çalıştığım müessesenin si-
yasi görüşlerini de değiştiremezdim. F'akat küçük dokunuşlarla ga-

zetenin politikasına tesir edebilmek için bir çok yol vardı. Meseln

çin,e karşr Japonya düşmanlığınrn dünya barışı iQin nasıl bir tehli_

ke olduğunu daha fazla belirttirebilirdim". Çünkü o zaman Rusya'-
nrn en büyük korkusu bir Japon saldrrışı idi.

Bizde de, 27 Mayıs Anayasasr hiirriyetlerinden sosyal adaletçi
maskesi takrnarak memleketi içinden yıkmak ve drşarda tarafsrzlar
bloku görünüşü altında hür di.inya düşmanlığ cephesine katmak için
kızıl enternasyonal kendi ajanlarına üç parola vermiştir : Özel sek-

tör düşmanlığı, yabancr sermaye düşmanlığı ve Amerika düşmanlığı!
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Nerede vardrr bu üç di§manlık? sadece sovyetler Birliği ve

peykleri, kızıl Çin ve peykleri ile Afrika,nın nasyonal komünist re_

jimlerinde!
Sosyalist İsveç'de var mr? Hayrr!
Sosyalist İngiltere'de var mr? Hayır!
Yalnız hürriyet dünyasının drşında var.
Bu memleketin bir çok işlerinde her gün türlü yolsuzluklar olur.

Bakanlıklarda olur, gümrüklerde olur, her köşe bucakta olur. Fakat
Türk komünisti yalnız özel sektör yolsuzluğu peşindedir. onun yay_

mak ve kökleştirmek istediği fikir, özel sektörü yıkma fikridir. He_

piniz biliyorsunuz, şu milletvekillerinin sekizer yüz lira zammr üze_

rine bir referandum yapılsa, milyonlarca seçmenlerinden tek bir ki_

şi, doğrudur, der mi? Hayır. 30 milyon lira ile Anadolu gurbetlerin,
de iki bin öğretmene ev yapılabilir veya iki bin dört yüz öğretmene

ayda iki yizer:rita zam verilebilir. Ne yapalım şimdi? Millet Meclis-
leri ve murakabe cihazları faydasızdır, diye rejimi yıkmaya mr, yok_

sa o Meclis ve cihazlarr menfaatçi politikacılar kasdından kurtarma-
ya mı çalışalrm?

Fakat komünistler yolsuzluklarr düzeltmek dövasında değildir_

ler. o da bir bahane! onlar Türkiye,yi Afrika - Asya cehennemlerin-

den birine sürüklemek çabasındadırlar. kim mi komünist? kızıl en-

ternasyonalin olaylara göre değişen sloganlarını iyice izlerseniz, ga-

zetelere ve nutuk yahut bültenlere bir göz gezdirişte elinizle koymuş
gibi bulursunuz!

10



AllIAN DEVAM!.

Bedii Faik

Komünistler fena sıkılmrşlardrr. Yeni hükümetin toprak refor-
muna, sosyal adalet'e ve Anayasanrn çıkarılmasrnr istediği kanunla-
ra karşr olacağrnı sanıyor ve bekliyorlardı. Kaynatmakta oldukları
fitne kazanını bundan alacaklan hrz ve ateşle güya daha çok fokur-
datacaklar, memleketin elden gittiğ yaygarasma daha çok taraftar
toplıyacaklardı !..

Yeni hükümet, toprak reformunda C.H.P. den daha aceleci, Ana-
yasanın emrettiğ kanunlar konusunda selefinden daha kesin bir ta-
vrr takrnmakla, bu kızıl kazanınrn altındaki ateşi gerçekten hayli
hafifletmiştir. Protokolda belirtilen ana hatlar. Bir icraat niteliğine
ne ölçüde kavuşabilirse, elbette şu fitne kazanı da o oranda ateşşiz
kalacaktır!..

Gerçi komünistler için, olanlarr olmamrş gibi göstermek; yahut
olmıyanları olmuş gibi yayıp peşlerine yüksek perdeden rakamlar,
düzmece profesör beyanları sıralamak; yiiz yıllık, fersudesi çıkmış
fikirleri kendi malları sanıp meyhane köşelerinde sayıklamak; Rus-
ya'yı bir insanlık anıtı, Amerika'yı bir yedi düvel zebanisİ göstere-
bilmek yanşında inkör etmedik gerçek, teıs-yüz edilmedik mesele
brrakmamak usuldendir. Ve böyle olduğu için de, hiüümetler hari-
kalar yaratabilseler dahi; hamakat ve cehaletin marifet sanıp dur-
madan zu taşıdığı o komünist fitne kazanı, kolay kolay devrilmez.
Ama başantı bir hükümetin, onu tesirsiz bırakmaktaki payı, komü-
nizmin tabiatından gelme mel'unlukların her halde hayli üstiİndedir.

yeni hükiımet sadece açrklanan protokolun taşıdığı giizellikler
sayesinde, şimdiden nasıl ümitli bir bekleyiş havası yarattığınr ve

azgın solun soluğunu dahi hangi yollardan ve ne kadar kolay tıkaya-
bileceğini iyi görmeli ve tartmalı!.. Bu yolda cesaretle ve azimle yü-
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ründüğü ölçüde, Ti,irkiye için sol yaygara da tıpkı sağdaki yoldaşı
gibi, pek basit bir polis olayı durumuna girecek; sağdakinin arada
bir böğüren karakurtuna yahut sakallr bereli homurtusuna karşr, bu
da bir iki gazetenin köşesinde, bir iki kızıl salya bulaşığı olarak ka-
lacaktır!..
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IIAYDİ ORADAN!

Bodil r'aik

Gönderindeki kuru kafalı korsan bayrağınr indirip, yerine daha
ödisini, kızıl enternasyonalin bezini çeken gazete, Tiirkiye'deki bü-
tün değer ölçülerini de kendi sefii teknesi gibi oynak zannederek n6-
ralar atmağa başladı.

Ona göre, Zonguldak olayında bir kanunsuz grev görmek halk-
tan yana olmamaktıt. Ye Zongııldak'ta bir tek realite vardır, kanun
çiğneyen işçiye ateş edilmesi!.. Bir tek haklı vardır, baş kaldıran
işçi!.. Bir tek sarılacak yara vardrr, isyancı işçinin yiireği!..

Sağ gözündeki, eski korsanlığından kalma kirli kara bandajı çe-
kip kopararak bu sapığı sarsmak gerek:

Zonguldak'ta linç edilerek dokuz saat bir betonun üzerinde bı^

rakrlan yüksek mühendis bu vatanın çocuğ,u değil midir?.. Sopalar
ve taşlarla yaralanaİı askerler ve subaylar, bu memleketin evlitları
değil midir?.. Bu çocuklar, Zonguldak'ta gezinti yaparken maden çu-
kurlarrna mı düştüler?..

Herhalde hayösızlığın da bir haddi olmalr. Ama bütfin işçi bin
liklerinin bir "kanunsuz grev" olarak damgaladıkları bir baş kaldı.
rrşr, hiç görmezlikten gelerek ona karşr kanunu hökim krlmaktan
başka bir düşünceleri olmayan devlet kuwetlerini bir gaddar gibi
gösterecek kadar gemi azıya almış bir dawanş!.. Hayrr, bu hayösız.
lığın da çok ötesindedir ve yeri asla fiirkiye olamaz!..

Demek hesap bu : İşçinin başında ve aJml tehlikeler içinde görev
yapmakta olan bir mühendis öldüresiye döviilqcek, ona acımryacağız.
Ona acrmayı da "halktan yana olmak" değil, halka kaışı olmak sa,
yacağız... Ve bu linç'li, sopalr, nöralr ve taşlı ayaklanrş kaışısında ön,
ce gövdesiyle, sonra da o gövdenin zedelenip yaralanmasr iizerine si-
lihıyla dikilen askeri de "halka kaşı" sayrp yaralarrna bile omuz
silkeceğiz... Pekiy.. sonra?.. Sonrası, Kore böliinüşü, Vietnam çatla-
yışı, öyle mi?..

Hayır efendim, asla olmryacak bu. Ve hepiniz kuyruklannızilze,
rine oturup en faz|a ard ayaklannrzı yalryacaksınız!..
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rJIDIL GEMn§İN A§II\NII\Bı !..

Bedii Faik

İngiliz İşçi Partisi, Vietnam'da Amerika'yı destekliyor!"
Vay gafil İngiliz Sosyalistleri!.. "Sosyal determinizm" den ha-

berleri yok ki... Aslında hepsi birer gizli kapitalist bunların!..
Ya Avrupa sosyalistleri?.. Hay Allah.. Onlar da Amerika'ya hak

vermişler!.. Tuuu.. Berbat oldu gene bir çuval sosyalizm inciri!..
Ama yoook,. Şükür Tanrrya ki, hölö bu dünyada halisüddem

sosyalistler var!..
İşte Rusya, Kızıl Çin veee.. evel iki Türk frkracısr, Komünist

Vietnam'rn yanında hemen yer aldılar!..
Ha şöyle.. Sosyalizm nedir öğretelim şu Avrupa'ya efendim!..
Nedir o idealsizlik öyle?.. Bir türlü yuvasrnr bulamayan koca-

baş kuşu gibi yalpalamak da ne imiş?..
Sosyalist dediğiniz, Amerika neredeyse onun karşrsına geçecek

demektir. Yahut da Rusya neredeyse onun yanına!..

l
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A§IL FARK

Bodii Faik

Solcularrmrzrn Batr sosyalistlerinden bir asır boyu geri olduk-
larına dokunuşum, Akşam yazaflna, bir öğretmenlik hevesi vermiş.

"Batıdaki kapitalist ülkelerin sosyalistleri, ancak içerdeki bö-
lüşmenin adaletini kontrol ederlermiş. Geri kalmış ülkelerin sosya-
listleri ise, Batr kapitalistlerinin komisyonculuğunu yapan içerdeki
kompradorlarla savaşmak ve bu ilişkileri memleket lehine çevirmek
zorunda" imişler. Bu itibarla aralarrnda elbette fark olacakmrş ve
olmağa da mecburmuş!..

Bir defa, Türkiye solcularr sadece kapitalist iilkelerin solcula-
rrndan değil, doğruca Rusya ve Demirperde solculanndan da geri-
dirler. Bu zata, Prof. Libermann ve Trapeznikof'u araştırıp öğıen-
mesini sağlık veririm. Sonra da, Türkiye'deki sol kanadın davranrş-
larıyla, Batı'daki sol'un uyuşmazlığı, sadece fikir açısından değil,
namus ve samimiyet açısından da ortadadır ki, asrl mesele de bura-
da. Zira kapitalist ülkelerdeki ekonomik şartlann, geri kalmış ülke-
lerin şartlarrndan çok ayn ve ağrr olmasr, geri kalmış ülkeler sosya-
listlerini en az, aynı ağrlık ölçüsünde bir namus dikkatine zorlar;
benim şartlarım bambaşka, o halde ben de bambaşka olabilirim der-

bederliğine ve kolaycılığına değil!..
Binbir eksiği ve yanlışı var ya, onun iddiasına uyarak diyelim

ki, Batr sosyalistinin tek görevi, ancak içerdeki bölüşmenin adaletini
kontroldan ibiret. Ve geri kalmış ülkelerin sosyalistlerine daha çok
düşen de içerdeki kompradorlarla savaşmak!.. Eee.. Çok daha kolay

şartlar içindeki bir savaşı, Batılr sosyalist en küçiik bir açık verme-

den yapmak zorundadrr da, geri ülkelerde ondan çok daha ağır şart_
lar içindeki bir savaşı, iplikleri kolayca pa?,a"a, çıkabilecek bir kadro
ile yapmak nasıl miimkündiir?..

Batıda bir tek gerçek sosyalist yoktur ki, hem piyeslerinden ge_

len kazancın vergisini vermemek için Maliye Bakanları öniinde tak_
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lalar atsrn, hem de dilediğini vergi kaçakçısı diye teşhire yeltensin!..
Batıda böylesi ancak vodvillerde olur, bizde ise nerededir, arıyalrm
mı?..

Batıda nezle veya felç olur gibi, bir ihtilölle beraber kırk yıllık
sosyalist tavrrlarr takrnıp ekonomistlik taslıyana da ancak giilerler.
Bizde ise böyleleri, komprador savaşçılığı iddiasındadır.

Kompradorlarla savaşmak, önce kendi kör nefsini yenmekle
başlar. Piyesten başka her şeye benzeyen bayağı karalamalannı oy-
namaktan vazgeçenler olurısa onlarr satılmışlrkla suçlayıp tehditJere
kalktın mr, vereceğin komprador savaşr artık bir operet konusu ol-
du demektir. Sağda, solda konferans adına yaptığın gevezeliklerde,
yazdığın gazetenin sayfalarrnr dolduran ilönları sanki saklamak
mümkünmüş gibi, sol yaygaraya kaşı koyanlarr ilön beslemesi say-
mağa kalktın mr, aJmı kompradorlar savaşrnrn başlamadan biteceği
gibi...

Batı sosyalizmi, iddialarıyla asla zıdlaşmıyan bir davranış için-
de, prrıl pırrl samimiyetler ve namuslarla dolu bir kadronun eseri!..
Sırtrnda yüzbinlerce liralık kaput bezi suistimali taşı5ıarak dik dur-
ma iddiasında olan sosyalist ise yalnız bizde!.. Asıl korkunç fark bu.
Ve bu farkı ortadan kaldrrmadan fiirkiye'deki sol kanadın önce iti-
bar, sonra da başan kazanaca$na inanmak için, gerçekten pek saf
olmalı!..
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EN BÜYÜK TEHLİKE

Ahnıgt Emin Ya,lma.ıı

Türkiye'de ifrat cereyanları başıboş bir hale gelmiştir. Hepsi
yrkrcr, tahrikçi çabalarrna pervasızca devam ediyor. Yıllardan beri
komünist diye tanınanlar, artrk maskelerini atmışlardır. Kendile-
rini duruma hökim görüyorlar ve herkese meydan okuyorlar. Solcu
dergilerde havsalaya sığmayan yazı|at çrkıyor ve olağan diye karşı-
lanıyor. Sağ ve sol, kutuplar kadar birbirlerine uzak olması ldzım
gelirken, bu iki nevi zıt cereyan arasında, mevcut diizeni yıkmak ba-
krmrndan, şuursuzca da olsa, çok sıkr bir işbirliği vardır. Mühim bir
krsrm komünistlik tahrikleri koyu milliyetçilik, ırkçılık ve yobazlık
maskeleri altında alıp yiirüyor.

Komünistliğe doğru giden yollar hakkında çok hassas olan Tür-
kiye'de solculuğun en aşkın şekilleri moda haline gelmiştir. Gençle-
rin bir krsmr bunu heryeye deva, en tabii çrkar yol diye kaışılıyor.
Bu modanrn icabrnca tasarruf hakkına yan gözle balıulryor, tüccarrn,
endiistrinin her şekli vurgunculuk diye kaşılanıyor. Krsrr bir dev-
letçilik, altmış iki milyar liralık bir yatırımı verimsiz bir halde tut-
masrna korkunç bir kırtasiyeciliğin esiri olmasrna rağrnen, makbul
tutuluyor ve ithalit ve ihracatın devletleştirilmesi yolunda ısrarlı
baskılara bile başvuruluyor.

Bu istidatlar kaşrsrnda orta yollarda yüriimek isteyen ve hiir-
riyeti seven adamlar kendilerini emniyette görmüyorlar, karanlık
saydrklarr bir gelecek karşısında bir hayli vatandaş, teşebbtise atıl-
maktan, milli enerjileri serbest bir surette kullanmak gayretine ka-
tılmaktan korkuyor, en dar bir mönayla giinliik çıkanna bakıyor,
kötü istidatlara karşr mücadele hevesi ve cesareti duymuyor.

Bütün bu durumda vahim bir milli tehlike bulunduğuna şüphe
yoktur. Fakat Ttirkiye'nin maruz bulunduğu en büyük tehlike bu
değildir. Türkler gibi görmi§ geçirmiş bir milletin biinyesinde buna
kaşı ergeç bir uyanış ve mukavemet belirmesi ve kötü istidatlann
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önlenmesi beklenebilir. Ne yazık ki asıl varlıklar ve canlarr tehdit
altında bulunanlar mevcut yıkıcr cereyanlardan kuru kuruya şikö-
yetle kalıyorlar. Bunlardan korunmak için elbirliğiyle ve şuurlu bir
takrm halinde harekete geçmek hevesini duymuyorlar. İnanılmaz
bir gaflet ve basiretsizlik içinde kıymetli zamanlarrn akrp gitmesine
seyirci oluyorlar. Korkunç bir nemeli,zımcrlık içinde küçiik, hasis,
kısa vödeli menfaatlerin arkasında koşuyorlar, vergi ödemekten kaç-
mayı, döviz kaçırmayr bir marifet sayıyorlar. Elbette ki bunun is-
tisnaları vardrr. Fakat durumu di.izeltmeye bu yeter sayılamaz. Hat-
tö küçük çıkarlanna bakmayı bir hak saymaya alışmış olanlar, dü_
rüstler ve şuurlular karşrsrnda rahatsızlık duyuyorlar, bunları ezmi-
ye, yollarını kesmiye çalrşıyorlar.

fute ttlrl<lye'nin mdruz bulunduğu en büyiik tehlike, komi.inist-
lerin, faşistlerin, yobazların plönlı çalışmalan değildir. Asıl büyiik
tehlike yrkrcr cereyanlann tehdidine maruz olan serbest teşebbüs,
ticaret ve sanayi ziirnrelerinin önceden mağlübiyetini kabul etmele-
ti, aciz ve sükünet içinde, hareketsiz ve tedbirsiz kalmalarıdır. Aynı
zamanda da serbest teşebbüsiin itibarını krran çirkin hareketlerin
arkasrnr kesmemeleridir.

Türk işçileri çok şükür şuurlu ve teşkilfltlı bir hale gelmiştir.
Başlarındaki liderlerin çoğu memleketçi bir ruh taşıyan değerli, an-
layışlı vatandaşlardır. TeşkiHt iyi kunılmuştur. Gelir kaynakları
sağlam olduğu için yoksuzluk srkıntısr çekmiyor, müspet bir daya-
nrşma içinde emek sahiplerinin haklarını, menfaatlerini müdafaa
ediyor. Fakat işverenler aynı şekilde bir kuwet kuramadıklan için
fren vazifesi görülemiyor, işçiler arasındaki miifritler ve araya ka-
nşan tahrikçiler, grev gibi silAhların ölçüsüz bir surette kullanılma-
sı imkönlannı elde ediyorlar. Aklı başında işçilerin çoğu, işverenler
teşkilötının cansız, vasrtasız ve şuur§ıuz bir halde bulunmasını tenkit
ediyorlar. Memleket hesabrna iyi bir muvazenenin yüriimesi için kar_
şılarında canlr bir işverenler teşkilötı bulunmasına ihtiyaç duyuyor-
lar.

İşveren teşkilötının başkanr Şahap Kocatopçu, çok değerli ve
anlayışlı bir vatandaştır. F.akat işverenler aidat ödemezlerşe, teşki-
lfltta yüksek kıratta elemanlar kullanılmasına imkön vermezleıse,
şuurlu bir dayanışma ihtiyacını duymazlarsa Şahap Kocatopçu ve
müşterek menfaat anlayrşrna ve memleket duygusuna sahip mahdut
kimseler ne yapsrnlar?

Serbest teşebbüs sahasrnrn dökiintü ve dağınık halde bulunma-
sında, kendi menfaatlannı uzak vödeli olarak göremeyen, Atatürk'-
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ün "Milli Tüccar" tarifine uymaya.çalışmıyan, vurguncu zihniyetli
kimselerin mesuliyet payı büyüktür. I(omünistliğe büyiik firsat ve_
ren ve memleketin rejim enrniyetini tehlikede bırakan bu başıboş du-
rumun kökünden düzelmesi lizımdır.

Bunu sağlamak için, hareket noktası diye kuru propaganda iize-
rinde durmak ve gözleri açmaya çalışmak beyhudedir. Btrnun tesiri
azdrr ve geçicidir. İlk esaslı iş, memlekette idari ıslöhat yaprlması,
heşeyi boğan, zamaflı hiçe sayan kırtasiyeciliğin ortadan kalkmasr,
memurlara geçime yetecek ücret verilmesi, mevcut duruma göre öde-
ta meşru sayılan ve herşeyi altüst eden rüşvet sisteminin tasfiyeye
uğratılması lözımdır.

Bunun ardrndan da Ticaret ve Sanayi Odalarınrn, Ticaret Bor-
salarrnrn ve bunlarrn bir icra vasrtası olan Odalar Birliğinin şimdiki
uyuşuk duruma son vermesi beklenir. İttisaai araştrrma tesisi ile
teşkilit bir hizada olarak Ticaret ve Sanayi Odaları bir hayli faideli
işler yapabilirler. Bir defa kırtasiyeciliğe kaşı mücadele açarak,
hükfimetle anlayışlr bir işbirliği halinde kalmaları lözımdır.

Sonra da serbest teşebbüs ve ticaret sahasındaki yolsuzluklara
elkoymalarr ve bunlarla uğraşmaları icabeder. Hiüümetin en iyi bir
teftiş sistemi sayesinde bile yapamadığı işlerin, dürüst tüccar ve
onlan temsil eden teşkilöt kolayca hakkrndan gelebilir. Herhangi bir
şubedeki bir tek dürüst örnek, teşkilAtta destek bulursa, bütün şu-
beyi temizlemeye yetebilir. Bugün serbest teşebbüs ileminde komü-
nizmin gelmesini çaresiz sayanlar, mağlüp olmayı kabul edenler ve
hatt6. koyu solcularla kötü kişi olmamak için her türlü mücadeleden

çekinenler vardrr. Hiir teşebbüs A.lemi elbirliğiyle bu gibi çrgmca me-
yilleri silkip temizlerse, memlekete karşı olan vazifelerini ciddiye
alrrsa ve kendi şeref ve itibarınr korumayr iş edinirse, yıkrcı, ifrat
cereyanlarr ve bilhassa komünizm en kuwetli destekten mahrum
kalır ve Türkiye'de ameli bir istikrar ve g,üvene doğıu yol alrnrr.
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TÜRKfrE,I}E KoMüNİzlı{ TEHLİKE§İ van MIDIR?

Prof. Dr. Miimta,r Tıırhan

Yakın komünizm tehlikesinden eğer komünistlerin kanuni, D€ş-
ru yollardan seçimle veya kendilerini açığa vurmak şartıyla bir ihti-
lille fahut isyan çrkarmak suretiyle iktidara gelmelerini kasdediyor-
sanrz bu suali menfi olarak cevaplandrrmak mümkündür. Yok, eğer
bundan komünistlerin sosyalizm veya sair maskeler altrnda, sosyal
adalet, toprak ve vergi reformu gibi sloganlarla iktidara gelmelerin-
de müessir olacak bazr zümrelerle birleşmek, devlet idaresine nüfuz
etmek, miinewerler ve gençler arasrnda geniş taraftarlar toplamak,
memleketi kalkrndrracak hakiki çarelerin bulunmasrna ve isabetli
tedbirlerin alrnmasrna mAni olup, buna mukabil vaziyeti büsbütün
vahim bir hale getirecek mevzuatrn çrkma§rnr, gösterişli, verimsiz
tedbirlere başvurulmasrnı, yanlrş kararlar alrnmasrnr teşvik etmek,
bunlarr desteklemek ve sonunda memleketi bir çrkmaza sürüklemek
suretiyle kendileri için en uygun zemini hazrrlamayı kasdediyorsıanız
bu nevi bir tehlike yakın değil vökidir ve biz onun içinde yaşamak-
tayız.

Bununla beraber fiirkiye'nin içtimai ve iktisadi yapısını ileri
sürerek bu nevi bir tehlikenin bizim için bahis mevzuu olamayaca_
ğını iddia edecek fikir ve ilim adamlarr, bilhassa iktisatçılar buluna-
bilir. Bunlara bu hususta ilk yanılanrn kendileri olmayıp bizzat Marır
olduğunu hatırlatmak lözımdır. Zira benim bildiğime göre Marx'rn
şartlarrna uygun düşecek latzda komünizmi kabul etmiş bir memle-
ket heniiz çıkmadı. Zaten komünizm umumiyetle bilindiği gibi bu_
gün her bakımdan geri kalmış memleketlerin sözde münewerlerine
musallat olan bir illet haline gelmiş bulunuyor. Onun için ne bu mü_
nevverleri, ne de onlara katrlanlarr komünizm için müsait olan vasa_
trn Maıx'a.göre nasrl, bugtinkü komünist liderlere r,azatan ne şekil_
de bir içtimai ve iktisadi bünyeye sahip olmasr l6.zrm geldiği pek al6_
kalandırmamaktadır. Hattö onlarrn çoğunun bu nevi şartlarrn var_
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lığından ve liizumundan haberdar olduklanndan bile şüphe edilebi-
lir. Çiinkü onlar muayyen reçetelere göre hareket eden, faaliyetleri
başkalan tarafından idare edilen kuklalar gibidir. Çok defa iplerin
kimlerin elinde olduğunu dahi bilmezler. Bütün bu faaliyet ve hare-
ketlerin gayesi ise geri kalmış bir memlekette şu veya bu şekilde bir
gelişmeyi, kalkrnmayr imkönsız hale getirip tek kurtuluş yolunun ko_
münizm olduğunu telkin etmektir. Bunun için de münakaşalann çok
aşağı bir seviyede kalmasına ve propaganda şeklini muhafaza etme-
sine gayret edilir. fiirkiye'nin ilk safta halledilmesi lözım gelen
problemleri kanaatrmca şu srrayr takip etmelidir: :1) Memlekette
siyasi istikrar ve huzurun temini, 2) İdarenin cezri ve müessir bir
şekilde islöhı, 3) Maarif sisteminin memleketin hakiki ihtiyaçlarına
göre yeni baştan organize edilmesi, böylece yalnız memur yetiştir-
mesine mini olunması, 4) Memleketin kalkınmasında birinci derece-
de rol oynayacak ilim ve teknik sahada mütehassıslann yetiştirilme-
si, 5) İlim müeseselerinin takviyesi ve ilmi araştırma teşkilötının
kurulması.

Bu problemler halledildiği takdirde, diğerleri kendiliğinden hal
çareleri bulacaktır! 

]
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NEREYE GİDfroRUz?

Prof. Hözım Atıf Kuyuca,k

Son günlerde Sovyetler Birliği ile memleketimiz arasrndaki yak-
laşma hareketJeri münasebetiyle üç ayrı olaya rastlıyoruz.Eweli, bu
teşebbüsü fırsat bilen sol eğilimliler faaliyetlerini artrrmışlardrr. Sa-
niyen, bazı yazarlarlm|z, Sovyetler Birliğindeki kalkınmayı, oradaki
bolluğu ve bereketi övmektedirler. Üçüncü olarak da, Amerika'ya ve
Amerikalılara karşr hücumlar çoğalmrştır. Bu hususlan dikkatle in-
celemek, memleketimizin gerek iç ve gerek dış politikasrnı tesbit ba-
krmından çok faydalı olacaktrr.

Eweli şurasrnı önemle belirtmek gerektir ki, üç asra yakın bir
zamandan beri komşumuz Rusya Çarlığı ve bunun vörisi olan Sov-
yetler İdaresiyle bir dargınlrk ve çekingenlik havası içinde yaşanıak
akıllıca bir hareket sa5nlamaz. Bu gerçeği gerek bizde ve gerek Sov-
yetler Birliğinde kavrayan ve iki memleketin milli politikalarrnr bun-
dan ilham alarak düzenlemeğe çalrşanlar olmuştur. Bununla beraber,
İkinci Dünya Savaşı srrasrnda Rusya'da, memleketimize karşı takı-
nrlan tavrr oldukça sertleşmiş ve bilhassa bundan sonra, Türkiye'-
nin, bu hareketlerin etkisi altında yüztinü Batıya çevirmesi üzerine,
Sovyetler Birliğinin memleketimize kaşı tavrı daha da bozulmuş ve
aradaki münasebbtler, devletler arası asgari ve resmi nezaket kaide-
lerine münhasrr kalmrştır.

Şimdi, bu gerginliğin ortadan kalürrlmasına ve aradaki iktisa-
di, ticari ve kültürel münasebetlerin geliştirilmesine çalrşılmaktadır.
Fakat jeopolitik ve tarihi gerçekler bakımrndan makul olan bu ha-
reket, Garp Blokundan uzaklaşma ve bu Bloka karşı düşmanca duy-
gular besleme mönasına alınmamalrdır. Gerçekten, özel kişi müna-
sebetlerinde olduğu gibi, devletlerarası sahada da bir devletle olan
miinasebetlerin iyileşmesi, diğer devletlerle' darrlmayı gerektirmez.

Medeni bir memleketin politikasında ise herşeyden ewel hf,kim
olması gereken ölçüler, insanlık ve ahlök prensipleridir. Milll men_
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faatler ancak bu prensiplere dayanılarak güdülmelidir ki, o memle-
ket tarih boyunca düriist bir topluluk olarak tanınabilsin. Sadece
menfaate dayanan ve en kolay göriinen politika, daima en iyi sonuç
veııen bir yol değild,ir. Bu sebepledir ki, Doğu ve Batı ortasındaki
Tiirkiye'nin her iki tarafa karşı politikası ahlöki prensiplere ve doğ-
ruluk ve diirüstlük kurallanna dayanmalrdır. Esasen Tiirklerin tari_
hi gelenekleri de ahlök kurallarına ve insanlrk temel haklanna uy-
gun olarak yaşamayr icap eder. Memnunlukla gördüğümüze göre,
hüktımetimizin düşünüşü ve uygulaması da böyledir.

Bütün bunlara rağmen, gözden kaçınlmaması gereken bazr ger-
çekler vardrr. İntar edemeyiz ki, bir çok memleketlerde hayat, nor-
mal görüldüğü halde, günlük olaylann altında insanlık temellerini
yrkmayı amaç tutan kötü kuwetler faaliyettedir.

İster sağa, ister sola eğilmiş olsun, bu kötü kuwetlerin istediği,
hiç bir ahlök kaidesiyle veya insan haklariyle bağımlı olmadan, dün-
yaya hiikmeylemektir.

Kötü kuwetler, dünyada her zaman çeşitli şekillerde ve her ta-
rafta mevcut olmuştur. İptidai dinlerde kötülük kuwetleri tanrılaş-
tırrlmış ve bunlara karşı iyilik tanrrlarrnın yardımr aranmrştrr. Da-
ha yüksek dinler ise kötütüğe karşı mönevi kuwetle savaş açmışlar-
dır.

Kötü kuwetlere karşı mönevi kuwetin zayıfladığı hallerde ise
insanlar çeşitli felöketlere sürüklenmişlerdir. Meselö Avrupa diplo-
masisi üzerinde etki yapan kötü kuwetler iki büyük diinya savaşr-
na sebep olmuşlar ve üçüncüsü için de fırsat beklemekte bulunmuş-
lardır.

Diinya haritasını önümiize açarak, kanşrklık, huzursuzluk ve
soğuk harplerin bulunduğu meselö, Kore, Vietnam, İsrail, Yemen,
Küba, Bolivya ve bir çok Afrika devletleri gibi memleketlere işaret
koyacak olursak, kötü kuwetlerin bütün diinyayı kaplama istidadı
gösterdiğini ve tehlikeli olmağa başladığını anlarız. Bu sebepledir ki
ister Doğu, ister Batı ile olsun, münasebetlerimizde tedbirli ve ihti,
yatlr olmamız gerekmektedir.

Memleket hudutları içinde ve dışında sol veya sağ cereyanlar fi,
kir halinde kaldıkça ve samimi kanaatlara dayandrkça, belki tehli-
keli sayılmayabilir, fakat yabancr bir devletin idare ettiği herhangi
bir fikir cereyanr daima kaçrnılması gereken bir şeydir, Gerçekten
Sovyetler Birliği ile yaklaşma teşebbüsüniin hemen akabinde, 5ıuka-
rıda söz konusu ettiğim olayların hep birlikte meydana gelmesini sa-
dece tesadüfe atfetmek ödeta safdillik olur.
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Kabul ettiği Anayasa ile belli hak ve prensiplerine dayandığınr
dünyaya ilin eden Türk Milletinin herhangi geçici bir politik his
buhranrna kapılarak temel kanılarında değişiklik yapacağı hiç bir
zaman akla gelmemelidir. fiirk Milletinin çok ezici bir çoğunluğu
Anayasanrn kavradığı prensipleıe södıktır.

Sovyetler Birliğindeki kalkınma ve bolluğa gelince; bu husus-
ta söylenecek çok söz vardrr. Her şeyden ewel belirteyim ki, Çarlık
İmparatorluğu her anlamiyle geri kalmış bir memleketti. 47 senelik
ihtilel, bu memlekette iktisadi sahada gözle göriinen, elle tutulan bir
çok ilerlemeler sağlamıştır. Teknik bilgi de ilerlemiş ve bir çok hu-
suslarda Batıya eş ve hattö bundan ileri hamleler yapılmıştır. Kül-
tür de, müzik ve bale gibi sahalarda ilerlemiştir. Fakat bütün bu iler-
lemeler, ferdi hürriyetin ve demokrasinin feda edilmesi bahasrna
sağlanmıştır. Bundan başka, gösterilen ilerlemelerin ve kalkınma-
dan doğan bolluğun bütün memlekette almı derecede olduğunu biz-
zat taraftarlannrn bile iddia edemiyeceği meydandadır.

Kalkrnma ve medeniyet eserleri, ancak hürriyet ve demokrasi
şartlan içinde gerçekleştiği zaman faydalı olur. Aksi takdirde bu
eserlerin, ytizbinlerce esirin hayatı pahasına dikilen Mısrr piramit-
leri veya başka bu gibi Kolosal gösteri ni.imunelerinden farkı o|maz.
Devlet, sadece ferdin refahını ve fakat aynı zamanda da her bakrm-
dan hürriyetini sİğlamak amaciyle meydana getirilmiş bir sosyal
kurum olduğuna göre, bunu tannlaştırmakla sadece geriye doğnı
gidilmiş olur. i

Türk Milleti kalkınma çabasındadrr ve Sovyetler'Birliği ile de
düşman olmak niyetinde değildir. Tersine, bu memleketle iki tarafın \
da menfaatine uygun gelecek münasebetler kurmağa hazırdır. Bu_
nunla beraber, eğer o memlekette kullanrlan kalkınma usullerinin bu-
rada uygulanmast düşünülecek olursa, büyük bir hatö işlemiş olur.
Çiinkü, asrrlarea, hürriyeti ve istiklöli için çarpışmış olan bir mille_
tin, bolluğun bedelini ferdi hürriyetle ödemeğe ıazı olacağını tahmin
etmiyonım. Kaldı ki Sovyetler Birliği'ndeki bolluk da yalnız bazı ta-
li'li ziyaretçilerin görebildiği bir olaydır.

Tiirk - Sövyet yaklaşmasrndan kuwet alarak, Amerika Birle-
şik Devletlerine kaşı girişilen hücumlar, üzerinde dikkatle durula-
cak bir ruh haletinden faydalanılarak tertiplenen sistemli bir kam-
panyadan başka bir şey değldir.

Bfu gazete, diinyadaki Amerikan aleyhtarhğınrn sebeplerini say-
mış bazı hususlarda Amerikalılan da kabahatli bulmuştur. Bu tah-
lil hiç şüphesizdir ki bir çok bakımlardan doğrudur. Bununla beraber
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bizdeki Amerikan aleyhtarlrğının Sovyetlere yaklaşma zamanına
rastlaması düşünülecek bir noktadır. Bugünkü durum şöyle özetle-
nebilir : Türkiye, Kuzeydeki komşusu ile iyi münasebetler kurmaya
niyetlidir. Dışişleri Bakanımrzın ifadesine bakılırsa bu niyet Sovyet-
lerde de vardır. Şu halde, ticaret miinasebetlerini geliştirmekte hiç
bir sakınca olmryacağı meydandadır.

Kültür münasebetlerine gelince, bunların tam karşılıklı, yani
aynı derecelerde ve oranlarda olmasrna dikkat gerekir. Aksi halde
zatar|ı çıkmamrz mukadderdir.

İl<tisadi sistem konusunda bunun her memleketin iç durumuna
ve tarihi geleneğine brrakmak, yerinde olur. Bir takım amatör ısla-
hatçılarrn, dikta ile her şeyin yapılabileceği hakkındaki iddialarına
kaışı, daima kalkınmanın 

-insan 
kıymeti bakımından- kaça mal

olduğunu hatırlamak lözımdır.
Sovyetlerle yeniden iyi münasebetler kurarken, NATO ile bağ-

lılığımızın gevşemiyeceği kesin olarak ifade edildiğine ve Sovyetler
de bu görüşü kabul eylediklerine göre, mutlaka Amerikan aleyhtan
olmağa da lüzum yoktur. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgur-
dan olmıyalım.

25



l

KOMÜMZM TEHLİKESİ

I}oç. I}r. Faruk Timuıtaş

Memleketimizde çok yakın olmasa bile, bir komünizm tehlikesi
vardrr. Tarihi, içtimai, iktisadi ve kültiirel şartlar müsaid değildir
diyerek böyle bir tehlikenin yok olduğunu kabul etmek biraz safdil-
lik olur. Bu şart ve ortamları bulunmadığr halde, komünizmin ağına
düşmüş ülkeleri diişiinmek gerekir.

Memleketimizde son yıllarda, hususiyle aydınlar arasrnda, bir
servet düşmanlığı, dernokrasi düşmanlığı ve dikta özlemi, srnrf mü-
cadelesini tahrik gayretleri görülmektedir. Maneviyata hücum, dinle
alay ve dindarlarla milliyetçileri (ylnl aşrrı olmayan sağcılan) "ge-
rici" diye damgalamak faaliyetleri ise, alabildiğine artmıştır. Gaze-
te sütunlarında hususi teşebbüs düşmanları, bütün istihsal vasıtala-
rrnrn devletleştirilmesini isteyenler, sosyal adaletin ancak ileri ve
aşrrı bir sosyalizm ile gerçekleşebileceğini ileri sürenler serbestçe at
oynatabilmektedir. Yazıl.ar drşında konferans, açık oturum gibi top-
lantılarda da kanunen suç sayılabilecek hususlar söylenebilmektedir.
Açrkçası, memleketimizde komünizm propagandası kesifleşmiş ve
su yüziine çıkmış bulunmaktadır. Buna kaşrlık, komünistler hakkın-
da geniş bir takibat açıldığı işitilmemektedir. Bu husus vatandaşları
ve yurtsever aydınlan zamar. zaman ye'se düşiirmektedir.

Komi.inizmi önlemek, sidece kanun ve polis yoluyla elbette müm-
kiin değldir. Onu iyice bilmek, metodlarını ve çalışma tarzrnı, el at-
tığı konuları iyice tanrmak gereklidir. Komünizmi önlemek için si-
yasi, sosyal ve iktisadi istikrarr meydana getirmek; bu sahalarda ıs-
löhat yaparak ve toprak dövasrna, işsizlik, beslenme ve mesken me-
selelerine çareler bularak hayat seüyesini yükseltmek, sosyal emni-
yet, huzur ve adaleti gerçekleştirmek şarttrr. Bu işte ise aydınlarr-
mıza ve bilhassa zenginlerimize büyük vazifeler düşmektedir.

2) İlerlemek, yükselmek, kuwetlenmek isteyen; çağdaş mede-
niyet seviyesine ulaşmak için çrrprnan bir ülkenin pek çok meselesi

l
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var demektir. Memleketimizin başta gelen meseleleri rejim ve eği-
timdir sanıyonım. Yüz yıldan fazladır devam eden hürriyet mücade-
lesini, halk lehine kazanmak zorındayız. Yaşamak istiyorsak, siyasi
ve sosyal demokrasiyi ve Atatürk'ün dilinden düşürmedi$ milli ira.
de ve hdkimiyeti tam mA.nasiyle hedefine ulaştırmamrz ve gerçekleş-
tirmemiz gerekir. Eğitim meselesi ise herşeyin başrnda gelmektedir.
Yeni nesillere milli terbiye veren ve onlarr milli ülkülerle yetiştiren
bir eğitim sistemine her zamankinden daha çok muhtaç bulunmak-
tayız, Öbür meseleler bunlardan sonra gelir ve çözülmeleri de bun-
lara bağlıdır.
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ATATÜRK KOMÜNİ§TLERE BAYRAK OLAMAZ!

Durum dengisindon

Bugünkü ortam, vaktiyle votka içilip, kazaska oynandığı, Rus
çıgan havaları söylendiği günleri hatrrlatıyor. Hürriyetin eşarete
böytesine arzulu olabileceği insan havsalasına sığar değildir. Efen-
disinin bakışlarrnda aczin musamahasını gözleyen arsız köpekler
bekledikleri 6nı bulduklan zaman nasrl havlarlar, nasıl salarlarsa,
Türk hariciyesinin diplomatik bir davranrşınr firsat bilen belli ko-
münistler de aynen bağırıyor, çağırıyor, saldırıyorlar.

Ne oluyoruz? Dışişleri bakanı Moskova'ya, pek makbul bir si-
yaset adamı haline getirilen Tevfik Rüştü Aras gibi Komintern'e gir-
meye mi gitti?

Bağrmsız, şahsiyet sahibi, samimi ve haysiyetli bir politika ne
zamandan beri komiinist olmak, komünistlere teslim olmak, komü-
nist politikasını gütmek, Moskova'ya teslim olmak mönası taşıyor?-

Ti.irkiye'de Tevfik Rüştü Aras'tan başka bir adam bulamazsınız
ki vaktiylg Komintern'e girmeyi teklif etmenin şerefiyle yaşayabil_
sin. Vardır elbet böyleleri, ama onlar adam değildir.

Komiinizmi benimsemiş olan Tevfik Rüştü Ara§'ın ATA_
TÜRK'e atfen ileri sürdüğü iddiaları çürüten vesikalar takdim
ediyonız.

Yüreklerimizin sevgi dolu hötıralarla taştığ böylesine bir gün_
de, ATATÜRK'e bağlılığrn taüna tam varmak isterdik. Tam olma-
makla beraber yine de varıyoruz şüphesiz. Ama, tarihi tahrif ede-
rek milleti kandrrma yolunda yürüyenlerin yapabilecekleri korkunç
cüretkflrlıkları bir kere daha anlamış olmanın bulandırdığı gönülle-
rimizde acı dolu olarak... Değneksiz köyde dolaştığnı sanan komü-
nistler!..

Yine böyle bir ortamda ağabeylerinizin azgınlıklarına şahit olan
ATATÜRK şunları söylemişti :
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"Şurası unutulmamalıdır ki, Türk dleminin en büyük düşmanı
komünistliktir ! Her göründ,üğü yerde ezilmeli!.."

ATATÜRK'ün kendi elyazısiyle verdiği bu emir, Türk milletine
bıraktığı en büyük mirastır. Bunda Türkiye'nin politik ve ekonomik
yönü töyin edilmiş bulunuyor. ATATÜRK'ü bir komünist ihtilölinin
bayrağı haline getirmek isteyenler var.

Uyanalım artık!..

,
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YERLİ KIzILIltRA Mo§KovA EMRİ

§enatiir Dr. Fotlıi Tovetoğlu

Moskova'nrn hür milletleri içinden yıkmak için kullandığı uzun
vAdeli plönlar, ya|nız o memlekette kurdurduğu gizli komünist par-
tilerinin siyasi çabalarrndan ibaret değildir. Toplumu veya bir ziim-
reyi protesto, grev ve kargaşalıklara; siyasi ihtilel ve hüktımet dar-
belerine kışkırtmak ve sürüklemek, bilhassa "Kiiıltür Bolşevizmi"
ile hazırlanır.

Sanat ve kiiltür alanrnda ve mesel1 basrnda, tiyatrolarda, rad-
yo ve televizyon müesseselerinde ve kitap basan, satan ve okutan
yerlerde yuvalanan, hücre kurup çöreklenen kızıl satılmışlar, çeşitli
yoldan, Moskova ile daimi irtibat ve temas halindedirler. Yerli ajan-
lar, emir ve direktifi dnima Moskova'dan alrrlar.

Yıllardan beri sanat bahanesiyle Moskova, Paris, Kahire gibi
değişik merkezlerde komünistler tarafindan akdolunan (Beynelmilel
Sanatçılar ve Yazatlar Kongreleri)'nde, Demirperde memleketleri
ile hür milletler içindeki komünist sanatçı ve yazar|ar bir araya ge-
lirler. Tiirkiye'den de bu kongrelere diima çağırrlan ve katılan ya-
zar|ar vardrr. Bunlar, buralarda fikir alış-verişinde bulunur, sanat-
larrnr icra ederler. Moskova'dan gelmiş yeni emir ve tölimatı alarak
yurtlarına, mel'unluk vazifesi başına dönerler.

Daha önee (Komiinizmle Mücadele Yayınlarr) mrzda kısmen yer
almrş ve açıklanmrş -Bk. F'aşist Yok, Komiirıist Var! İlöveli 3. bas-
kr, Ankara 1963, ss. 24-27- bu Moskova emirlerinden en önemlisinin
tam metnini burada sunacağız. Böylece : "İlericilik, Toplumculuk,
Devrimcilik, İnsaniyetçilik, Hiimanistlik ve hatti Atatürkçüliik"
maskeleri altrnda, Türkiye'mizde dine, milliyete, aileye, namusa, par-
lömenter rejime, demokrasiye, insan haklarrna ve servete saldrran-
lann gerçek yiizlerini tanımak .kolaylaşacaktrr. Belki, bu yrkrcı,
mel'un gayelere bilmeden katılan safdillerin ayılıp doğru yola gel-
melerine de yardım edilmiş olacaktır.

ı
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Tiirkiye'yi de bir Demirperde memleketi yapmakla görevli kızıl
uşaklara da uygulasrnlar diye Moskova'nın verdiği 18 maddelik emir
şudur :

1 - Yurdunuzda komünist ve sosyalist partilerin kurulmasrnı
kışkırtınız. Bunlar mevcutsa işbirliği yaprnrz.

2 - Halkınızı, mümkün olduğu kadar srnıf ve zümrelere bölü-
niJız.

3 - İşverenle işçi arasında daimi anlaşmazlık konularr çıkarr-
nlz,

4 - Komiinist rejim kökleşinceye kadar, yurdunuzda böyle bir
tehlikenin olmadığına herkesi inandrrrnrz. Sizin niyet ve çalrşmanızı
farkedip yüziiniize vurmak isteyenleri, vehimli ve jurnalcı olmakla
suçlandrrrnız.

5 - Gizli, açık din düşmanlığı yapınrz. Mezhep ve tarikat kav-
galarrnr kışkırtınız.

6 - Milli d6,vAlar ve davranlşlar karşısrnd,a, tamamiyle hissiz,
kaygısız durup mümkünse önleyici yazı|ar çıkarrnrz. Her millt var_
lığı yıkmağa gayret ediniz.

7 - Politika, sanat, edebiyat ve kültür kollarrnda, fikirlerinize
uzak olup da, komünist temayüllii bulunmayanlarrn bütün şöhret,
rağbet ve otoritelerini yıkmağa çalrşınız

8 - Halkın çok sevdiği yahut millete kabul ettirilmiş olan kah-
ramanlarr yıkmak zor olacağrna göre, onlarr kendinize bayrak ya-
pınrz. Düşiince ve davranrşlarınr kendi açrnrzdan yorumlayrnrz.

9 - Romanda, şiirde, yazıda, karikatürde sistemli ve maksatlr
olarak işçinin ve köylünün sefaletini mübal6.ğalı bir şekilde teşhir
ediniz.

10 - Tercümelerinizde, Batr'nrn komünist veya komiinizme ya-
kın olan yazar|arının eserlerini seçiniz, çeviriniz.

11 - Milletinize, Batı Bloku'na ve demokrasiye düşmanlık aşı-
layınız.

12 - Nizamlara ve kanuna karşı gelenleri destekleyiniz. Karga-
şalık çıkarmak için "muhalefet" duygularınr isyan derecesine geti-
finiz.

13 - Memleketinizde yasak değilse Rus filimlerine, yasaksa sol
eğilimli filim ve piyeslere övgüler yaptp alöka toplayınız.

74 - İlk önce komünist iken sonradan dönmüş olan Fransız
Andr6 Gide ve A. Malraux; İtalyan Ignosio Sillone; Amerikalı
Richard Wright ve Louis Fischer; İngiliz Arthur Kelstler v.b. ya-
zatları kötüleyecek kampanya a1ı.nlz, Şöhret ve fikirlerini yrkınız.
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15 - Sendikaları, gençlik derneklerini ve sanat birliklerini ele
geçirmeğe çalışrnız.

16 - Bilhassa öğretmen, profesör, parti başkanı gibi büyiik kit-
leleri elinde tutanlara, sulanna gitmek suretiyle yaklaşınız. Onlarr
kazanmağa çalışınız.

17 - Siirekli huzursuzluk kaynaklarl arayıp bulacak ve bunla-
rı daha beter olarak devam ettirmeyi en baş prensip sayacaksınrz.

18 - Komünizmi açıkça savunmak yasak olduğu takdirde sos-
yalizmi (!), ve sosyalist yayın yapamıyorsanız işçi dövalarını ele
alır göriinerek gayeye hizmet edeceksiniz."

Yukarıki Moskova emrinin kimler tarafindan nasıl uygulandr-
ğına dikkat etmek, yurdumuzdaki kasrtlr propaganda ve davranrş_
ların değerlendirilmesini sağlayacaktır.
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SovyET .EMPERYALl^lfi VE İ§IrAVCILIK

Senatiir Dr. Fethi TevetoğIu

Bir yumurtanın iki yarıs1 demek olan iç ve drş politikanrn Sov-
yet Rusya'da uygulanmaları, (güvensizlik) ve (gerçeksizlik) diye
adlandırılabilir.

Bütün yeryüziindeki kitaplıkların ve kitaplann yakılüğını, bü-
tün beyinlerin yıkandığrnr sanrrcasına (yalan)'ı (gerçek) yerine ra-
hatça kullanabilen komiinistler, 1917'den beri hep emtrıeryalizme ve
emperyalistlere karşı olduklan giilünç iddiasını söyler ve savunur-
lar. Yalnrz 1939 yılından bu yana sömürgeci Batr devletlerinden Bü-
yük Britanya, Fransa, Belçika ve Hollönda, nüfus sayrlarr toplamı
840 milyonu aşan 44 merıleketin bağımsrzlık haklarını tanrmışlar-
dır. Halbuki aynr müddet içinde Sovyetler Birliği, 263.640 mil-kare
toprağ işgal ederek 220 milyon 750 bin kişiyi Demirperde gerisin-
deki "Krzıl Cehennem" e 5ruvarlamışlardır. Bu, onlara gör,e emper-
ya|izm değildir; kurtarmak, hünıiyete kavuşturmak, Diinya Cenne-
ti'ne göndermektir.

İlk ihtilat giinlerinden beri komiinistlerin iddiaları : Çarlrk re-
jimine son verdikleri gibi, bu rejimin dış politikasrnr da izlemedik-
leri ve aslö emperyalist olmadıkları hususudur. Bunlar, ya|nız ve
ancak Marksçı - Leninci ilkelerinin içeride ve drşanda uygulanmasr
çabasındaürlar.

Kırk yılr aşan uzun bir zamaiıdan beri, ihtilflllerini yaparken,
yaptıktan sonra, hürriyete ve istikl6.1e sahip i.ilke ve milletleri "Kızı|
Gayya" ya 5ruvarlarken kullandrkları Marksçr - Leninci - Stalinci
v.b. metodlar hep insani ( ! ?) dir.

"Gil Vadileri" ni "Kan Vidileri" ne, ve "Güller Mekinı" nr
"Küller Mekönr" na çevirmenin adr, 7o 8 hız|a plflnlı sosyalist kal-
kınmasıdır.

Komiinistlerin güya lönetledikleri Çann zuliim ve sömürgecilik
plinlan, yalnız tab'asr ve komşulan içindi. Komtinistlenn bizzat iz-
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ledikleri iç ve dış politikaları ise, bütün dünyayı ve bütün insanlığr
kızrl esaretle tehdid etmektedir.

Ya|nız Sovyet idarecileri, Prezidyum üyeleri veya parti ileri ge-
lenleri değil, yurdlarındaki köle, dışarıdaki satılmrş yazarlar da,
Sovyet Dış politikasrnda eski ideolojilerin tesiri bulunmadrğrnr sa-
vunmakta yırtınırlar. Buna karşrlrk Janko Lavrin gibi gerçekçi ya-
zar|ar da, Sovyet dış politikasında İsl6,vcılığın tesirlerine dikkati
çekmektedirler. Lavrin, üç yıl önce yayımladığı (İslav İdeolojisi ve
Rusya) başlıklı bir etüdi.inde, 1941'de Hitler'in Sovyetler Birliği'ne
saldrnsından,sonra, Moskova'da kurulan İslövcı Komite'den, Aralrk
1946'da Belgrat'da toplanan İslövcı Kongre'den bahseder; ve yine
krsa bir zaman sonra Belgrad'da Kominform'un kuruluşunu belirtir.

Bizce, bugünkü Sovyet Dış politikası, Çar rejiminin, XIX. yiiz-
yıldaki İsldvcılığın (Kızıl Veba) hdline gelmiş en azgın, en bulaşıcr
safhasıdrr. Diğer bir deyimle, bugünkü Kızıl Emperyalizm dünkii İs_
livcrlrğın kanserleşmiş halidir.

Ruslarrn geçmişteki diişünce ve plönlarrnr, inanılrr ciddi eser ve
kaynaklardan, vesikalardan görüp öğrenmek; tarihi unutanlarrmrzr
uyarır, yarrna dikkat ve basiretle hazrrlar diye, geçmişten geleceğe
Rıs düşünce ve plO,nlannrn ne olduğunu açıklayan (İslivcılık) la il-
gili, ders ve ibret verici bdzı yazıları aziz oku5rucularım|za sunmayı
faydalı ve zaruri bulmaktayız.

Hans Kohn, yeni Rusya'nın düştincelerini incelediği (The Mind
of Modern Russia) adlı eserinde, 1870'den önce dağınık olan İsl6vcı-
lık cereyanrnın siyasi çevrelere girerek, nasıl §us dış politikasrna te-
mel teşkil ettiğini belirtmektedir :

"Nikolay Y. Danilevski, (Rusya ve Avnıpa) adlı kitabında, bü-
tün Batr İslivlarınrn birleşmesini hedef edinen İslövcılık programı-
nrn en radikal örneğini verm§tir. Rusya'nrn geçmişini övdükten baş-
ka, Batr medeniyetine karşr duyduğu nefreti açığa vuran Danilevski-
ye göre, tarihte büyük roller oynayabilecek tek millet Ruslardır. Di-
ğer milletler Rusya'ya malzeme olmaktan başka bir işe yaranuya-
caklardır. Bu parlak geleceğe giden yolun başında İstanbul'un alın-
masr ve sonunda da bütün İslAvlarrn birleşmesi ideali vardır.''
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DÜNYADA KOMÜNİZM VE rÜRKfYE

Senattir I}r. Fethi Tevetoğlu

Bugün haylı Eaşl,anmı,ş buluntnt vlnt rağm,en inceleme, araştır-
rnü De neşri,yatına bügük bir başarı ile d,eııam eilen [ıntii leomünizm
mii,cailelecikrinilen biri, Alman Profesörü Dr. G. Jaeşchke'dir. Bil-
hassa Türleiye'ile ııe Tiirk'ler oıasında, illç adı i,le bolşeuizmin; bu-
günkü ileyimiyle koıntinizmin ekilmn, üretilma ,ııe gayılmaeı, teşlcildt-
lanmaşı çabalnrını ille güniinilen itibaren izleyen ae gaEıınlagan en
yetkili otoritelerin başnila Prof . Jaesclıke gelm,ekteil,i,r.

Protesör Jaeschkdnin bw lconudaki çalışmalarımıaa ışk tuton
kiıAük, fakat çok iınemli, bir etüilii (Der Weltbolschewösmas) aitlı lci-
tabın 439-tı48 üncü sahi,|elerinde gayımlarıınış (Türkige) başlıkto ma-
kalesidir. Berlın ue Leipzag'de Niebelungen gayıneııö tarafından
7936'ila gayomlanmış bulunan bu yazı, eslci olmakla beraber, aeriliği,
bilgi ue bilhasşa yurilumazdaki kıaıl |aaligetlerdn kölcünü, mnnşeind
işaret eilişi, meydana, çolearışL, ıüe üyrüa bugünkü koınünist çabaları-
nı teşhisi ue ortaga lcoyuşı bakınıından ileğerinilen hiçbdr şeg lcay-
betmemıştir. Bu iliişünce üe, karrıünizmln mtınailele ed,m genç aflffi.
daşlarımıza bu etüdiın lıazandırılmnsını f ay dalı bul,d,ulc.

"L920 yılr Nisanrnda kurulan Türkiye Büyiik Millet Meclisi Hü-
kümeti, Rusya ile dostluk kuran ilk halk hükimetidir.

Burada hölisane dostluk sebepleri böriz olınayan Moskova'nın,
ihtiyaç ve çrkarrna geldiği için, diinya ihtilah fikrinin yayrlması po-
litikasından uzaklaşırcasına milli Tiirk Hiikümetini tanı5nşr, İngilte-
re'ye zataı veırnek şiddetli arzusunun da bir sonucudur. Nitekim
Bolşevik hariciye komiserliği, bu ana politikasından uzaklaşrş, ayrı-
lrş davranışını krsa zamau §onra, yavaş yavaş değiştiıırıeğe başla-
mıştır.

1919'da Çiçerin'in sarfettiğ i "En büyük tarölıi l)alc'a, Moşko-
Da'nm bütün lnricn pohtilcasına mülıürünü basmış fuılunon III. En-
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ternasyoııat'in kuraluşıı,ilıııı" söziinden, tamamen parçalanmış, ylp
Tanmış bir Tiirkiye'nin Moskova için "rıo,zı,r bir lokına" olduğu şek-
linde göriildüğü anlaşılıyordu (1).

Çiçerin, (Türkiyeli fuçi ve Köylü Yoldaşlara) başlığını taşıyaıı
13 Eylül 1919 tarihli (2) kızıl beyannamesinde Türk halkını şöyle
iuşkııtıııaya çalışıyordu z "Memleketiniz sörniiriicü paşaların eliııfu,
ilir. §izleri, ne askeri oe ne ile ilemnkratik partiler kurtaramaz... B{ı.
tün ilünya işçüeri sizleri baskı altınd,a tutarılara karşı birleşmel,idör.
Bunun içi,n, siz Türk işçi, ııe köylülerinın bizlere karileş (!?) elleri
ni,zi uzatmanızı ümid eddgorud'.

Türkiye komiinistJerinin başı, Moskova'da dünyaya gözlerini
açmrş bulunan, çok kabiliyetli bir entellektüel olan Arnavut asıllı
Mustafa Suphi idi. 25 Temmuz 1918'de Tiirkiye'de ilk komünist teş-
kilötıru meydana getirerek, 1919 yılı Martrnda Moskova'da aktedi-
len I. Moskova Enternasyonali'ne katılmrştrr. Fevkaldde güvenini
kazanmrş bulunduğu Stalin'in yardımiyle komiinist "Yeni Dtingd'
gazetesini kurdu.

Milli Tiirk Azerbaycan Cumhuriyeti, Kızılordu tarafindan Jru-
tulunca, Mustafa Suphi faaliyet merkezini tahriklerini daha tesirli
bir şekilde yapabileceS Bakiı şehrine nakletti.

Her şeyden ewel, tamamen komünist fikirlerle zehirlenmiş bu-
lunan harp esirleri, komiiııizm fikirlerinin yayıcısr olarak 5rurtlanna
gönderildiler. Gizli ajanlar, Anadolu'da "Yenı, Dünyo|' nın dağtıl-
ma§ını temin ediyorlardı. Moskova'nın Ankara'daki ilk diplomatik
miimessilleri de Komintern'in ajanlanndan başka bir şey değitlerdi.
Bunlar Ankara'da, açıktan açığa, diinya ihtilölinin sempati lngıan-
ması için çalışıyorlardr.

İlk bakışta, ihtiyaç sebebiyle, politik bakımdan Moskova'ya
yaklaşmanın doğıracağ büyiik mikyastaki komi.inist fikirler yayıt-
ması tehlikesini önlemek için bir tertibe başvuruldu : Hakiki komü_
nistleri suJrun yiizüne çıkaran resmi bir Komünist Partisi kunıldu.

Mustafa Kemal, Anadolu'ya gelmek için yanıp tutuşan Mııstafa
Suphi'yi, şahsi bir mektupla "liizum,suz üe aırruı,naız m,eyilana çıI*
ına!'mas,ı hususunda ikaz etti.

(1) Çtgerin : Zwel Jehre auswaertige Politik Sowyet - Russlande, Ber-
tin, 1920.

(2) KliJut§clınll<ow - Sabanin : Dle fuıteıııationale Politik der neuesten Zcüt
im Vertragen, Noten und Erklaenıngen, Mo§kau 1925-1929.
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Buna rağmen Başkurt ajan Şerif Manatov, 14 Temmuz 1920'de
Ankara'da, Türkiye Komiinist Partisi (ri(P)'ni gizlice kurdu.

Kuruluş beyannamesinde şöyle deniyordu (3) : TXP. halihazır
ve eski inanışlara dayanan idari sistemi devirmek ve sosyalist ihti-
liii meydana getirmek için halkı uyarmak amacryla kurulmuştur.
"TKPnin gayesi, Mustafo Kemnl'in sahte polötikası gibd, Sultanın
ııuıtlakiyeti ile ile mücadekilir; o,ynı, zamanda iliğer bütün mnmle-
lcetlerilehi homünist golilaşların kıaıl bagrah altında ilünya dhti,lald-
nin bi,r ord,usu olarak mücad,ele etmeyi, makad,il,es bir uazi,fe bitmek-
tdir."

Manatov, hudud harici edilmekle beraber, bolşevik zehiri tahri-
batı devam ediyoıdu. 1920 yılı Eylüliinde Bakü'da büyük bir şama-
ta ile tertip edilen "Doğu Mittetlerinin Btrdnci Kurultag{', sadece İn-
giltere'ye kaşı değil, aynı zamanda Mustafa Kemal'e karşı da bir
miting mahiyetini almrştr. Kongre Başkanı Zinoviyev _ Radomylskiy,
Mustafa Kemal'in politikasınr sert bir lisanla tenkid ediyordu :

"Mustata Kemaliin başında bulunduğu lı,araketin bir koınünist hare-
lceti olmı,dığını hiçbir an uruıtrnaaıruz. Şarkta başlıyan ihtildlin bü-
yülc m,dnası, İngiliz empergalistlerine masad,an ayaklarınızı çekiniz
ııe zengin Türhlerin wnı mnsaaa ayalclannı uzatma,larrnq, rniısq,q,d,e

eiliniz demelc d,eğdldir. Biz Tiirlcıydile lıalcıki,lnlk i,Milahnın ilağma,-
gıııa lcod,ar beklemeğe rlecburaz."

Mustafa Suphi'nin de imzalamış bulunduğıı "Kongrenin Doğu
Deııletkrine Beyannamnsü'nde şöyle deniyorclu (4) : "Şimd,iye ka,
ilar yapılmış olan bütün mukaililes lı,arpler hdyle ııe huilladan başka
birşey ileğililir. Bu harpler sad,ece kenili nefislerıni diişünen hüküm.
darlann çıkarları için Eapılmıştw. Sızleri itle haki,ka rnukaililes cilnd
için Koınünist EnterrıasyonaYın kızıl bayrağı altına çrğtıgüruz.
Ilgan, ayaklan, Anad,olu köyliisü!" Kızılların ve ajanlarının Ttirkiye
iizerindeki hakiki emelleri, bu korkunç kışkırtıcı propagandalarda
açıkça beliriyordu.

Ankara'da yayımlanan "Emfrli' gazetesinin 6. sayısında (5),

Bulgaristanlr Tiirk komünistleiniı " Zigt' adlı bülteninden aktarıl_
mış tahrikötçı makale, şu sözlerle nihayet buluyordu :

(3) Cumhuriyet Gazetesi, Nu. 2594, İstanbul, 28 Temmuz 1931,

(4) Almanach des Verlages der kommunistischen Internationale, I{am_

burg, 1921.
(5) Nowyj Wostok, Zeitschrift Bd. II, Moskau.
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"Anailolu'nun mıııtldlc h,a]cimi Mustata Kemal'dir! O, Anad,olıı
halkını refaha kaııuşturamaz... Y alnız sosgalist ilüilü kurtarabilir ;
bu mijnnsebetle, Yunan emperyalistleriyle §oooş biter bitmez, iç
harp başlamalıilır."

Hükümet, bir müddet "ilostlarınol' o5madığı oyuna big6.ne kal-
drktan sonra, 1920'de Halk Komiinist Partisi uHalk lştirahiyün Fır-
kası|' nıı kurulmasrna resmen miisaade etmişse de, baştan itibaren
tasfiye ve temizleme isteyen bir tehditkir firtına da mevcuttu.

Asi Çerkes Etlhem'in, harbin ortasrnda ahaliyi ayaklanma ve
greve teşvik suretiyle gösterdiği ihanet (6), Mustafa Kemal'i, bu
İtilaf elebaşısrnı zaptr rapta almak yolunda harekete geçirdi.

Halkın, Moskova temsilcilerine kaşı şahlanan galeyanr, o an-
larda Anadolu'da faaliyete geçmek iizere yurda giren Mustafa Sup-
hi'nin itlifinı mucip oldu. 14 arkadaşı ile tevkif ve hudut dışı edil-
mek istenen Mustafa Suphi, Karadeniz'in dalgalarına gömüldü. Rus-
ya hiikümeti bu konuda hiç bir ciddi teşebbüste bulunmadı.

Bil6kis, dahildeki bu gelişmeler, iç politikanın sağlamlaşması,
16 Mart 1921'de akti kararlaştınlan ''Dostluk Antaşnıasf'müzake-
relerinin kolaylaşmasını sağlamıştır. Moskova'daki bazr müfrit kim-
seler, bu anlaşmanrn, bütiin İslflm ölemi ve Türkiye'de sosyalist ihti-
lölin meydana gelmesini süratlendireceği ümidinde idiler. Gerçekte
ise bunlar, tam mflnasiyle aldanıyorlardı (7).

Komiinistler, ilk olarak |92L sonbaharında, Sakarya Meydan
Muharebesi'nd,en §ıonra uğramış oldukları ağr hezimetle, kendileri-
ne gelmeye başlamışlardı. T.B.M.M. Hükfımetinin 29 Ekim 1921'de
çıkardığ af kanunu neticesinde hapisten kurtulanlar, 1922 Martında
"Halk Koınünist Partisd'namı altında toplanülar. Yeni yayrm or-
ganlan "Yeni Ha,gat", i'Elnnk" ten daha ihtiyatlı bir dille intişar
ediyordu. t922 Eyli.ı|ünde, aralarına 2 köylü ve bir Afrikalı zenei_
nin de katılmasıyla, ilk kanun drşr, gizli parti kongresi yapılü. Bu
kognrede Sovyet hiikiımeti ve Komintern de özel müşahitleriyle
temsil olunmuşlardı. Bu toplantıda bir Alman delege (8) z *Bu nfıBın-
lekette bir proleterya dffiilali, dçön zaman henüz çolc erkeniiiıŞ'demiş_
tir.

(6) Cumhuriyet Gazetesi, Nu. 2593.
(7) Pavloviç - Weltmann : Die revolutionare

Kampf um die Unabhaengigkeit, Moskau 1925.
(8) Leonid - F'riedrich : Angora, Berlin 1923.
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Milli Hükftmet, Anadolu ve Trakya Rumlarrnrn tehcirinden son-
ra Dünya Sosyalist İhtitali taraftarlarını ikinci defa olarak mahke-
meye sevketmekten çekinmedi. "Yabancü" yardrmr ile, yasak bir par-
ti kongresi akdetmek suçu, vatana ihanet ve casusluk iddialarıyla,
muhtelif şehirlerdeki 200 komünist tevkif edildiler. Müteakip yıllar-
da, Türkiye'nin iç politikası kuwetlendiği halde, Ruslar hilö bu
memlekette bir proleterya ihtilAlinin hayali peşinde koştular. Tah-
rikçilerin elebaşısı (Dr. Şefik Hüsnü), İstiklöl Mahkemesi'nce 15 yıl
hapse mahküm edilmişse de, bir fırsatrnı bularak, koru5rucu Sovyet
ordusu saflarına kaçmaya muvaffak olmuştu. Umumi Efkir daha
çok "Gerçek Komiinist Nizım Hikmet"in rol oynadığr mahkemeler
dolayısı ile, Türkiye'deki komünist tahriklerinden haberdar olabili-
yordu. Mezkür Nazım Hikmet, hapisten çıkar çıkmaz, Tiirk işçi top-
luluğunu komünizm lehinde teşvikle, yeniden hapse di§müştür. Bz-
gün artık Atatürk'ün halk arasındakibüyük,koruyucu seugi ııe pres,
tilı, Türhiye Cumhuriyetınin Soııyet Rusya ile dostane münasebet-
ler kurmasınd,o bir mahzur bırakmıyordz. Fakat bir yandan bu dos-
tane münasebetlere rağmen, Komintern, Türkiye'ye kaşı yıkrcı fa-
aliyetlerinin devamrna da çalışmaktan geri durmamıştır.

1933 Ekim sonunda Ankara'yı ziyaret eden Harbiye Komiseri
Voroşilof'un çok samimi kaşılanışından birkaç ay geçmeden, TKP'-
nin şimdiki F'aaliyet Programı'nı da ihtiva eden "Şark Komünist
Partileri Programlanna Ait Vesikalar" adı altında bir koleksiyon,
Moskova'da partinin resmi yayımevi tarafindan neşrediliyordu. Bu
hödise, III. Enternasyonal'in bugiinkü fiirkiye'ye açıkça cephe aldı-
ğını gösteriyordu.

TKP'nin Faaliyet Programı'ndan bazı böliimler :

1- TKP. Komintern'in bir kolu olarak Tiirkiye'deki özel şart-
lar altında Rusya, enternasyonal proleter ihtilflli ve komiinizm lehin-
de ve nihayet, mevcut millet hökimiyetinin bir Sovyet sistemiyle tas-
fiyesi için emperyalizm, burjuvazi hökimiyeti ve arazi, mülk sahip-
lerine karşı mücadele yapacaktır.

Proleteryayr organize eden ve her şekilde baskı, istismara karşı
srnıf mücadelesini yapacak olan bu parti, Sovyet tatzında bir ükta-
torya için şartlar hazrrlryacaktır. Yalnız, bu diktatorya Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetteri Birliği ile birleşik olarak bir sosyalist şisteme
geçişin sağlanması vazifesiyle mükelleftir.

39



2 - TKP, Kemalist Halk Partisine karşr, onun halk düşmanı
karakterini ve yabancr emperyalizmle alikalannr açıklamak sure-
tiyle, amansrz ve şiddetli bir mücadeleye girişecektir.

3 - TKP. Kemal'in hapishanelerinde çi,irüyen biitiin ihtil6,1ciler
için bir umumi af çıkarılmasr hususunda mücadele edecektir.

10 - TKP. Parlimentonun Kemalist diktatörlüğüne 6,1et oldu-
ğunu halk kütlelerine yayacaktır.

13 - TKP. mi.liyetçi ekalli,yetkre deuamlı olarak setf-d,etermi-
nüsyon hakkı ue Türkiye'd,en tamnmen ayrümn hakkı tanır.

20 - TKP, emperyalist büyük devletlere yaklaşma arayan her
türlü dış politika ile mücadele edecektir. Ancak Türk işçi kit]elerinin
sovyetler Birliği ile yakın mesaileri neticesinde, Türkiye istikliline
kavuşabileceğinden, Tkp. sovyet Rusya ile iktisadi ve siyasi birlik
kurmaya çalışacaktır.

28 - Tkp, kemalist diktatörlüğün sadece memleketteki büyük
kapitalist tşebbüslerini destekleyen ve bunlara bağlı Türk - yaban-
cı şirketlerin menfaatlerine hizmet eden iktisadi politikası ile mü-
cadele eder.

29 - TKP, Türkiye'nin iktisaden kalkrnmasr için, 5 yıllık plö-
nın tahakkuk ettiği memleket Rusya'nın kuwetleriyle çok sıkı işbir-
liği meydana getirilmesi kanaatindedir.

39 - TKP, gençlik ve fakir srnrflar arasındaki mücadeleye hu-
susi dikkat ve alöka gösterir.' 40 - Milli Eğitim teşkilötı ve

4L - Orduda.
44 - TKP iktidarı ele a|ır a|maz, mütekabil ihtilAle karşı ko-

runma organizasyonu hazrrlamalrdrr.
53 - TIIP, Türk işçilerine, Rusya'daki işçilerin istifade ettikle-

ri hak ve menfaatleri sağlayacaktır.

55 - Türki,ye'de kapalı kitleter halind,e ad,şd,ao,n ayrı milliyet-
teki elcalli,yetlere, Türki,ye Köyki ue işçi Hli,ktımeli Selfiteterrninas-
aon üe Türlciye deısleti,nden ayrılma hakları uerecektir.

Komüni,stler, ekalliyetlerin işçi kitleleri, ite, Türk işçi, ue t§iyaıü-
leri, ara^sınila lcard,eşçe bir birlik hurmnyı temin ed,eceitir. Aynı za-
mı,nd,a bir souyet cumhuriyeti şekli,nite organıze olan Türkışçı ı:e
Kiyyıü Hükü,m,eti, şim,dige kadnr eailmiş ekaltiyetlerle, Souyet Cum-
hurigetleri, şeklinile bir birlik m,eyd,ana getirerek emperyali,zm ue
der eb e ğliğ e k ar şı miin adeley e g iriş e c ekter d,,ir...''
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Bu programın önsözünde Stalin'in bir sözü vecize diye dercedil-
miştir : "Kemd,ist İffiilaL milli tücoar burjuuazi,sa tarafınd,an auka,-
rı,dan aşağıga doğru ya,pılmış bir iWilaldir. Bu ihülal, yabana em-
peryalistlerle mücad,ele esnasınd,a meydana gelmiş ue sonraki inki-
şafında köglülere, işçilere ue zırai reforın imkd,nlarına karşı, cephe
almı,ştor."

"K78o, bir tarihi bakıştan ıonrü TKP'nin, beyaz terörün çok şid-
detlı darbeleri,ne rağmen Türk işçisinin 7a 90'ını ihti,ua etmekte ol-
duğu görülür."

Bütün bu fikirlerin ve programrn emperyalizm ile Kemalist
Halk Partisine karşı mücadelede aynı olduğu belirli bir şekilde ve
kıpkızıl bir ip gibi meydana çıkmaktadrr.

Sovyet Hükümetinin meskfit tasvibiyle böyle bir kitabın intişar
edebilmesi, kısa bir zaman önce Molotov ile Litvinov tarafından (Ba-
rış içinde beraber yaşama politikasının tipik bir örneği) diye ileri
sürdükleri Türkiye ve Moskova arasrndaki dostluk münasebetlerine
ilgi çekici bir ışık tutmaktadıt, Zira Moskova bolşevikleri en yakın
gördükleri dostlarına karşı dahi vicdan sahibi deği}lerdir!

Veyahut belki de Pavloviç-Weltmann kehanetlerinde haklıdır-
lar (9) : "Türkıye i,le bir itti,fak, sadece züm,üna td,bi, bdr korakter
taşır".

(9,) Hurw,icz : Die Orienpolitik der Dritten Inteırıationale, Berlin 1922.
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KOMİrNİSTLERİN MA§KE§İ §O§YALİZM

Serıatör I}r. Fethi Tevetoğlu

"Komünizm", fiirk ve İslA,m öleminde ve bütün dünyada şiddet-
le ıed olunan bir fikir taslağr, bu "serseriler İdeali"ne kapılmrş "ko-
münist" ise, toplumca nefret edilen bir saprl..rr.

komünizm ve komünistin Türk milleti ve bütün insanlrk için ne
dereee tehlikeli ve zararlı olduğunu, Milli Mücadele'nin ilk gününden
itibaren gören ve gösteren Atatürk, 6 Ağustos 1929'da Eskişehir ga-
rında, Temyiz Üyesi Tiirk Hakimleri'ne ve fiirk işçilerine yaptıkları
konuşmayr şöyle bağlamıştı :

"Bu memleketteki komünistler yalnız bizim tevkif ve hapsettik-
lerimizden ibaret değildir. Bu işlerle bizzat yakından alAkadar ola-
cağrm."

"Şura§ı unutulmamalıür ki, Tiirk öleminin en büyük düşmanr
komiinistliktir. Her göründüğü yerde ezilmeli!''

Bu ilgi, işaret ve emiıden; komünizmin Tiirk kanunlannca va-
tana ihanet suçu kabulünden sonradrr ki, memleketimizde komiinist-
ler mel'unca faaliyetlerini biisbütiin gizlemeğe, köstebekler gibi yer-
altrnda, çukur. ve hücrelerde devam ettirmeğe başlamışlardrr.

"Milliyetçilik" başta olmak üzere, Atatürk'iin ilkelerine ve ko-
münizmle mücadelesine bütiin varlıklarıyla inanan ve katılan, o'nun
izinde Tiirk inkıl6.bı'nı tamamlayıp yaşatmayı borç ve vazife bilen
bugiinkü Türk neşline "komiinizm"den bahsedeıek yanaşmak, elbet-
te mtimkün değildir.

Dtirıyanın birçok yerlerinde göriildüğü gibi, bugiin memleketi-
mizde de komiinizm propagandacıları ve komiinist ajanlar, gafilleri
avlamak, plönlarrnr gerçekleştirmek için "sosyalizm"i maske olarak
kullanmaktadırlar.

Bunlann dernek ve partilerinde, kurum ve dairelerinde, deııs ve
konferanslarında, açık ve kapah oturumlannda, kitap ve yazrlann-
da, .teklif ve plinlannda, tiyatro, radyo ve. televizyonlarında ''bilim
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ışığı", "bilimsel görüşler", "bilimsel şartlar", "bilimsel yollar" diye
ilmi değer kazandınlmak çabası ile gevelenen ve bir türlü açrklana-
mıyan yollarrn sonu, üstadlarınrn deyimiyle "ilmi sosyalizm"e çıkar
ki, bunun gerçek adı Marksizm" yahut "komiinizm" dir.

Bizim iki kelime ile "Serseriler İdeali" diye adlandırdığımız ko-
münizm, yarrm asra yaklaşan bir zamandan beri insan hak ve hür-
riyetini hiçe sayan, beşeriyeti bütiin değerleriyle yok etmeği kendi-
sine hedef ve vazife bilen bir "yalan sistemi" dir.

"İlmi Sosya|izm" diye de aldandırdıkları "komünizm", Man< ve
Engels'in, insan toplumuna uygulanması hayal, ütopi olan yapıcı de-

ğil yrkıcı, verici değil alıcı, kazandrrıcı değil kaybettirici prensip ve
düşüncelerdir. Diğer bir deyimle komünizm, Marksizm, anarşi ve ih,
tilil yaratarak bütün insan kitlelerini esaretleri altına almak isteyen
Lenin, Stalin ve muakipleri tarafindan önce Sovyet Rusya'ğa, son-
ra da bütün dünyada bir dikta metodu olarak kullanılmasrdrr.

Lenin, Komünizm - Sosyalizm f Elektrifikasyon'dur, demiş-
tir. F'akat komünizm aynı zamanda, Sosyalizm f kat'i hf,,kimiyet
için mücadele bakımından herşeydir.

Komiinizm, sosyalizm kelimesini o mönada kulanrr ki, bu mina-
da her türlii belö, felflket ve öfete; her nev'i zulme, dehşete, yoksul-
luğa ve yalana yer vermek miimki.indür.

Komünistlerin başlıca metodlarrndan biri de, anlayış, zihniyet,
inanrş ve mefhumlarr tamamen değiştirmek, altüst etmek için (ak),a
(kara) vç (kara),ya da (ak) adını koymak ve bunu bütiİn vasıtalar_
la dünyaya yamaktır. Başlan$çtan beri sosyalizmi dejenere edişleri,
bugün de Doğu Almanya,daki idareye (demokratik) diyerek insaıı_
larrn demokrasi anlayışrnda akrlları durdurmağa çalışmalan dikka-
te değer birer örnektir.

Bu incelememizin asıl konusu "sosyalizm" değil, sosyalizmin
komi,inistler tarafından maske olarak nasıl kullanıldığıdır. Sosyalist
adr altında parti ve kültür dernekleri kuranlann "komünisf' çıkan
ökıbetleridir.

Fakat mesleyi daha açık ve kolay ortaya koyabilmek için, çok
kısa da olsa, sosyalizmden bahsetmek zarureti vardır,

Esas itibariyle "sosyalist" ve "sosyalizm" kelimelerİ de, diğer
bir çok ,,izlr|,, ekiyle sonlanan töbirler gibi, 1825 - 35 yıllan arasın-
da İndltere ve Fransa,dan diinyaya yayılmışlardır. Kelimeyi icad
etmiş olmak şerefini F,ransız ve İngiıiz düşiinürleri bir türlü payla-

şr-rrlrr. Halbuki (sosyalist) kelimesinin ilk önce (1803)'de İtalyan

atştl.rtlrtl Giacomo Giuliani tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır,
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Modern Kapitalizm ve Alman Sosyalizmi i,izerindeki değerli
eserleriyle ünlü Alman ekonomist ve sosyoloğu Prof. Werner Som-
baıt'rn (1863 - 1941) bu konuda yaptığı araştırmada bildirdiğne gö-
re, yalnız "sosyalizırı : socialismo" kelimesi değil, bu kelimenin sı_
fatı "sosyalist : socialista" ile, kelimenin mastan olan "soayaliz,e
etmek : socializzare" de ilk defa Giuliani tarafından kullanılmış-
tır (1).

"Sosyalizm" kelimesinin 1826'da İngiltere'de Robert Owen'in
muakipleri tarafından (Co-operative Magazine)'de kullanıldığı;
Fransa'da ise ilk defa 1832'de Claude Hendi de Rouvıoy ve Kont de
Saint-Simon'un muakipleri tarafindan (Globe)'de zikredildiğ gö-
rülmektedir.

Sosyalizm (İştirakiyye) kelimesinin P. Leroux ve J. Reynaud
tarafindan onların (Encyclopedie nouvelle)'lerinde ve diğer yazı|a-
rında İndividualizm'in (Ferdiyye) antitezi olarak zikredilişi, 1840'_
dan itibaren François Fourier, Saint_Simon ekollerinin resmen (Sos-
yalist Ekol) diye adlandrnlmalanna yol açmrştır.

İngiltere'de Owen'in fikirlerini sarrunanlara nesmen "Sosyalist"
denilmesi de 1841'dedir. Bir kısım iktisatçılar, (sosyalizm) kelime-
sinin de ilk defa Robert Owen'in 1841'de yayırnladığ "What is Soci-
alism" kitabı ile literatüre sokulduğunu savunurlarsa da gerçek,
1803'de Giuliani'nin kullandığı merkezindedir.

Böylece denilebilir ki, bugiinkü anlamıyla sosyalizm kelimesi
yeni sanrlmakla beraber, ifade ettiği fikir ve mana, sosyal adalet ka-
dar eskidir. Tarihteki bir çok isyan ve ihtilöllere, ihtil6,1ci sosyalist-
lerin, komiinistlerin bir nevi sosyalizm hareketi m6nası veriş çaba-
ları bundandır.

Fakat şu gerçeği bilmek lizımdır ki, bu isyan ve ihtilöllerdeki
gaye, prensip ve mina ile bugünkü sosyalizm arasrnda bir miinase-
bet ve bağ mevcut değldir ve olamaz. E}iiyle bir yakıştırma aramak,
münasebet bulunduğunu iddia etmek, bizim yerli kızıllann Simavnalı
Bedreddin veya Köroğlu'nu tarihteki pirleri ve sembolik komiinist
kahramanlan olarak kabul ve ilAna çalışmaları kadar güliinçtiir.

Eski sosyalizm ile güniimüzdeki sosyalizmin mukaysesesinde,
tıpkı eski demokıasilerle şimdikiler arasında olduğu gibi, büyük
farklar mevcuttur. Hatüil XD<. yiizyılın sosyalist fikir ve hareket-
leriyle bugiinküler arasında bile çok ayrılıklar vardır. Her fikir ve
müessese gibi, sosyalizm de zamaı,a ve medeniyet seviyesine göre
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dğşmiştir. Milletlere ve her milletin milli karakterine ve tarihi sey-
rine uygun olarak da başkalık gösterir. F'ransrz sosyalizmi aslrnda
idealist ve möneviyatçıdrr; sosyal meselelere, sosyal adalet fikrinden
hareket ederek diizen vermeği esas bilir. İngiliz sosyalizmi ise pra-
tiktir; aynr meseleyi sosyal fayda ve menfaat açısrndan mütalia ve
halletmek ister. Karl Maıx'ın teııısil ettiği Alman sosyalizmi, mad-
deci ve ihtil6lcidir. Bugiinkü komiinistlerin savundukları krzrl sos_
yalizm ise, yalnrz maddeci ve ihtilölci değil, aşmL zamanda emperya-
listtir. Bu değişmeler sebebiyledir ki, Man< zamanrndaki Alman sos-
yalizmi ile Hitler devri sosyalizminin aynr memlekette olduğu halde
tirif, metod ve presnipleri tamamen birbirini tutmaz.

Sosyalizmin, kollektivizm ve komünizm gibi ifratçı kollanndan,
maddeci ve ihtilölci gidişlerinden sakrnmak ve katiyetle ayrrlmak
şartiyle, barrşçr, adaletçi ve terbiyeci bir (Demokratik Sosyalizm)
hAlen İsveç, İngiltere gibi Batı demokrasilerinde ve Japonya'da ger-
çekleştirilmiş bulunuyor. Bu türlü bir sosyalizm, herkes için iş ve
emek, herkes için hayat ve ekmek sistemidir. Y6,ni siyasi demokra-
sinin sosyalleş|p cemiyete inmesidir.

Böyle bir demokratik sosyalizmi isteyen, uygulayan ve savu-
nanlar, komünizmin düşmanıdırlar. Komünistlerle bir ve beraber
olamazlar. Aynı çatı altrnda, bir dairede, bir dernekte, bir dergide,
bir gazetede, bir sendika veya paıtide bulunamaz, birleşemezler ve
a5rnr sahnede oynayamaz|at. Bu beyaz sosyalistler, bir (Çağn -
dA,vetiye) altına krzıl sosyalistlerle birlikte imza koyamaz|ar.

İ§te bizim, okuyucularımızın, gençlerimizin ve bilhassa komü-
nistlerle bir ve beraber aynr müesseselerde saflıkla sosyalizmi sau,ı-
nan gafillerin dikkatine sunmak istediğimiz ve isteyeceğmiz husus-
lar bunlardır.

Bu yazı serimizde açıklayıp ortaya koymak ve ilgililerin
dikkatine sunmak istediğimiz hususlardan biri de şudur: Yrllardır
frrsat kollayan eski ve yeni maskeli komünistler, möhud krzıl sosya-
listler; 2'I Mayıs'a kadar varlrklarr meçhul, yeni türeyen ve kendile-
rine bir fikir ve doktrin tatbikatçısı siisü veren gafil ak sosyalist-
ler'i kullanmak ve vasrta etmek çabasr içindedirler.

Son zamanlarda, memleketimizde sosyal adalet'i istismar ede-
rek, sosyalizm konusunda ileri süriilen yoıumlar, di§ünceleri altüst
edecek ve Tiirk vatandaşrnr şaşırtacak kadar kanşıktır. Bu maksat_
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lı karışıklrğın nedenleri ortaya konularak vuzuha kavuşturulması
zaruridir.

Toplumumuzda yapılmak istenen kalkınmayı, sosyaı kelimesi_

nin ardına gizlenerek Marks ve Lenin (komünist) metodlarına bağ-

lamak çabasında bulunanların, sosyalizm ma§ke§i ile gafilleri avla,
maya çıkanlarrn hakikf yiizleri ve kimlikleri tanrnmalrür. Ancak o

zamandır ki : Plönlama dairesine, işçi parti ve teşekkiillerine sızan;
sosyalist dernek ve kulüpler kuran ve bazı haftalık dergi ve giinliik
gazetelerde çöreklenenlerin, sözde sosyalizm savunucularınrn gerçek

dtişür.e, teklif ve planlarr daha kolay anlaşilacak ve Öğrenilecektir.

27 Mayıs 1960'dan bu yana Tiirkiye'de sosyalizmin, ger€k so§-

yal düşiince, gerek siyası kanaat olarak, söz ve fikirden iş ve haıe-
tete inkilip ediverme temayiilü gösteren bir cereyan yagf1 aldığı, bir
çok yazar ve sosyologlarrlrıızca da belirtilmiş bulunmaktadır (2),

Değerli Türk düşiinürü Prof. Fındıkoğlu bu konuda aynen şruı-
larr söylemektedir :

,,27 Mayıs 1960 hödisesini seciyelendiren karakterleııİen biri de

sosyalist veya sosyalistimsi düşiincelerin açüça ortaya atılması,
hattö hareketin rehberleri tarafından bözı diişiincelerin beyfln edil_

mesi; meselö toprak durumu, doktorluğun sosyalizasyonu gibi ve-

silelerle bu diişüncelerin değerlendirilmesidir. Millİ Birlik Komitesi
mensupları yanrnda b6zı fikir ve matbuat mensuplannın da bulun-
duğu görütmektedir" (3).

Son beş yıllık kültür, politika, parli,mento ve propaganda faali
yetlerinde sosyalizmi savunan ve yayanlardan hiç biri, ne geçmişte,

ne de halde, bu konunun bir ideolog otoritesi bulunduklannı meyda-

na koyamamışlardır. IIatti bu kimselerin daha önce veya son beş

yıl içinde, doktrinler, fikir cereyanlan üzerinde her hangi bir ince,
leme, araştırma ve yayım yapmış olduklannr tesbit de imkönsızdır.

Bugünkü göriinüşü ile Türkiye'de sosyalist cereyan, yeni heves-

(2' BaJ<ınız: a) Dr. E'eridun trgin : Sosyalizm, Cumhuriyet, 4 Ağustos
1960. b) A. E!. Yatman: Sosyelizm Deva§ı, Vatan, 1 Ekim 1960. c) Oıt" Pfof.
Z. E'. l'rndrkoğlu : Sosyalizn Dalgası, Yeni İstanbul, 5 ve 16 Kasrm 1960. ç) Pıof.
N. Z. Aral: Memlekette Sosyalizm, Türkiye futisat G., 18 Ekİm 1962; Ytne
Sos5ıalizm, a.9., 8 Kasrm 1962; Memlekette Sosyalist Cereyan, a.g., 31 Ocek
1963; Soşyalizrıı Halka Yaymak, a.g., 18 Nİsan 1963; Güniimİiziııı Deva§r, a.g:.,

13 Şubat 1964.
(3) t'ındıkoğlu, Z. l'atıri : §osyalizm, Birinci cild, 3. basılış, s. 259 (2. dtp,

not), istanbü 196L 
,
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lilerin bir özentisi ve maskeli kızıl sosyalistlerin bir
si ve zorlaması vasfındadır.

fırsat deneme-
I

Bu cereyanın propaganda ve tatbikatta arzettiS tehlike isq, iyi
niyetli gafillerin -biz bunlara ak sosyalistler diyoruz-, kötü niyet-
li kasıtlılara -kızıl sosyalistler'e- Alet olmalandrr.

Bu vesile ile siyasi partilerimizin fikir ve doktrin noksanlrk ve
keşmekeşini, krsaca da olsa belirtmekte, bu giinkii ihtil6,1ci sosyalist
çabalarrn artış ve oıtaya çıkışındaki sebepleri anlamak bakımından,
fayda ve zaruret vardrr.

Politika tarihimizdeki çok partili devrin 1945-1960 arası 15
yıllık çekişme çağr, esefle belirtelim ki, ne partiler, ne de müessese
ve şahıslar arasrnda bir program, fikir ve doktrin mücadelesi vasıf
ve karakterini kazanamamıştrr.

Cumhuriyet lialk Partisi'nin ilk kuruluş önında, büyiik Türk mü-
tefekkiri Ziya Gökalp'tan ısmarlanan parti programı, (Doğnı Yol)
adlı ondört sahifelik küçücük bir broşürde sınırlan çizilen bir tas-
laktan ibaret kalmıştır (4).

"Hökimiyet-i Milliye ve umdelerin tasnif, tahlil ve tefsiri" adı-
nr da taşıyan bu risalesinde Gökalp : "Halk F'rrkası umdelerinin
tahlil ve tasnifiyle, siyasi umdelerinin tefsiri" ni yapmaktadır.

Toplumumuzdaki siyasi gelişmeleri inceleyeceklere değerli bir
kaynak teşkil edecek, Tiirk politika tarihinde önemli bir yer taşıyan
bu vesikada, (Müdafaa-i Hukuk F'ırkası) iken (Halk F'ırkası) adrnı
alan siyasi teşekküiin prograını özetlenmiştir. Giikalp'rn geıçekte
38 olduğunu ileri sürdüğü, bu programda gösterilen 9 umdeyi -ilke-yi-, siyasi doktrin bakımından srnıflandırrrrak ve değerlendirmek
pek güQtür. Gökalp'ın zamansız, erken öliimü ve yerinin doldunıla-
maması, Tiirk fikir ve düşünce gelişmesini, sosyal ve siyasi alanda,
kısır brrakmıştır. Bu, Tiirk siyasi ve sosyal teşekküllerinin Batr sis,
tem ve metodlarına kavuşmalarında görülen gecikmenin sebeplerin,
den biridir. Daha sonraki yıllarda 6 Ok haline getirilen C.H.P. ilke-
lerinin de yetkili ilim ve fikir otoritelerinin yaplcı qalışmalanndan
yoksun kalışları, daha sonraki siyasi kuruluşlann da doktrin zayıf,
lığına önıek ve sebep teşkil etmiştir-

Son yıllar içinde sorumlularca sınırlan çizilmeyen, açık ve ke,
sin tflrifleri yapılmıyan; çeşitJi tefsir ve tatbikat çelişmeleri ile dü-

şiinceleri bulandıran, şaşırtan ve altiİst eden (Milliyetçilik, Leiflik,

{4) Zya Gökalp : Doğnı Yol, Ankara, Matbuat ve İstlhbarat Matbaası,
1339 (1923).
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Devletçilik) ilkeleri, başlıca anlaşmazlrklara konu teşkil etmişlerdir.
Kasıtlrların, çıkarlarına göre iyi anlamlan kötüye yorına ve çevir-
me çabaları da eklenince, bu üç ilke, kişiler, müesseseler ve partiler
arasrnda çekişme ve istismar ve§lesi olmuşlarür. Siyasi mücadele
ve fikir tartışmalarını bir kördüğüşü haline getirip, keşmekeşlikten
faydalanmayr prensip bilen komünistler, şaşrrtıcr anlaşmazlrk ve
vuzuhsuzluklann artmasına çaba sarfetmişlerdir. Plönlı kızrl sosya-
listlerin 19117'den bu yana, cins cins maskeler kullanarak çeşitli
alanlarda gösterdikleri açrk ve gizli faaliyetler, hep milliyetçiliğin
tahribini ve yok edilmesini; ld,ikliğin dinsizlik olarak ya5nlmasınr ve
tatbikini; devletçiliğin (Tek Sosyalizm) dedikleri (Komünizrn)'e in-
kilöbını hedef tutmuşlarür.

Milliyetçiliği dejenere ve yoketmekte çıkarr olan ihtilölci sosya-
listlerin hAinane çabalarrnr, siyasi rakip ve muhalifleriyle mücade-
lede kullanmayr meşru sayan b6,zı kötii politikacılar; işi, krzıllarla
işbirliği yapacak kadar gafletin son sınlrına götiirmüşlerdir. Komü-
miinistlerin icad ettikleri "Faşist, Nazi, Rasist, Kafatasçı, Gerici"
gibi terimleri krzılların ağzıyla muarızlarına kullanmakla kalmamrş-
lar; tahrikçi maskelilerin krşkırtmalarrna da kapılarak, 1944'de mu-
haliflerini Divanr Harplere sevketmişlerdir; zindanlara, tabutlukla-
ra sokturmuşlardrr. Krsacasr, gafillerin kasıtlrlarla, komiinistlerle iş-
birliği etmeleri, fiirkiye'de Ti,irk milliyetçiliğini ödeta bir suç ko-
nusu h6.line getirmiştir.

Gizli TKP. sekreteri, Moskova yetiştirmesi Dr. Şefik Hüsnü
(Değmer), 1945'de Moskova'ya gönderdiği uzun raporunda a)rnen

şunlarr söylemektedir :

"... Bundan başka, Irkçı Ti.irkçüler aleyhindeki propagandaya
muntazam bir tarzda Ankara'da çıkan Marksist mecmualarda. ve
Tan Gazetesinde devam ettik, hücumlarda bulunduk" (5).

Atatürk çağında "komünistlik", Tiirk flleminin en biiyiik düş-
manr olarak lönetlenip, her görtindüğü yerde ezilirken; "milliyetçi-
lik", gençlerin, ilim, fikir ve san'at adamlarınrn yollannı rşrtan baş-
lrca "Ülkü" idi. BOZKURT, yalnız paralarda, pullarda bulunmuyor;
aynr zamanda Milli Türk Talebe Birliği'nin, iiniversitelilerin de mil-
li şembolü, amblemi olarak şerefle göğüslerde, başlarda taşınıyordu.

Atatürk'ün öliimünden sonraki yıllarda ihtililci sosyalistler
meydanı boş bulmuşlardrr. Komtinistler, Devlet ricalinin gafletinden
faydalanarak himaye temin etmi§ler ve Milli Eğitim başta olmak
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üzere, sızrp çöreklendikleri her alanda faaliyetterini artırmışlardrr.
Bir Başvekilin : "Türküz, Türkçüyıız ve döima fiirkçü ka|acağız"
sözleri bile, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin yararına değil, bü-
yük zararına olmuştur.

Türk milliyetçilerini işkencelere çarptırmayr başaran aynı kızrl
kundakçılar, zamanın gafil Başvekili için hazırladrkları : (Saraçoğ-
lu Faşisttir, Faşizm ile mücadele!) afişleri de Süleymaniye Camii
minareleri arasına asmak cüretini de göstermişlerdir.

Köy Enstitülerinde kızıl plinların uygulanmasına başlanrlan,
Nözım Hikmet Verzanski'ye hapishanelerde piyes ve opera terciirne
ettirilen, Sabahattin Ali'nin konservatuvara ve enstitülere çöreklen-
mesini sağlayan; Milli Eğitim, basrn ve san'at müesseselerine krzıl
komünizmin bir ahtapot gibi yayıldığı; en ağır tahriplerin yapıldığı,
kızıl tohumların ekildiği muzır devreyi; Milliyetçiler Derneği'nin ka-
patıldığı, Nözım Hikmetof'un hapisten çıkarılarak Moskova'da vatan
ihanetini artırmasrna yol ve imkön verilen gaflet çağ: takip etmiştir.

Hölen, 27 Mayıs 1960'dan bugüne kadarki yeni Anayasa devri
içinde bulunuyoruz. Kurucu Meclise §ızan, meydanr boş, ortamı mü-
sait bulan bir kaç sosyalist eleman, b0zı milli direnişlere rağmen, o
günkü çalışmalarda, ihtilölci sosyalistlerin istismarına yarayacak
b6zı imkinlar sağlayabilmişlerdir. İşte yeni Anayasa'nrn getirdiği
hürriyet havasrnr hak ve hüıriyet düşmanlarının kendi çıkarlanna
göre kötüye kullanmalarrna fırsat bulduklarr, TKP fırıldakçrlarrnrn
sosyalizm maskesi takınarak gafillerle yanyana yürüyebildikleri,
onları ölet, vasıta etmek istedikleri çağ ise, bugiinkü içinde bulundu-
ğumuz yeni dewedir.
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rÜnn _ RU§ mÜNesnnnuşnİunnKİ GERçErI.ER

Senatiir I}r. i'ethi Tevotoğlu

Son yarım asırlık Tiirk - Rus miitıasebetlerinin başlangıcı Ça-
nakkale'dir. Avrupalr sömiirgecilerin Çanakkale'de boğazımıza sanl-
malan, Tiirklere çok pahalıya malolmuş eşsiz bir destan yarattırmış-
tır. Aynı emperyalistlerin, bulduklan Elen klavudaxıy|a birlikte,
Aıadolu'yu da paylaşmaya kalkmalarr, Aıafartalar Kahramanr Baş-
buğluğunda bir kere daha şahlanan Büyük Türk Milletine bu defa da,
Dumlupınar zaferini -kazandımııştır.

1917 Şubatında başlamşı Bolşevik futilAli'nin başan ile geüşip
tamam]anmasr, Hasta Adam'ı yiyeceklerini sanarak iştahlarınr ka-
badmış, gözleri kara, Avrupa|ı beyaz yamyamların unutulmaz ve
affedilmez siyasi ve askeri gafletleri ve cinayetleri sonucudur.

Avrupalr emperyalistler fiirkleri vatdrı, istiklöt ve can kurtarma
mücadelesine zorlamşlar; bunlann neticesinde saldırganlar dersle-
rini almrşlar ; fakat Karadenize geçemedikleri, Odesa'ya, Kafkasya'ya
erişemedikleri, silöh ve cephane yardrmr ulaştrramadıklan içindir ki,
Çarlığın yıkılıp çökmesinde, Bolşevikliğin kurulup gelişmesinde inril
ve sonım]u olmuşlardrr

İşte Bolşeviklerin, 1919-1920'de, "Aynı emperyalistlere karşı sa-
vaşryoruz" sloganr ile Ti.irklere silih ve para yardımrnda bulunma-
larrnın gerçek ve mühim sebebi budur. Demek oluyor ki, aslında biz
onlara birşey borçlu değilmişiz, onlar bize, müstakbel çıkarlarrnr da
hesaba katarak, şiikran borçlannı ödernişler. Bugün bazı tarihi ve-
sikalar da ayünlatıyor ki, bize yapılm§ para yardımr, Sovyet kay-
naklr olmaktan daha çok, Tiirkiye'nin istiklil ve kurtuluşunu var güç-
Ieriyle desteklemeği din ve kan kardeşliği bilen Hindli, Pakistanlı,
fiirkistanlı, Azeri Müsliiman ve fiirklerin eseriür.

Bolşevikler, (Çanakkale) sayesinde ihtil1llerini geliştirmişler;
önce Çar rejimine ve İngiliz Ernperyalizmine karşı mi§terek ayaklaır-
maya çağırdftlan Sovyet Rusya'daki Rus olan ve Rus olmayan mil-
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letlere güya hürriyet ve istjkliJ tanımşlar; sonra herbirini ikiye - üçe
bölerek bunlara giistermelik hii]ıümetler kurdurmuşlardır. Bolşevik-
lerin bu milli uyanış, hti:riyet ve istiklöl kuwetlerinin tiimiinü kökteıı
temülik pro,gram]annı rahatça gerçekleştirebilmeleri, ancak her çe-
şit Batr müdahalesinden uzak kalmalarına bğlı idi. Bu sebepledir ki,
Tiirklerin İngiliz, F}arısız, İtalyan ve Yunanlılara kaışr sağlayacpk-
ları bir Dumlupınar zaferini desteklemek, Bolşeviklerin son derece
işine gelmiştir.

Bir de bu yardımlar bahanesiyle Bolşvik kuwetlerini ve ajan-
larrnı bilfiil Tiirkiye'ye sızdırmak için mi,isamaha, gaflet ve hıyanet
yolu bulmak, böylece Ttirk Milli Kurtııluş Mücadelesi'ni b r Bolşevik
ihtilflüne çevirmek imkin ve ümidi, Bo§eviklerin başlıca yardrm se-
bepleri olmuştur.

Sovyet politikasını ve diinyadaki komünist faaliyetlerini en iyi
incelemiş büyük otoritelerden ikisi; George F'. Kennan ve Prof. G.
Jaeschko'dir. Bunlar da eserlerinde, Bolşevik liderlerinin, biz,zat kendi
kuwetleri hay|i z,ayıf. ve per§an bulunduklan halde, Mustafa Kemai
Paşa'yr destekğişlerini, "HAJisAne dostluk düşünceleri ve kolay an-
laşılır sebepler değilü" diye vasıflanürmaktadırlar.

Amerikan Senatosu tutanaklannda tam metni brrlıınan konuş-
masında Mustafa Kemal Paşa'nın 22 WLIJL1919 giinü §ivas'ta Ame_
rikan Generali Harbord'a aynen şunlan siiylediğini öğreniyoruz :

(Bolşevizrıe gelince, onun bize nüfuz etmesini önleyen dinimiz,
an'anelerimİz ve sosyal biinyemiz gözönüne alırursa bu doktrinin
memleketimizde hiçbir şansr olmadığı anlaşılır.

Lüzumu halinde hatt6" Tiirk milleti ona kaışı savaşmağa haar-
dır.)

Ve yine, Tiirk temsilcilerinin Moskova'ya hareket ettikleri bir
sırada, kendisine "Komünizm ile Rus dostluğu esasatr arasında bir
münasebet var mrd:r?" sorusuna, 6 Şubat 1921 tarihli Hikimiyet-i
Milliye gazetesinde, komiiııizıııi açıkça ve şiddetle reddettikten son-
ra:

(Binaenaleyh bizim Ruşlarla oları miixıasebet ve muhadenetimiz
ancak iki müstakil devletin ittihad ve ittifak esaslanyla a]AJradardır.)
diyen; ve yine, "§ulh şartlan, iç ve dş siyasi meseleler" üzerine.
2 Kasım L922'de Petit Parisien muhabirine Bursa'da verüği beya-
natta katiyetle :

(Biz ne bolşevik, ne de komiinist; ne biri, ne diğeri olamayız.
Bü milliyetperver ve dinimize hiirmetkörız.) diyen btlyiik önder Mus-
tafa Kemal Paşa'nrn yanılmaz yanıltır, yılmaz yldınr, yenilmez ye-
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I

neryüceşahsiyetivesiyasİdehasıkarşısındakomünistlerinbütün
ümit, plön ve,çabalan boşa çıkmıştır,

fuie Tiirk _ Rus münasebetlerinin başlangıcr budur, biiyledir.

10 Kasrm 1938'e kadar süren müstesna ve muhteşem devrenin de,

ondan sonraki Atatürk izinden ayrılma çağının da gerçeklerini vesi_

kalarla bir bir ortaya koyup gafilleri uyarmağa, hiyanetleri teşhire

devam edeceğiz.
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NAZİM HİKMET,İN TtİRKLÜĞÜ VE ŞAİRLİĞİ MBSELESİ

Nojilet Sançar

NözımHikmet,songünlerde,yinebirmeselehölinegetirilmeye
çalışılıyor, Türkiye'yi bir demirperde ülkesi yapmak için uğraşıp du-

ra.riar, bu adamr, yine, Türk milletine "sanat devi!" olarak kabul et_

tirme yolundalar. Dergilerde, gazetelerde Nözım Hikmet,i göklere

çıkaran yazilıar birbirini kovalıyor. Konuşmalarda a5mr tekerleme-

Ler tekrarlanıp duruyor. propaganda, hanrmlarrn kabul günlerine ka_

dar uzanmış durumda...

Tek elden yönetildiği gün gibi meydanda olan propagandanrn

esasr şu : Ndzım Hikmei, bütün dünyanın tanıdığı ve takdir ettiği

büyük ve hatti en büyük Tiirk şairidir!,

,i'.*

Devamlı, sistemli ve kurnazca yapılan her propagandanrn olum-

lu sonuç vereceği şüphesizdir. Öyle ki, diinyanın dört köşe olduğu

veyagüneşindünyaetrafındadöndüğüiddiaedilsevebuiddialar
yaz, ıie, söz ile devamlr şekilde savunulsa, bu gülünç fikirlere inana_

cak insanların çıkacağı muhakkaktır, Çünkü propaganda, insanlar

üzerinde etkisi korkunç bir silöhtır. Biz Türkiye Türkleri, yakın yıl_

larrniçolaylarında,bununörnekleriniazmlgördük?Hepsibirta.
rafa, 1g5o,de, Nazrm Hikmet,in hapisten çıkarılmasr için açılan kam_

panya,bunaengüzelbirörnekdeğilmidir?NözrmHikmet,inhaksrz
't iıı.ıı* giymiş olduğu, komünist değil vatansever bulunduğu yolun_

daki yaünlara kanş da, bağışlanmasr için nice profesör, milletveki_

li, tiyatro sanatçısı] ressam, musikici, doktor, avukat, yüksek mü-

hend-is,yüksekmimar,bankacr,gazetebaşyazarıimzaatmamışlar
nrıydı ?.

Durumbugündeaynıgibidir.1950debirsürükişiyi,birvatan
haininin haksız yere hapiste yatan bir vatansever ( !) olduğuna inan_
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drranlar, bugün de, aynr kurt masalına kanacak yeni kurbanlar ara-
maktadır. Yalnız bugünkü masalda, dünküne göre küçük bir değişik-
lik var. Artık, ipliği pazara çıktığı için Nizım Hikmet'i, bir vatan-
sever olarak ileri süremiyorlar. "İdeolojisi ne olursa olsun..." teker-
lemesini sıksık tekrarlayarak, yani onun bir komünist ve dolayısiyle
bir vatan haini olduğunu inkör edemeyerek "bütün dünyanın tanıdı-
ğı en büyük Türk şairi!" nden söz edip duruyorlar.

Buna göre, bugünkü iddiayı, şu iki noktada değerlendirmek ge-
rekiyor :

a) NAzım Hikmet, bir Türk şairi sayılabilir mi?
b) Sayılsın veya sayılmasrn, bir büyük şair midir?

-i-

' a) Türkçe şiirler yazmrş olmasr Nözım Hikmet'i bir Türk şairi
saymak için yeter sebep değildir. Çünkü, bir insanrn, bir dille şiirler
veya yazı|ar yazması, muhakkak, o dilin sahibi milletten olmasınr
gerektirmez. Türkçeyi çok iyi bilen ve Ti,irkçe eserler yazan nice ya-
bancı türkolog vardır. Bu Türkçe eserlerinden dolayr onları kimse
Türk bilgini saymıyor. Divan'ı ve Mesnevi'si Farsça olan Mevlöna'-
nın Türk sayrlışı ise, birkaç mısra da Türkçe yazrsrndan değil, Türk
asıllı oluşundandrr. Yakın yıllann değerli şairi Edip Ayel'in Gammes
ve Sagesse adlı Ftansızca iki şiir kitabı yayınlayışı da, kendisinin
bir Fransız şairi sayılmasrnr gerektirmemiştir.

Yunus Emre'den Yahya Kemal'e ve Orhan Seyfi'ye kadar yüz-
lerce kalem sahibinin Türk şairi sayılışı sebepsiz değldir. Çünkü on-
larrn hepsi Türktür. Hepsi bu millet ve bu toplum için mısralar düz-
müşlerdir. Arapça, F'arsça şiirler yazmak, yahut Türkçeyi yabancı
kelimeler ve tamlamalar ile doldunıp anlaşılmaz hale getirmek gibi
yanlışlara düşenleri de olmuştur. Fakat hiçbirisi, fiirk'ün mezarını
kazmak için uğaşmamrştrr. Bunun için, nekadar kusurlan olursa
olsun, Türktürler, Ttirk şairidirler.

Nizım Hikmet'i de bu açıdan ele almaya ve hakkındaki hükmü
bu' şekilde verlneye mecburuz.

N6zım Hikmet, bilindiği gibi, soy kütüğüniin bir yanr ile Polon-
yalı bir ıslavdrr. Buna rağmen, Türklüğü benimseyip bu yurda bağ-
lanabilir, Türk milleti için yaşar ve yazabilirdi. Bu takdirde bu mil-
letin şairi sayrlmak şerefine sahip olurdu. Baba veya ana tarafından
Türk aslından gelmedikleri halde, kendilerini Türk bilmiş, Tiirktük
için,yaşamış ve Türk toplumu için yazmış kalemlerden, Tiirklük şe-
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refini kim esirgemiştir? Babası Arnavut olan Mehmed Akif, en bii-
yük Ti.irk şairlerinden biri değil midir? Ve, kızıllarla seciye yoksun-
larının saldırılanna karşı, lstiklöl Marşı şairini, yıllardan beri, Türk
milliyetçilerinin savunuşu neyi gösterir?

Bu konuda bir de Mustafa Celöleddin Paşa örneği var. Polonya
ordusunda genç bir subayken, Tiirkiye'ye sığınarak Müslüman olan
ve Mustafa Celöleddin adrnı alan bu Lehli asker, Tiirk ordusu safla-
rrnda savaşlara katılmış ve Karadağ Savaşı'nda şehit düşmek sure-
tiyle de bu devlete ve bu toprağa olan bağnı ispat etmiştir. Aynı
hizmeti kalemiyle de yapmaya çalışan Mustafa Celileddin Paşa'ya,
soyca katıksız ıslav olduğu halde, bu milletin oğullarından tek kişi,
toz dahi kondurmaya çalışmış mıdır?

Nözım Hikmet'i, ne bu ve benzeri örneklerden birisiyle kıyasla-
maya imk6,n vardır, ne de başka bir yönden tutmak miimkündür:

Bu memlekette doğan ve bu topraklann ekmeğini yiyerek yeti-
şen Nizım Hikmet'in, Türklüğü benimsemesi ve bu vatan için yaşa_
ması en olağan davranış olmak gerekirken, o, böyle yapmamıştır.
Bu vatanı başkalarına satmak isteyenlerle işbirliği etmiş, kalemini
ömrü boyunca bu uğurda kullanmrş, hapistan çıkar çıkmaz Tiirkiye-
den kaçmış ve ölünceye kadar Türklük aleyhinde çalışmrştrr. F'akat
iş bununla da kalmamaktadır. Nözım Hikmet, Türkiye'den kaçrp
uçakla Moskova hava alanrna indiği zaman, Moskof ajansrna verdiği
ve o yolla bütün dünyaya yayrlan demecinde | ".., Ben Souyetler Bir-
liği'nin çocuğuyum. 9lı yü ıonra bu büyük şehre gelirken asıl ııe bü-
yük oatanıma dönmüş oluyorum..." demek suretiyle Türklüğü red. ve
ıslavlığını ilön etmiştir. Rusya'nın "asxl oe bügük uatanı!" olduğunu
söyleyen bu yaratık, daha sonra da Leh aslından geldiğini isbat ede-
rek Polonya nüfusuna yazılmış ve Verzanski adınr almıştır.

Artık insafla düşünülsün : Soy kütüğüni,in bir yanr Polonyalı
olan, Anadolu fiirk'ü Yunan ordusunun varlığında medeni (!) dün-
yaya kaşı İstiklöl Savaşı'nı yaparken Tiirkiye'den çıkıp Moskova'-
daki ihtil6l üniversitesinde ihanet öğrenimi yapan, Türkiye'ye dönü-
şünden vatandan kaçrşrna kadar olduğu gibi, demirperde gerisindeki
yıllarında da Türkiye Türklüğünü Kremlin'e satmak için çalrşan,
asrl vatanınrn Rusya olduğunu ilnn eden, ıslavlığınr Polonya nüfusu-
na yazrlmak ve Verzanski adını almakla perçinleyen Nözım Hikmet'i,
bütün bunlara rağmen Türk ve dolayısiyle Türk şairi sa5/rnak, sokak
köpeğini kurt kabul etmekten farklr mrdır?

Nizım Hikmet'in Türk sayrlrp sayılmayacağı, bilinen yerlerden
alrnan buyrukla yapılan propagandalarrn etkisinde o yalanları ay-
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nen kabul etmekle değil; aklrn, mantığrn gösterdiği yolda yürüyüp
elle tutulacak kadar meydanda gerçekleri konuşturmakla olur.

Ve bunun içindir ki Nizım Hikmet, Türk değildir. Türk olmadı-

ğı için de Tiirk şairi sayılamaz.
*

,l*

b) Mantık ve insanhk krstaslarrna göre Türk sayılmasrna im-

kön bulunmayan ve kendisi aslrnda Lehli olduğunu söyleyerek o mil-
liyeti kabul ve ilan eden Nözım Hikmet, iddia edildiği gibi, büyük

şair midir?

Nizım Hikmet, elbette ki bir şairdir. Dünyanın her ülkesinde,

sanat gücü az veya çok binlerce, on binlerce kalem sahibine, yazdık-
lan şiirlerden dolayı verilen şairlik ünvanını, ondan esirgemek im-

kinsızdır.

onun, şiirle ve şairlik ile olan ilgisini şöyle özetlemek mümkün_

dür :

Nözım Hikmet, itk yazdığı manzumelerde, kendisinde şairlik gü_

cü bulunduğunu göstermişti. öyle devam etseydi, belki büyük şair
de olabilirdi. Fakat, Birinci Dünya Savaşı sonundaki çöküntü üze-

rine, gönüllerinde vatan sevgisi bulunanların Anadolu'daki milli kuv
vetlere katılmaya çalıştıkları sırada, onun, bir arkadaşı ile birlikte
Moskova,ya gitmesi ve oradaki ihtilal üniversitesinde okuyup yeti_

şerek, zaferden sonra azgrn bir komünist olarak Türkiye,ye dönme_

si, durumu değiştirdi. Çünkü artık görevi şairlik değil, şiiri komü_

nizm propagandası yolunda kullanmaktı. Hem kalbinin sesine uya_

rak da değil... Kalemini, kendisine Moskova'da öğretilen propagan-
da usullerinin hizmetine vererek...

Nizım Hikmet'in bu hizmeti büyük başarr ile yaptığı muhak-
kaktır. Fakat bir fikri, edebiyatın insan ruhu üzerindeki büyüleyici
etkisinden de faydalanarak -ve şiir kılığına büründürerek_ başarı
ile propaganda etmek, büyük şair olmaya hiçbir zaman yetmez.

Moskova,dan döndükten sonra, cumhuriyetin ilk yıllarında ya_

yınladığı şiirler meydandadır. Bunların bir kısmr, tanrnmış bir iki
edebiyatçıya külhlni bir ağızla saldrrrlar ile o zamana kadar Tiirk
şiirinde görülmemiş argo liflar veya garip ve hattö gülünç sözler;
büyük çoğunluğu ise moskofçu edebiyata has deyimlerle kaleme
alrnmış propaganda yazılarrdrr.
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İşte gelişi giizel örnekler :

Ahmed Höşim'e ve Yakup Kadri'ye saldırdığı şiir (!) lerden
satırlar :

Behey!
Karamaça Bey!
BeheE güzü kara!
Ruhunu zenni, bır esir gibi, çıleardın pazara!
Bir orospu odası yaptın kafatasını...

(Varan 8, Sh.1)

Ve sen o kemik galailığın
So|ranın altına gırsen de

-Dostun 
Karamaça Bey gibi-

Kalilırıp katdırı,p yere çaaalmak için,
Canını burnundan aoalmak için
Bulacağım senı,
Koca göbeklerin Rusel kuşşağı sen
§eıı uşşşolc mik'abı
§eız zşşşolc ruıırabbaı
Satılmış uşşşakların zşşşşşoğt seız /

(Sesi,ni Kaybeilen Şehir, St. Jı3,]ı3)

Basit löf yığınları, gülünç tekerlemeler, gariplikler :

Ben Nd,zım Hikınet
Rakımülhuruf
Işbu lıusıısta
Diişmana dosta
Çekip yüreltten
Günile beş nöbet
Yuf tistüne guf
Iaan edlgoraln...

(Jokarıil ile Sigau, Sl. 5)

Bana bak!
Hey!
Aı:anak!
fllınilen o zırıltıyı bıraksana!

(835 satır, Sİ. 10)
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Futbolila eskı lurilum
F enerbahçeni,n f oru etleri,
Mahallede kaydırak oyna,aün bırer piçkurusuyken
Ben
En ağır hafbekleri yere uurd,um.,.
Eutbolila eski, lrurd,um
Santradan alınca pası
Çakarım
Hoooooooooooooop
5 numro top
Açık ağzından gi,rer golkipin karnına,,

(Varan 3, Sİ. lı)

Trrrrum
Trrrıum
Tr"rııum
Trak tiki tak
Malcinalaşma,k
İstöyarum.

(835 Satw, St. 15)

İnsanrn yiizü kızarmadan okuyamıyacağı satrrlar :

Ld,kin ey kara meyhanelerin sarhoş papazı!
Senin dışınd,a ileğil miyili
Kıllı kollarınila kıuranan meyhanecınin lıızı !
yoksa kenili altınilo sen
Kendinle mi yattın?
Diyelim ki, senilen euuel baban yo\t
isa gibi!
Yine faltat bacakları arasınilan çılttığın
Meryem gi,bi bi,r aıınnda mn yok?

Bunlar şiir midir; yahut, şiir bu mudur?
Kitaplarında en çok yer tutan, komünizm propagandası için ya-

zılmrş şiirlerine gelince :

İşte "srnrf" tekerlemesi :

700 m,etreden

Çiftleşen iki sineği seçebilen iki gözüm
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Elbette görilü
Iki ayakloların
Ikiye ayrıldıığını
Sen
Benim
H angisinden olduğuruıı anlamak i,sti,y orsan
Cebi,mn sok
Kafanı
Ord,a
Aydıntığı, olcuyan hara eltmek
Sana il"oğruyu söyler (7)

(Vu,ran 3, Sİ. g)

İşte, 19 yaşında iken Moskova'da, komünizmin kendisine nasrl

şIrrnga edildiğini anlatan satrrlar :

2lç saatta 2! saat Lenin
2l saat Marlcs
2+ saat Engels
yüz iliıhem lcara eltmelc
Yirmi, ton lci,tap...

Bahlc çorbası, tiifenlc talimi, tiyatro, balet
Kitap..
Patates kamgonu başında süngü tak bekle nöbet
Kitap... Ki,tap...

(Sesıni Kaybeden Şehir, Sf . 15/+6)

İşte komünist ihtilöli, kızrl düzeni, proletaryayı vesaireyi dile
getiren, Kremlin sözlüğiine ait güneş, toprak, yağmur, türkü, şarkı
gibi özel anlamlr kelimelerle yapılan propagandalar :

Türkiyeli Türkleri, kendisi gibi komünist olmaya çağıran sa-

tırlar :

Şu güneşten
Düşen

(1) Şiir krlığına bürünmüş bu propaganda satlrlarındaki samimiyet dere_

cesini belirtmek için şunu da kaydedeyim : "Cebindeki kara ekmek" ten söz

eden bu şiir ( !) i yazdığı sıralarda, N6zrm Hikmet, babasınrn müdür bulunduğu
Kadrköy'ündeki Süreyya Sinemasrnın müdürlük loeasmda, salonun her tarafın-
dan görütecek şekilde oturarak, filim seyrederdi.
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Ateşte
Mity onlarla kırmızı yürelc a ünxaor

Sen de çıkar
Göğ sünün kaf esinden yür eğinı
Şu güneşten
Ateşe fırlat.
Y üreğ ini yüreklerımizin g anına at...

(835 Satır, Sf. 5.)

Kızll ihtilalin, kanlar içinde doğacağını müjdeleyen (!) satırlar:

camlar kırıldı
Hastaların ıüpsarı
Alınları
Kıpkızılilı!
Kıpkızılilı han içinde!
Bır an ıçinde
Gece kızıl, yer lcıztl,
Eu kozıl, fener leızıl,
Kızıl, kızıl, kızıl...

(835 Satır, Sİ.26)

İşte, Nnzım Hikmet, kalemini, komünizm propagandasının böy-

le emrine verdiği içindir ki büyük şair olamamıştrr ve olamaz. Çün-
kü sanat, hür ufuklarda uçan bir kuş gibidir. Bu kuş, kanatlarını
kendi gönlünce çırpacaktır. Ona emirle kanat çırptınlmaya kalkışı-
|amaz. Kalkışılırsa ıçama4 sendeler, hattö düşer.

-i-

Nözım Hikmet'in büyük şair olduğu iddiası, komünist propa-
gandasrnın oyunlarrndan biridir. krzıllar, böyle oyunlarr dünyanrn
her yerinde oynamaktadırlar. Maksat, dövalarına hizmet edecek bir
takım kalemleri şişirip büyülterek, onları topluma "dev sanatçr"lar
diye kabul ettirmektir. Bu suretle, o büyük ( !) kalemlerin propa-
ganda eserleriyle, ideolojilerini, bilgisiz kafalara kolayca yerleştir-
mek imkAnınr elde etmektedirler.

Bizde, Nnzım Hikmet, bu oyunun tek kahramanı değildir. On-
dan sonraki satılmış kalemlerden çoğunun sırtına, böyle "büyük sa_

natçr!" elbisesi giydirilmiştir. Bu suretle, birçok şöyle böyle, büyük
kalem büyük romancl, büyük hikilyeci, büyük mizahçr, büyük eleş-

tirmeci olmuşlardır.
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Ama unutmamalr ki, gerçeği dile getirmeyen, ciddı ve ilmı te_

mellere dayanmayan hükümler, er geç, yıkılmaya mahkfimdurlar.
XVI[. yüzyılda, Nedim devrinde, ikinci derecede şairlerden osman_

zAde Taib, çağının "şairler sultanı" seçilmişti. Fakat bu şiir sultan_

lığı, gerçeği dile getiren bir hüküm değildi. onun için zaman, bu yan_

lış ve haksız hükmün üzerinden silindir gibi geçti. Bugün, osmanza_

de Taib, kütüphane raflarında uyuklayan tozlu bir divanrn, adr unu_

tulmuş şairidir. Fakat Nedim, hAli yaşıyor.
NAzım Hikmet için de durum a5mrdır. Çünkü onun büyük şair-

liği de gerçeği değil, bir isteği dile getirmektedir. İddia, onun için,
yrkılmaya mahkfimdur. Türklük fikir ve şuurunun hakim bulunaca-

ğı yarınki mutlu Türkiye,de, hükümler gerçek ve bilim temelinde

yükseleceği için, Nözım Hikmet, kalemini memleket aleyhindeki bir
ideolojinin emrine verip, sade şairliğini değil, insanlığını da kaybe_

den bir yaratık diye bilinecektir.

-i-

yapılmakta olan ve yapılmaya devam edeceği de şüphesiz bulu_

nan bir iftiraya karşı, şunu da belirteyim :

savunduğum bu fikrin, her namuslu ve vatansever insan gibi
bir komünist düşmanr bulunmam ile hiçbir ilgisi yoktur. yani N5._

zım Hikmet,i, bir komünist yermek düşüncesiyle kötülemeye çalışan
bir insan değilim. ondan nefret ettiğim şüphesizdir. Çünkü bütün

Türklük düşmanlarından, bütün vatan hainlerinden nefret ederim. Fa-

kat bu nefret, beni, asla gerçekleri ink6.ra götürmez. Elen hayranı ve

Türk düşmanr Byron,a karşr da hiçbir sevgim yoktur. soyuma düş_

manlrk ettiği için ondan da nefret ederim. Fakat Byron,un büyük bir

şair olduğunu ink6r etmek, bugüne kadar, aklımrn ucundan bile geç_

memiştir.
Bir atasözümüz : "kel ölür srrma saçlı, kör ölür badem gözlü

olur,, diyor. Şeytani kızıl propaganda ise, hayattaki nice iman ve

ruh keli ile körünü de srrma saçlr ve badem gözlü ahular haline ge_

tirir oldu.
Bu propagandaya kanmamalı, bu yalanlarr yutmamalıyız, Çün-

kü zararr sade kendimize değildir.
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DEIUOKRA§İLERDE KOMÜNİSTLDR

Nejdet Saıı§ar

Bir devler ölemi haline gelen bugünkü diinyada, insanlık, iki
büyük parçaya bölünmüş bulunuyor. Bir yanda komünist ölemi, di
ğer yanda komiinist olmryan devletler var. Ve bu iki ayrı diinya,
büyük bir mücadele içindeler...

Dünyayı pençesine geçirmek istiyen Kremlin ile, Kremlin'in
pençesine geçmek istemiyen milletler arasındaki mücadele, henüz
söz ve propaganda devresinde olmakla beraber, bu iki ölemin bir gün
en korkunç silihlarla karşı karşıya gelmeleri hiç de beklenmiyecek
bir şey değildir. Böyle bir boğuşmada şüphesiz bütün insanlığın ha-
yatı bahis konusudur. Çünkü, komiinizm boğuşmadan üstün çıktığı
takdirde, insanlrk, tarihin en büyük felöketi ile kaşılaşacaktır. Bu
felAket insanlığın Moskof pençesine geçmesi, yani yok olmasrdrr.

Bu derece kesin sonuçlu olması mümkün bir savaşın eşiğinde bu
iki dünyanın birbirlerine karşr olan durumları incelenirse, komünist
öleminin çok tedbirli bulunmasına rağmen hürriyet cephesinin daima
açık verdiği göriiliir :

Komünist dünya, bugün, aşılmaz sınırlar içinde kendine sağlam
bir kale yapmrştrr. Bu kalenin içine hürriyet dünyasından (insan
veya fikir!) herhangi bir şeyin girmesi veya sranasr kolay değitdir.
Gerek Rusya'da ve gerekse Rus pençesindeki memleketlerde sadece
bir tek fikre yer vardrr ki o da kendilerini dünyaya hökim kılacak
olan ideolojileridir. Bu ideolojiye kaşı en küçük ve masum bir ha-
reketin demirperde gerisindeki karşılığı ölümdtir!

İşte böyle bir emniyet perdesi arkasrnda bulunan komünizm, bu
kaleden demokrasi dünyasrnrn dört tarafına savaşçılarrnr rahat rahat
gönderebilmekte, onların eliyle kaşı cephenin içinde üsler kurmak-
ta ve demokrasileri içerden yrkmaya çalışmaktadır.

Komünistlerin, komünist olmıyan tilkelerdeki yıkıcı hareket-
lerini bu derece rahat yapabilmeleri, demokrasilerdeki hiirriyet an_
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layışının neticesidir. Çünkü demokrasilerde 'insanlar için tanrnan
hürriyet, insan sayrlan kızıllardan da esirgenmemektedir. Komü-
nistlerin, hürriyeti yalnız kendileri için (onun da ne dereceye ka-
dar var olduğu ayrı mesele!) kabul etmelerine kaşr, demirperde
gerisindeki cemiyetlerin bu hakkı krzıllara da tanımaları, ortaya
bugünkü gülünç neticeyi çıkarmış bulunuyor. Evet, netice geıçek-
ten gülünçtür: Bir tarafta düşman saydığı öleme ait di§ünce ve
inançların gölgesini dahi srrnrlanndan uzak tutan kızıllar, diğer
tarafta ise mezarlarınr kazmak isteyen korkunç dşmanlannı hare_
ketlerinde serbest bırakan demokrasiler...

Medeni dünyanın müşterek meselelerinin en mühimlerinden bi-
risi işte budur. Hürriyet cephesi bu meseleyi kökünden halletmek,
yani milletlerinin ve vatanlarının en büyük düşmanları olan kızıl-
lara vatanlarında yaşama hakkı tanrmamak vazifesindedirler.

Bu, hürriyeti çiğnemek veya hürriyetten bir şeyler feda etmek
minasına asla gelemez. Önce şunu unutmamalıdrr ki, bir cemiyetin
lrürriyeti elbette ki sadece kendi mensuplarr içindir. Komünist ise
içinde yaşadığı cemiyetin değil, o cemiyeti yıkmak ve yutmak isti_
yen Rusya'nrn adamıdrr.

Rusya dışında her kızıl, Kremlin'in casusudur. Bu böyle bilin-
diğine göre, insan hürriyeti uğruna, bu yerli casusa cemiyetin mil-
letdaş ve vatandaşları ile aynı haklar nasıl tanınabilir? Bir devle-
tin sırlarını çalıp düşmana vermeye çalışan, bir cemiyeti içinden yık-
maya uğraşan, bir milleti bir başkasının pençe§ine atmak için didi-
nen bir haini, sadece cebindeki resmi hüviyet kiğıdı dolayısiyle va-
tandaş sayıp, bütün melfınluklallnğa -42 veya çok- serbest bırak-
mak akıl ve mantrkla nasrl bağdaşabilir? Bu, elinde saldrrması ile
ve bizi öldürmek için üzerimize gelen bir kaatilin, hi,irriyetini kıs-
mıyalrm diye, hareketine engel olmamak ve boğazlanmamızı kabul
etmek kadar gülünç değil midir?

Hürriyet, miletler için de, insanlar için de kutludur. Bu sebep-
le üzerine nekadar titrense yeridir. Hangi düşüncede olursa olsun,
hangi kanaatr taşrrsa taşrsrn, bir milletin bütiin mensuplarr için
hürriyeti eşit olarak tanrmak elbette ki lizımdır. Fakat bİr cemi-
yetin mensuplarr arasrnda komünistin yeri yoktur. Çünkü komü-
nistin vatan veya vatandaşlıkla ilgisi, vatanrn vahşi ormanlannda
yaşıyan bir engereğin, yahut bir parsın ilgisinden farklı değildir.

Hürriyet, hürriyeti boğmak istiyenlerin elinde en korkunç bir
silöh olarak kalmaya devam ettikçe, hür diinyanın göklerinden ka-
ra bulutlar eksilmez. Hürriyeti sevenlerin onu boğazlanmaktan kur-
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tarmak, vazifeleridir. Bu vazifede gecikmek, hürriyetten her gün

biraz daha uzaklaşmak olabilir.
Bütün hür dünyaya çevrilmiş olan bu hürriyeti boğma silAhı,

Türkiye,mizi de tehdit etmektedir. Türkiye için tehlike, coğrafya
dolayısiyle, başkalarrnkinden daha. çoktur. Bu bakımdan "yerli kr_

zrl,, meselesi bizim için diğer milletlere göre çok daha ehemmiyet_

lidir.
Hürriyet... Evet, milletin her srnıftaki, her düşüncedeki, her

inançtaki mensupları için _şüphesiz cemiyetin yüksek menfaatle_

riyle sınırlı_ en büyük hürriyet... Fakat tek istisnasr ile: Vatanr_

mızr satmak ve hürriyetimizi boğmak isteyen korkunç casus takr_

mr, yerli kızıllar için asla...
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KOMÜNİ§T REJİMİNDE KIZİLLARIN |AI{IBETİ

Nejilot §aııca,r

Kırk yılı aşan bir zamandan beri insanlığın başına kızıl bir be-
gibi çöken komiinizm, muhakak ki, tarihin bugüne kadar gördüğü
en korkunç rejimdir. lnsanlara krzıl bir cennet vfldettiği halde, pen-
çesine geçirdiği topraklan kıpkızıl bir cehennem haline sokan bu
korkunç rejimde kırk yıldan beri işlenen cinayetlerin krrk asırlık
tarihin kaydettiği cinayetleri gölgede bıraktığı bir gerçektir.

Tatbikat ve misaler göstermektedir ki, komünizm, bir insan
boğazlama rejimidir. Her cinsten ve her sınıftan insanr tek tek ol-
sun, kütleler halinde olsun bu derece kolay ve insafsrzca boğaz|a-
yan bu rejimde kan akrtrcrlık en belirli vasrftrr. Öyle ki, komüniz-
min taraftarları, mensuplarr ve dövaya bir köle södıklığı ile hizmet
etmiş ileri gelenleri bile bu kan akıtıcı ruhun kurbanr olmaktan
kurtulamamata ve günün birinde kafalarını kızıl satırlara teslime
mecbur kalmaktadrrlar.

Komünizmin, aleyhtarlarrnr ve di§manlarınr pek korkunç şe-
kilde ve çok kere kütleler halinde yok etmesi, haydi, di§manın di§-
mana rahmet okumıyacağı prensibine bağlanıp bir derece akla ya-
kın görünsün. F'akat ya komünistlerin, komünist kahramanlarıntn
( !) boğazlanmalarr?

Gerek Moskof ilinde, gerekse Kremlin'in pençesindeki ülkeler-
de, komünizm için çalışmış ve hattö döğüşmtiş ve kızrl rejime bü-
yük bir bağlılıkla hizmet etmiş kimselerin, bir giin klösikleşmiş
suç yamamalan ile ipe götürülmeleri çok görülmüştür. Bu şekilde
can vermiş olan kızıllann sayrsını, bugi.in, Tanrı'dan başka kimse
bilemez. İnsanlık ileminden-saklanamıyanların hikAyeleri ise cilt-
ler doldunır. İşte o ciltlerden birkaç yaprak :

Tatar Hatk Komiserleri Konseyi Başkanr Sulton Galinu, Bolşe-
vik Partisinin üst basamaklanna kadar yükselmiş bir komiinistti.
Temizlenmesi gerekince, Stalwı'in emriyle tevkif edilü, suçlarını
itiraf etti (!) ve L923'te öldiirüldü.
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Troçki'nin atrlması üzerine Harbiye Halk Komiseri yapılan
Frunze, Sibirya'da yıllarca kürek mahkümu olarak kalmış yaşlı bir
ihtilölci idi. Bir yıl bile kalmadrğı Harbiye Halk Komiseri mevkiin-
de iken, bir giin, hainliği keşfolundu. Ancak, Stahn, bu şöhretli ih-
tiyarı doğrudan doğruya sehpaya gönderemedi. Frunze, L925'te,
bir ameliyat masasında,can vermeye mecbur kaldı!

Stalin'in, muhaliflerine karşı giriştiğ temizlemelerde su gibi
kan akıtmak suretiyle ona büyük hizmette bulunan G.P.U. şefi meş-
Iaır Yagoda da 1935'te Stalirılın kurbanı oldu. Stalin, temizlediği
ileri gelen komiinistlerin çokluğu dolayısiyle halk arasında dolaşan
dedikoduları önlemek için, bütün suçlarr bu södık adamına yükle-
di. Yapılan muhakemede o da suçun kendisinde olduğunu kabut ( !)
edince, dar ağacını boylaması kolaylaştı.

Komünist Partisi'nin en tanınmış ve niifudu adamlanndan
Buharin ve Bulanou gibi kimseler de 1938'deki büyük temizlemede
temizlendiler. Bunlarrn suçu sağcr ve Troçkist (!) olmaları idi.
Buharin 1918'de Leni,n'e suikast hazırlamak, Bulanou ise bazı kim-
seleri zehirlemek suçundan hesap verdiler. Ve usul gereğince, suç-
larınr kabul ederek bu diinyadan göçtüler.

Rusya'da temizlenen büytiklerin en büyüklerinden biri de meş-
hut Beria'dır. Beria, Komi,inist Rusya'nrn en çok kan döken adam_
larrndan birisiydi. Kızıl rejim içinde ne çok insanın, kızrl kanını
akıtmıştı. Onun bir tek emriyle binlerce kişiyi tevkif ed,en insanlar,
bir giin onu da krskıwak bağladılar. Ye Beria, öliime yollamak iste-
diği insanlara tatbik ettiği oyun kendisine de oynanmak suretiyle,
mezarl boyladı. ı

Vatanlanna ihanet ederek Kremlin'e bir köle gibi hizmet eden
başka ülkelerdeki komünistler de, bu ihanetlerinin cezasını hayat-
lariyle ödemek zorunda kalmışlardrr.

Rusya drşı komünist temizlemelerinin en unutulmıyacaklarrn-
dan birisi, 1949'da Macaristan'da yapılandır. Bu dflvanrn kahra-
manlan Macaristan'ın 2 numaralı komi.inisti olarak tanınan eski
dış işleri bakanlanndan meşhur Rajk ile yedi arkadaşı idi. Kısmet-
lerine "vatana ihanet ve hi.ikümeti devirme!" suçu çıkmıştı. Bir-
kaç haftalık muhakeme sırasrnda yirmi yaş ihtiyarlamış bir hale
ge|en Rajk, bu suçlann daha da çoğunu kabul etti. Bu kadar bü-
yük suçun cezası idam olacağı için de hepsinin boyunlarrna ip ge-

çirildi.
1950 ve 1952 yılarında Çekoslovakya'da yapılan temizlemeler-

de de, tanrnmrş Çek komi,inistJeri öteki dünyayı boyladılar. Birin_
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cisinde Çek Komiinist Partisi'nin ileri gelenlerinden ve mebuslarrn-
dan bazıları sehpaya götürülürken partinin resmi organr bulunan
Rude Praro gazetesinin ateşli komünist başyazarı Noo,i de hainler
listesinde yer almaktan yakasrnr kurtaramadı.

Fakat Çekoslovakya'daki komünist temizlemelerinin en büyü-
ğü 1952'de yapıldı. O yılın kasrrn ayrnda mahkemeye verilen 14
komtinist idarecisinden 11'i ölüm cezasına çarpıldı. 2 Aralık tari-
hinde asrlan bu 11 ileri gelen Çek komünisti arasında eski başba-
kan yardımctsl ve Çekoslovak Komiinist Partisi Genel Sekreteri
Slansky ile eski komünist dışişleri bakanı meşhur Clemantiu da bu-
lunuyordu.

Bu temizlemeler sırasrnda, yok edilmesine karar verilen ko-
münistlerin düşmanlarla işbirlizi yapmak, baltalama hareketlerine
girişmek, vatana ihanet etmek gibi suçlar işlediklerinden bahsedil-
mesi ödet olmuştur. Fakat bu suçlarrn nasrl birer yalan olduğu, es-
ki Macar Dışişleri Bakanlanndan Rajk'ın, aynı dkıbete uğrama-
srndan yedi yıl sonra yapılan resmi itirafla meydana çıkmıştır.

Rajk, Moskova'nın gözde kullarından biri olarak ızun zaman
vazife gördükten ve 1949 yılında vatan haini il6n edilip yedi arka-
daşiyle birlikte asıldıktan yedi yıl sonra, Macar Komiinist Partisi'-
nin şefi, resmi bir açrklama yaptı. Bu açıklama, Rajk ve arkadaş-
larının yalancı şahitlerin ifadeleri ve uydurma delillerle sehpaya
gönderilmiş olduklarını ilön ediyordu.

Bu mis0l de göstermektedir ki; baltalamalar, i§birlikleri, iha-
netler ve benzerleri, bu işlerden anlryanların gayet iyi bildikleri gi-
bi, birer löf, birer bahanedir. Kırk yıldan beri aralıksrz devam eden
ve komünizm yeryiizünden kalkrncaya kadar da devam edecek olan
bu kızıllar arasr temizlemenin asıl sebebi, komünizmin kan akıtrcr-
lık vasfıdır. Komünist dünyasınrn tapılan mabudu o|an Stalin'in,
ölümünden krsa bir müddet sonra vatan haini ilön edilmesi de bu

,§imde bir gün bütün hizmetlerle birlikte her şeyin inkör edilme-
ye mahküm olduğunun bin bir misalinden biri ve en mlnalrsrdır.

Hiç bir kızıl, komünizme yaptığı hizrnetlere güvenip, hayatı-
ntn sonuna kadar bir dnva kahramanı ( !) sibi yaşaına garantisine
möIik değildir. Milyonlara hükmeden mevkilerde yıllarca saltanat
sürenlerin bile bir gün köpekler gibi boğazlanması, bu rejimin de-

ğişmez prensibidir.
Tiirkiye'de edebiyat ve fikir alanrnda bu d0vaya bilerek veya

bilmiyerek hizmet yolıında bulunanlar için, komünizmin bu değiş-
mez prensibini bilmek hiç de faydasız değildir.
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KOMÜNİZM VE YALANCILIK

Nejılet §ançıar

Komünizmin bir takım ana unsurlarr vardır ki, bunlarrn en
mühimlerinden birisi de yalancrlıktır. Kızıl ideolojinin, insanlığın
başrna belö olmak iizere ortaya çıktığı gi,inden zamanımı.za kadar
olan tarihi inceleniıse, yalancılığın komünist sistemdeki yerinin
saJnslz örnekleri ile karşrlaşrlır.

Dünyanın her çağında ve her yerde yalan söylendiği muhak-
kaktır. Fakat, komünistlerin iş başına geçtiklerinden beri ideoloji-
lerini yürütmek için söylemiş olduklarr yalanlar, diinya kuruldu
kurulalı söylenmiş yalanlarr fersah fersah geride bırakmıştır.

Komiinizmin ilk diktatörü o|an Lenin : "Her türlü hiyleye,
kurnazl,ığa, kanunsuz yollara ue yalona başuurmak yeriniled,ir!"
şeklindeki sözü ile yalancılığın bu rejimdeki yerini düsturlaştır-
mıştı. Komünist eserin başarılmasını sağlamak üzere ortaya konan
bu düstur, o giinden bu yana en büyük yalanlarrn en küçük bir
utanma dahi duyulmadan söylenmesi neticesini vermiştir.

Komünizmde yalanın srnın yoktur. En ödi bir i§ten, dünya
çapındaki meselelere kadar her şeyde alabildiğine yalan! İşte kızıl
yalancılık budur. Onun içindir ki, ipliği pazara çrkmış bir krzıl, ken_
disini meselA, bir vatanseverıniş gibi göstermekten nasıl bir utan-
ma duymazsa, altında imzasr bulunan bir andlaşmayr çiğrıeyen ko_
miinist bir devlet adamr da bu hareketini su içmek kadar normal
sayar.

Kremlin'in gözdelerinden olan Bulgarların tanınmış eski dev-
let adamlarrndan Dimdtroı, krzrl rejimin bu meşhur yalancılığı için:
"Taktiğimizin bütiin dönekliklerinin ve zikzaklarının bir tek hedefi
uard,ır: Dünya dhtdlald!" der. Dünyanrn her yerindeki kızılların bu-
giin ak dediklerine yarrn hiç sıkılmadan kara demeleri, bir gün
övdüklerine bir başka gün küfürler yağdırmaları işte hep bundan-
drr.
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İngiltere ve Fransa Hi,tler'e karşr savaş açtıklarr zaman, bütün
kızıllar banş türküleri söylüyor ve savaşr yeriyorlardı. Fakat Al-
man oıdularr Rusya'ya yüklenince, dünyanrn dört köşesindeki kızıl
ağızlardan hiç düşmeyen barış türküleri yerlerini bir anda savaş,
şarkrlarına bıraktılar. Hitler ile Stalin'in dostluk ( !) günlerinde
dünya komünistleri, Alman aleyhtarı olduğundan, İngiliz İşçi Par-
tisi'ne durmadan saldırırlardı. Aynı komünistler birkaç 5nl sonra
aynı İşçi Partisi'ni, Almanya'nrn parçalanmasrna razr olmakla suç-
landırmaktan çekinmediler.' Yunan komünistleri 1946 yrlr sonlarrn-
da İngiltere'ye gidip bakanlar tarafindan kabul olunduklan vakit
İngiliz Hükümötinin Yunanistan'a yaptığı yardrmdan dolayı
teşekkür etmiştiler. Aynı Yunan komünistleri bundan bir ay sonra
İngiliz Hükümetini (yapmakta olduğu yardım dolayısiyle) Yuna-
nistan'rn iç işlerine karışmakla suçlandırdılar.

Meşhur tektiğin eseri olan bu yalancılık o kadar sınrıısrz bir
yalancılıktır ki, onunla kelimelerde, mhnalarda, mefhumlarda kar-
şılaşmak bile mümkündür. Yani kızıllar sade olduklarından başka
gözükmek, imzalarını ve sözlerini hiçe saymak veya tükürdüklerini
yalamaktan aslö utanmamak suretiyle değil, kelimeler üzerinde bi-
le yalancılık yapan eşsiz yalancılardır!

Onlann dilinde "demokrayi" nin m6,nasr "lcomüni,zm" dir. Krzıl
sözlükte "dost hükfımnt", "Kremlırı'in emrınde kukla hükümnt" de-
mektir. "İleri, unsurlaı"', vatan haini komünistler; "mürteci" |et,
komünizme kaşı koyan bütün insanlardır. Komiinizmin yayılma-
sına tedbir almanrn bu sözltikteki kaşılığı "lofia,ş kışlcırtıcılğı|'
dır. Kızıl sistemin yerleşmesini sağlamak için tedbir düşünmek ise
"ilemokratik teitbirter almnk" tır. Bu mAna ve kelime yalancılığı-
nln en iğrençleri "faşist" ve "temizleme" söz|eri üzerindedir. Onla-
rın dilinde "faşist" komi,inistten gayrl herkes, "temizlemn" ise ko-
münist olmayanlann (ve bazan da gününü dolduran kızılların) yok
edilmesidir.

Komünizmin 1917 den bu yana olan tarihi, işte bu srnırsrz ya-
lancılığın sayrsrz örnekleriyle doludur. Krzrllarrn gayelerine erişin-
ceye kadar insanlara, milletlere ve diinyaya kaışı nasıl yalan söy-
lediklerini gösteren bu sayrsız örnekten işte birkaçı:

1 - Komünistlerin ilk zamanlarrna ait büyük yalanlannrn en
unutulmazlarrndan birisi, İslflm ölemine karşı söylenmiş olandır.
Bolşevikler Rusya'da iş başına geldikleri vakit, dunımlarrnı şağ-
lamlaştırmak için "her türlü hiyleye, kurnazlığa, kanunsuz yollara
ve yalana" baş vururlarken, Rusya'da ve doğuda yaşıyan büyük

69



Müsltiman kütlelerini kızıl yalan ağlarına di§ürmeye çalışmaktan
da geri kalmadılar. Moskova'da Tiirkçe olarak çıkardıklan Yeııi
Dünga gazetesinin 27 Nisan 1918 tarihli sayrsında, doğunun işçi ve
köylü miislümanlarına seslenen Tiirkçe bir beyanname yayınladı-
lar. Bu beyannamenin altrnda uHallc Komiserleri Şürası Reisı: Le-
nin" i|e nWina l$er Hallc Konişeri : Stalin" in imzalan bulunuyor-
du. Şu satırlar o beyanamedendir:

"Istanbııl ğgah için mahlü' Çar tarafınilnn uiınuila getirilıniş
nıe Kerensky iln tasilik eil,ılmiş hafi maahedekrın bund,on sonra hü-
leiimsüz old,uklarını ild,n eileriz. Rusya Cumhurigeti ue onun hüh,i-
metteri olan Halk Komişerleri Şürası, gabanm mem]eketkrin işga-
line korşıfl,ır. Istanbul|un ınüslümanlar elinile kalmaş li,zımd,ır. Bu-
nun gibi lran'ın taksimine ait m,ııaheilenın gwtıldığmı beyon eile-
riz. Hareh6t-ı ha,rbiyenin hitaınını müteakip İran'd,an Rııısga'nın
askeri, çıkarılacalc ,ııe lran'ın mukad,d,eratı kenili, tasar"r,ufunda lcalıp
iştiletd,li, temin edilecekti,r. Kezalik Tiirleiye'nin talcsimine ııe ordan
Ermanistan,-ım koparılmn^ı-ına, dair ol,an maaheilenin ile gırtıIdğını
iffin eileriz.

Arleadaşlar, lsardaşlar !
Namuslu ilemokraüle sulha karşı şeilit ue ctnetkir ailımlarla

gid,elim. Bid lçenili şıarımıad,a bütün d,ünyanın mazhım milletlerina
lıüni,yet g ötiirüyoıaz.

Rınya müslümnnları! 
|

Şark mü|stüma,nl,arı!
Sulh ae ıniisalemnti i,ade eilecelc olanbu goldab6z şöı,den mauafa.

kat ae yardıın belchgoraz!"

Yabancı ülkelerin işgaline kaşı oluş... İstanbul'un islömlara
ait bulunduğu... Tiirkiye'nin ve İran'ın bağımsızlığı... Em.enistan
işi... Ve nihayet milletlere hürriyet götiirme... Bu vaitlerle komiinist
Rusya'nın bugüne kadarki siyasetini şöyle bir kaışılaştırmak, ya-
lanın derecesini anlamaya yeter.

Mazlum milletlere götüriilecek hürriyet ile Asya ve Avnıpa'-
nın kızıl pençe altında inliyen milyonları, İstanbul meselesi ve Er-
menistan divasr ile İkinci Diinya Savaşr'ndaıİ sonra Kremlin'in
Tiirkiye'den istediğ topraklar, bağmsrz İran löfı ite bu memlekete
karşı son yılarda oJrııanan kızıl o5runlar...

Bu beyannamenin altındaki iki imza sahibinin 35 yıl, diinya
komiinizmini yiirüten insanlar olduklannı düşiinmek, başka söze
liizum bırakmaz.
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2 - 7928 de Cenev're'de bir sild,hsızlanma konferansı toplan-
mıştı. Burada Sovyet devlet adamı Litui,noıı, milletlerarası topye-
kün silöhsrzlanma tezini savunurken, komünist enternasyonalinin
altrncr kongresi, Moskova'da şu kararı kabul ediyordu:

"Zorlamn cıe şid,d,et, yani, burjuuaziye karşı si,ta,hlı ayaklanma-
lar ue sauaşlar olmad,an, kapi,talizmin yere serilmesi imkansızdır.
Bizim için bu emperyalist saııaşlar, dünya, ihülaileri, ileurimizd,e
proleterya diktatörlüğünün burjuaazi aleyhindelei sauaşları, prole-
teryanın burjuua deuletleri, ıse diinya kapıtalizmi, aleyhinilelü sa-
uaşları, yine zulüm görmiiş kaui,mlerin em,peryahzme karşı rruiWa ih-
ti,ld,l sauaşIarı, kaçınılmasr imkdnsız ualııalardır !"

3 - Staliıı, 1930'da Sovyet siyasetini anlatan bir nutkunda
şöyle demişti : "Bir karış toprağımızı bile başkalannd ,üernneye ni,-
yetirruiz olmadığı gibi, başkalarının bir karış toprağınd,a da gözü-
müz yoktur."

Bir, 1930'da söylenen bu sözleri, bir de İkinci Diinya Savaşr'-
nrn sonunda Moskof pençesine giren devletleri di§iinmek, 1 numa-
ralı komünist Rus devlet adamrnrn sözündeki samimiyeti anlatma-
ya yeter.

4 - Amerika'nrn eski Devlet Başkanı Rooseııelt, 1933 Eylü-
lünde, Kremlin, Amerikan Komünist Partisi'ni sevk ve idare et-
mekten vazgeçtiği ve Rusya'daki Amerikalrların dini hürriyetleri
kabul edildiği takdirde, Sovyet hükümetini tanıyacağını bildirmiş-
ti. Bunun üzerine rneşhur Litı-i,nou,16 Kasım 1933'te Beyaz Saray'-
da Sovyet hükümeti adrna bir taahhütname okudu. Kremlin, bun-
da şunlan taahhüt ediyordu:

"a) Soııyet hüktım,eti, Amerika'nın lıendi sınırları içinile ken-
di hayatına d,ileiliği, gibi, düzen uermek hususunilaki hakkına ıa,agı
gösterecek ue Amerika'nın iç işlerine her ne suretle olursa olsun
karışma,kt an kaçınacaktır.

b) Souyet hükümeti, Amerika topraklarının süki,nuna, refa-
hına, d,üzenine ueya emniyetine zarar uerebılecek herhangi, bw ha,
rekette bulunmnktan I)e Ameriha topralılarının hepsinde ueya bir
parçasında zorla siyasi, ueya içtımai düzende bi,r değişiklik Eapma,
ya, yard,aücak herhangi, bir kışkırtmadan çekinecektir.

c) Soısyet hükümeti, gayest Ameri,kan siyasi ueya i,çtimai dü-
zenınde zorla bir ileğişiklik yapmalttan ibaret olan herhangi bi,r

teşkil,a,tın kendi topraklarında kıırulmnsana ueya oturmasına izin
uermiyecekti,r."
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Bu maddelerle Rusya'nrn neler tahhüt ettiği meydandadır. E'a-
kat bu taahhütleİ sadece sözde kalmıştrr. Kremlin, dünya ihtilali
yolunda çalrşırken, Amerika'daki gizli çalışmalannı bir an aksat-
mamrş, üstelik 19335'te Moskova'da toplanan yeünci komiinist
kongresi, Amerika'yı içten ele geçirmek iizere Amerikan Komünist
Partisi'ne gizli talimat göndermiştir.

5 - Rusya, kuzey komşusu küçük Finlindiya'ya saldırdığı za-
man, Milletler Kurulu bu meseleyi konuşmak üzere biitün üye mil-
letleri toplantıya çağırmıştı. Kahraman F'inliler yurtlarrnr dev sal-
dırgana karyı korumak için kahramanca çarpışırken, Moskova, bu
çağınya, şu cevabı veriyordu:

"Boıgetl,er Birliği, Finld,niliya ile sauaş hali,nile değıldir!"

6 - HitleıJin diinyaya hükmettiği tarihlerde, 1941 Ağustosun-
da, Rusya ile İngittere, Türkiye'ye aşağr yukarr aynr mönada birer
nota vermişlerdi. Nazi tehlikesi karşısında Türkiye'ye yardrm ta-
ahhüdünde bulunan notalardan Ruslarrnki şöyledir :

" Souyet Sosyalist Cuınhuriyetlerı Birlıği, Mantreur and,laşma-
sına bağlılığını tekrarlayıp Boğazlar haklcında saldırgan bir niyet
ue isteği bulunmadoğını da Tiiılt Hükfımetine terrün ed,er. Souget
hiikümeti, İngiltere hüktcmeti ıle birlikte Türkiye Cumhurigetini,rı
toprak bütünlüğüne i,htimamto riayete d,mailedi,r. Soııyet hükü,m,eti,
ingiltere hüküırıeti ile birlikte, Türk hüktımetinin sauaşa sürüklen-
memek hususund,aki isteğini tamamnn takddr etmekle birlilcte, Tür-
kige Aurupalı bi,r deıılet taratonilan taarruza uğradığı takdirile her
türlü g arilımd,a bulunmny o, hazırilır."

Türkiye'ye bu taahhütnamenin verilişinden birkaç yıl sonra,
bizden önce Kars ile Ardahan'ı, sonra Karadeniİ kıyrlannr istiyen,
İstanbul Boğazr'nda üs elde etmek isteğini dolambaçlı ve vasrtalr
bir şekilde ortaya koyan da, yine bu Sovyet hüktımetidir.

7 - Kremlin, 1943'te Kominterni kaldırdığını dünyaya ilön et-
ti. Bu, "her şeye rağmen komünist eseri başarmak için" söylenmiş
kocaman bir yalandan başka bir şey cteğildi. Çünkü gerçekte, bu
milletlerarasr komünist teşkilötı kaldınlmamrştı. Yalnrz Rusya o
sıralarda batılr demokrasilerin yardrmlarrna şiddetle muhtaçtı. Bu
sebeple onlan kazanmak için böyle bir yalana başvurdu. F'akat bu,
köprüyü geçinceye kadar lüzumlu bir yalandı. Nitekim, Kremlin,
demokrasilerden yardrma ihtiyacı kalmayrnca, Kominterni 1947'de
yeniden diriltti. Ya|nız bu sefer adına Kominform dedi.
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Peru Komiinist Partisi'nin şefi Carnejo'nun Kominternin kal-
dırıldığ sıralarda komiinist Arjantin gazetelerinde şu sözleri ya-
yınlanmrştr : "Kominternin kaldırüması gayet güzet bir mnnevra
olmuştur. Bu sayede bazı mnnıleketlerin Rusga'ga karşı besleililele-
ra çekingenlık ilağıtaoalı ue sauaş bitince dünya ihülali ilalıa kola,y
ilerliyecektir. Esasen il,üngad,aki bütün koınünistler gine Moslcoııa'-
nın emriyle harelcet etmnye ikııam edeceklrediıŞ'.

8 - Meşhur üç büyükler toplantrlarrndan birisinde, Lehistan
meslesi görüşülürken, bu talihsiz memlekette yapılacak seçime de
temas edilmiş ve Polonya'da serbest bir seçim yapılması yolundaki
Batı teklifi, bu memleketi geçici (!) olarak işgal altında bulundu-
ran Rusya tarafından kabul edilmişti. Rooseııelt, bu serbest seçi-
min ne kadar zamanda yapılabileceSni sorunca "bir ayda!" ceva-
brnı aldı. Bu, şüphesiz resmi bir taahhüttü. F'akat bir ay sonra ya-
pılacağı vödedilen seçim söylendiğ tarihten iki yıl sonra, 1947
Ocak ayında yapıldı. Ve seçimin tek liste ile ve gizli polisin baskısr
altında ne derece serbest yapıldığını da bütün dünya gördü.

9 - Tahran konferan§rnda, Stalin, dost devletlerin şeflerine
bilhassa iki mesele üzerinde hararetle teminat vermişti. Bunlardan
birincisi komşularının sevgilerini kazanmak için duyduğu şiddetli
istek, diğeri ise "Aıınıpüyı asla ele geçirmnk niyetinile olmailığı"
dır.

10 - Kızılordu Romanya'yr Almanlardan kurtardığı (!) z8-ı
man, Moloüotı şunları söylemişti : "Soııyet ord,uları Roma,,nya'ya
askerö zaruretler ilala,gısiyle girmiştxr. İç ışlere aslo lcarışmagacak-
tııJ'.

11 - Nazi Almanya'sı çöküp de Alman topraklarr müttefiklbr
tarafından işgal edilince, Moskova, dostu ve müttefiki Amerika ile
İngiltere'ye ı€smen şu teminatı vermişti : "Alman topralclarının
müttefi,lcler tarafıııd,an ışgali nekailar ileuam eilerse etsin, Ruş i,d,a-

resinile bulunan bölgelerile, Almangaigı Soayet sisteınine uyilur-
mak için hıç bir teşebbüste bulunulmıyacaletır!"

Son iki taahhütten onbeş yrl sonra Romanya ve Sovyetlerin
elindeki Almanya'nın dunımlarr herkesin maltmudur.

İşte komiinist yalancılığı bud.ur. Ve komünizm yeryizinde kal-
dıkça, kızrllar insanları, milletleri ve dünyayı bu çeşit yalanlarla
kandırmaya aralıksrz devam edeceklerdir.
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l{Jil|L MosKoF §OYGUNOULUĞU

Nejdet §ançar

Yeryi,izünde yalnrz kendisi için hayat hakkı tanıyan Moskof
komi.inizminin insanlrk dt§manlığını ifade edebilmek için kelime
bulmak herhalde pek kolay değildir. Kremlin'de çöreklenen bu kor-
kunçtan da korkunç insanlık düşmanlığı fikrin, insanlar ve milletler.
tarafından az bilinen vasrflarrndan birisi de soygunculuklarıdır.

Kızıl soygunculuk, insanlann ve miletlerin elinde bulunan her
türlü işe yarar maddenin, Moskof komünizminin gelişmesi ve ya-
yrlması yolunda kullanrlmak üzere, zorla veya hiyleyle ele geçiril-
mesidir. Bu soygunculuk ruhu, son diinya savaşına kadar, sadece,
Rus sınırları içinde yaşIyan milyonlarrn mallarrna ve yiyeceklerine
musallattı. F'akat bu kanlr savaştan sonra, kızıl Moskofların soy_
gunculuk hrrslarrnrn sınrrr da genişledi. Kızıl ordunun, tarihin ve
talihin acı bir cilvesi olarak kurtancr (!) şeklinde girdiği bütiin
ülkeler, bu ihtirasın hedefi olmaktan kurtulamadılar.

İkinci Diinya Savaşı'ndan sonra bu srnrr aşırı soygunculuğa çe-
şitli adlar takılmıştrr. Soygunculuğun adı bazan savaş tazminatı,
bazan hainlerin ( !) mallanna el koyma, bazan da (kukla hükümet-
lerle yapılan) işbirliğidir. Fakat, takılan kulp ne olursa olsun, ne-
tice, şu tek kelimede toplanmaktadır : Yağma!

İkinci Dünya Savaşr'ndan sonraki meşhur yağmaların betli baş-
lılarınr şöyle bir hatrrlamak, kızıl Moskof soygunculuğunun mahi-
yetini ve korkunçluğunu anlamak için yeter :

Savaş tazminatı kulbu takılmak suretiyle yapılan soyguncu-
lukların en unutulmıyacaklarrndan birisi, Mançurya yağmasıdır.
Uzak Doğu savaşrna son dakikada katılan Moskoflar,,yenilmesi ar-
tık bir gün meselesi haline gelmiş olan Japonya'nın elinden Man-
çurya'yr almışlar ve fakat bu ülkeyi o yılın Şubat ayrna kadar Çin-
lilere bırakacakları yolunda bir de sözleşme imzalamışlardı. Lökin,
bu sözleşme köğıt üzerinde kaldıktan başka, Ruslar, Mançurya'nrn
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bütiin büyiik fabrikalarını ve sanayi tesislerini söküp süratle kızıl
cennetlerine taşıdılar. Bu görülmemiş yağma sonunda, Mançurya
fabrikalannın en büyük ve mühim parçaları, meşhur Anshan çelik
fabrikaları teçhizatı, izabe firınları, makine, motör ve kimya leva-
zımı gibi birçok maddeler Rusya'ya götüriildü. Kızıl Moskoflar bu
yağmayı yaparken dört bin Japon esiri ile bir o kadar da memur
kullandıktan başka, yağma eşyayı taşımak için de otuz gemi hare-
kete geçirdiler.

Aynı şekilde yağmaya uğrayan ülkelerden birisi de Almanya'-
drr. Kızıl Moskoflar, 1946 yılında yaptıkları bu soygunculuk ile, Al-
manlarrn başta meşhur Zeiss olmak üzere bir çok fabrikalarını sö-
küp memleketlerine götürdüler. Almanya soygunculuğunun bir hu-
susiyeti de, bu yağma hrrsrndan fabrikalarda çalışan insanların
da kurtulamayışıdır. Bu hrrs, başta tanrnmış fizikçi Schutz olmak
üzere bir çok Alman profesöründen-başka o fabrikalarda çalışan
bir o kadar da teknisyenin, iki yiiz elli kişilik bir kafile halinde,
Rusya'yı boylamalan neticesini verdi.

Kızıl soygunculuğa hedef olan talihsiz Avrupa memleketlerin-
den birisi de Avusturya'drr. Avusturya soygunculuğu, makineler
değil, yiyecek maddeleri üzerinde yapılmrştır. Moskoflarrn, binler-
ce ton yiyeeek maddesini yurtlarrna taşrmalarr, bu memlekette,
1946 yılında büyük bir yiyecek darlığı meydana getirdi.

Anlaşma ( !) yolu ile yapılan soygunculuklarrn. en dikkate de-

ğerlerinden birisi, Macarlara tatbik edilendir. Ruslar tarafından iş
başına getirilmiş kukla Macar hükfımeti ile yapılan beş yıllık tica-
ret anlaşması neticesinde Macarlar, yıllık ticaret menfaatlannın
yarrsrnr Kremlin'e vermeyi kabul etmiş, yani Moskoflar Macar ka-
zanc:ına bu anlaşma ile zorla ortak olmuşlardı.

Macaristan'rn Ruslarla yaptığı banş andlaşmasrnda üç yüz
milyon dolarlık savaş tazminatr kabul etmesi de, kızıl Moskoflarrn
yağma hrrsrnrn yeni bir örneğini vermesine yol açtı : Ruslar, savaş
tazminatına kaşılık, çeşitli Macar mallarrna elkoymuşlardı. Bun-
lar arasrnda Tuna'da işliyen ve her biri 8-10 milyon pengü değerin-
de olan vapurlar da vardı. Ancak, Moskoflar, bu gemilere sadece
birer milyon pengü fiyat biçtiler ve bu suretle elli kadar gemiyi el-
lerine geçirdiler.

Yine savaş tazminatr olarak, Macaristan'rn meşhur demir ve
çelik fabrikalanna ısmarladıklarr lokomotiflerde de kızıl hiyle ru-
hu kendini gösterdi : Ismarlanan lokomotifler, Rusya'daki geniş
demiryolarında da çalışabilecek vasıfta olacaktı. Rus satın alma
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heyeti, yapılan 52 lokomotiften ancak 17 sini bu vasıflara uygun
bularak beğenip aldı. Diğerlerini, Macar|ara ceza olmak üzere, Ro-
menlere sattırdı ve satrş parasına da elkoymak suretiyle soyguncu-
luğu son haddine çıkarmaktan çekinmedi.

Vatan hainlerinin ( !) mal ve mülküne el koyma şeklindeki soy-
gunculuğun, Rusya srnrrlarr dışındaki en dikkate değeri, Bulgaris-
tan'da olandrr. 1944'teki meşhur muhakeme neticesinde Bulgar dev-
let ve hükümet adamlarr toptan temizlendikten sonra, bu hainle_
rin ( !) mallarr da Sovyet cennetine götürüldü.

Kızıl soygunculuk ruhunu en güzel değerlendiren hödiselerden
biri Romen petrol tesislerinde tecelli edendir : İkinci Dünya Sava-
şı'ndan önce, Amerikalılar ile İngilizler, Romanya'da çok değerli
petrol tesisleri kurmuşlardr. Romanya, Alman istillsına düşünce,
Naziler bu tesislere el koydular. Aynı tesisler, müttefiklerin zaferi
üzerine Ruslara geçti. Ve Moskoflar, her yerde yaptıklarını burada
da tekrarlıyarak, tesislerin büyük krsmrnı söküp yurtlarına taşrdı_
lar. Bu suretle, tarihte belki de ilk defa, bir devlet, müşterek zafer-
le biten bir savaşın sonunda müttefiklerinin mallarını yağma etmiş
oldu.

Krzıl Moskofların kurtardıkları ( !) ülkelerden ,neler yağma et-
tiklerini tamamen bilmek mümkün değildir. Fakat, tarihte misli
görülmemiş bu soygunculuğun, insanlığın gözünden saklanamıyan-
larından yukarda srralanmış birkaçı dahi, kızrl Moskof ruhunun
bu alandaki tecellisinin korkunçluk derecesini göstermeye ve anla-
maya yeter sanrrrm.
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YÜz AsIRLtr( TÜRK YURDU

Tokin Eren

Ne Turancryım, ne de ırkçıyrm.. Irkçılığn da, Turancılığın da
bir hay6ıI olduğunu, böyle hayili ve denragojik fikirlerle uğraşmanın
beyhude bulunduğunu anlamayan kim kaldı? Esasen Tiirkler hiç
bir zaman ne rrkçr, ne de Turancr olmuşlarür. Eğer Tiirklerde rrk-
çılık olsaydı son bin senedir muhtelif rrk]arla sarmaş dolaş olur, bağ-
rında yaşatır mıydı? Rumlarla, &rnenilerle, Musevilerle, kardeş kar-
deş asrrlar boyunca beraber yaşar, onlarr bağnna basar mıyü? On-
lara devletin en yüksek kademelerinde trıek mühim vazifeler tevdi
eder miydi? ğer bizde ırkçılrğın zerresi bulunsa, bu vatandaşları-
mızla aynr topraklar üstünde, bazan aynr çatr altında mukadderat
birliği yapar mıyız? Hiçbir Türk, kendi topraklarımızdaki bu ezeli ve
ebedi dostJarımızIa aramızda en ufak tefrik yapmayı ne aklından ge-

çirmiştir ne de geçirecektir!..
Tlırancılığa gelince, bu bahiste de bin yıldır aynr hislerle dolu

değl miyiz? Hangi Tiirk paüşah: veya serdarr T[irkistan'daki, Taş-
kent'teki, Semerkant'taki Tiirk vatandaşlaruı ve topraklarını, Ana-
dolu topraklarına ilhak etmeyi düşiinmüştür? Osmanlr İmparator-
luğu en kudretli zamanlannda dahi böyle bir birleşmeyi, Turan de-
nilen bu Orta Asya'nın özbeöz Türk tilkelerini kendi topraklarına il-
hak etmeyi tasarlamamrştır.

Biz Turancr ve rrkçr değiliz ama, Tiirküz. Igimizde, kanımrzda ve
benliğimizde Türklük aşkr yanmca, dünyadaki bütün Türklerin de bi-
zim kadar hür olmasrnr isteriz. Bu arzuyu taşımak ve bu hakkı elde
etmek Tiirk vatandaşlannın en tabii vazifeleridir. Tiirkler nerede
olurlarsa olsun, hür yaşamalıürlar. Bir Arabın; kz,ayt'deki veya
Tunus'taki soydaşının hiir yaşamasınr istediği kadar, biz de Moskof
ve komünist esaretinde inleyen milyonlarca Tiirkün hürriyet içinde
müstakil olarak yaşamalarrnı isteriz! Bunu istiyeceğiz; biz istemesek
çocuklanmız, torunlarımrz isteyeceklerdir !..
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Moskoflarrn esaretindeki 70 milyon Türk, bugiin tam bir miis-
temieke hayatı içinde Rus boyunduruğunda inlemektedirler. Yeryü-
ztinde hiçbir millette bugüne kadar yekünu 70 milyonu bulan bir ekal-
liyet görülmemiştir. Her memlekette ekalliyet insanlan ve nüfusu
vardır. Yunanistan'da dahi bir milyona yaklaşan Tiirk ekalliyeti var-
dır. Ama insaf edilsin. 70 milyonluk ekalliyet olur mu? Ruslar enin-
de sonunda esaret altında tuttuklarr bu Tiirklere istiklAt vermeye
mecbur olacaklardır! O zaman biz, bu hür Türk memleketlerine tıpkı
bugün bir Mrsırlının Tunus'a veya Cezayir'e gittiği gibi ziyaretlere
koşacağız! Orada da miistakil bir fiirk Devletinin mevcudiyetini.gör-
di,ikçe haz duyacak, iftihar edeceğiz! Allah bıze, b|zre olmasa bile ço-
cuklanmrza bu mes'ut günleri gösterecektir. Rus mezaliminden soy-
daşlarımı.zan kurtarıldığı günü en büyük bayram yapacağz.

Benim bu yazımda üzerinde durduğum nokta, her fiirk'iin kal-
binde yer eden bu mes'ut geleceğin İnOntl tarafından kökü kazırur
şekilde reddedilmesiclir. İnöni,i Rus esaretindeki fiirklerin istiklöl-
lerine kavuşmalarını asla istemiyor! Onların hürriyet içinde miista-
kil olarak yaşamalarrnı arzu etmiyor! Bu 70 milyon fiirk'ün ebediyen
Rus bo5rundııruğunda inlemesini canü gönülden temenni ediyor. Bun-
lann adetö Ruslaştığrnı teslim ediyor. Ti.irklerin bunlarla en ufak bir
ilgisi bulı,nmadığnı kabulleniyor.

Gromiko'nun son Ankara seyahatinde kucaklaşmalar, öpi§me-
ler, evlerdeki hususi ziyaretler, İnönü'nün 70 milyon Tiirk'iin kaderi
ile uzaktan yakından ilgilenmediğinin en böriz delilidir. Zavallı esa-
ret altında inleyen Tiirkler!.. Tiirk'ün son müstakil kalesi Anadolu'-
da senin ıstıraplann tiiyle mi şampanya kadehlerine meze olacaktı!

Bakınız Gromüo, Ankara'daki resmi tebliğe hangı cümleleri koy-
duruyor :

"- Sömürge idaresi altındaki memleketler ile halklara bğım-
sızlık verilmesinde her iki hiikfımet de mutabıktrrlar." Sömürge al-
tında inleyen memleketler, Sovyetlerin hudutlan dışrnda nerede kal-
dı? Fakat emperyalist Moskofluk, 70 milyon Tiirk'e o derece sahip
çıkryor ve onlann Sovyetlerin malı bulunduğuna o kadar inanıyor ki,
İnönü'den a.ldıgü kuwet ve cesaretle bu iddiasınr resmi tebliğlere da-
hi sokabiliyor.

İnönü, Rus mezaliminde inleyen Tiirklerin istikt6,1 ve hürriyetle-
rine kavışma]an aleyhinde 1944 yılında başlaüğı direnmede ne ka-
dar rsrar ederse etsin, bu asla sönmeyecek idea],in ne kadar aleyhin_
de bulunursa bıılunsun, Rus esaretinde inleyen Tiirkler er geç istik-
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löllerine kavuşacak ve bir gün müstakil fiirk Devletleri olarak kar-
şunüza çıkacaklardrr.

Şunu biitiin Diinya bilmelidir ki, yiiz asırlık Tiirk'ün Anayurdu
ve 70 milyon Ttirk esir olamaz!..

fiirklerin ana5rurdu bir gi.in mutlaka hürriyete lavuşacaktır.
Esir Ti.irklerin hürriyete kavuştuklannr bir deüet çiçekle kab-

rimde bana haber verecek olan çocuklarım, o ,6.nda sevinç ve meser-
retten mezarımtn titredi$ni göreceklerdir!.

NoT

Çetin Altan'ın namııs teldkkisini bundan 4 ay önce Milliyet'te neşredilen "Sah-
te Namus" başlıklı yazısından hep beraber öğrenelim :

"_ Bok diyeceğiın lıızlp6. Meşru sa5nlan bir salaklığın da, paralı fuhuş ka-
dar çirkin olduğunu söyleyeceğim

Sevdiği bir erkekle evli olnadan hayatınr kazanarak yaşıyan bir kadrn, biı
erkeğin sırtından geçinerek yaşayan bir evli kadından çok daha namusludur.

Namuslu bir kadın neden sevmediği bir erkekle ona sadrk olarak oturuyor?
Bence en biiyi.iık namussuzluğu yapıyor. Kenü kişiliğine saygı gtistermiyor, sevme-
diği bir adama veriyor kendini. Biraz yemek, biraz da giyinmek için.. Çocukların
hatırı derler. Bahanedir o..."
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Üç AsIRLtr( BAŞ BEIASI!

Tokin Erer

Herhalde milletimizin bir günahı olmalr ki, Allah, üç asırdrr Rus-
ları Tiirk Milletinin başına bir bel6, olarak musallat etm§tir!

Eğer fiirk Osmanlı İmparatorluğu 10 milyon kilometre karelik
topraklarından ufala ufala. 760 bin kilometre kareye inm§se, eğer
bugün Anadolu susuz, yolsuz, fakir katmrşsa, eğer Ti.irkiye eslri ha-
rabeler yüzünden h6]6. bir tiirlü gelişmek imkOnını bula,ırıryorsa, bun-
da '/o 80, bu başrmızrn ezeli bel6sı Rus ihtiraslarınrn ve Ti.irkleri par-
çalamak an'anelerinin büyük rolü vardır.

Tarihimizi tetkik edenler göriirler ki, son 300 senede ne zalnan
biraz toparlanmşsak, hemen arkasındarı bir Rus harbi, yahut bir
Rus müdahatesi patlak vermiştir. Her felA.ketimizin başında veya
içinde mutlaka bir Rus parmağ vardrr. Kuvvetli Ti.irklere her zaman
veba mikroplarınr aşlayan, sonra da tarihte ilk defa Leningrat'ta
bize "Hasta Adam" damgasını yapıştıran Ruslar almuştur. IIer mil-
letle dost olmuşuzdur, fakat Ruslarla bütiin hüsniiniyetimize tağmen
gerçek bir dost]uk kurmamrz hiçbir zaman mtimkiin hale geleme-
miştir. Hangı Ti.irk ailesinin şecere§ biraz tetkik edilse, mutlaka bir-
kaç ferdinin Rus savaşlanrıda şehit clüştüğü meydana çıkar.

Vaktiyle Tiirklerin himayesinde küçüeiik bir Moskova Prensliği
olarak her türlü yarümı ve himmeti gören, hattö gel§mesini, biiyü-
mesini bu yardrmlara borçlu bulunarı Ruslar, asırlardrr Balkanlar'da
kardeş kardeş yaşaüğm:z ve bugiin "Drina Köpriisü" gibi eserlere
mevzu teşkil eden Balkan Milletlerini, .kışkırta kşkrrta bizi sırtımız-
dan vurdurmuşlardır. 1912 Batkan Harbi Rus tahriklerinin eseridir.
Orta Asya'da vaktiyle efendileri bulunan müstakil birçok Tiirk Boy-
larrnr teker teker istilö ederek hain dişlerini bunların srrtrna geçiren
bunlardır. Kafkasya'daki hi.iı milletleri esaret altrna alan ve henüz
geçen yıl açrklandığına göre, İstikl6,1 Harbiroizde bir taraftan bize
dostluk gösterileri yaparken diğer taraftan Yunanlılarla gizli mü-
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zakerelere girişerek bizi kıskaca alan yine bu komşıımuzdur. Şu an-
da dahi, bize bale heyetleri, komünist propagaııdası için film ve plflk
gönderip, Kıbns Adasına füze ve bomba yığdıran Ruslar olmuştur.
Eğer Tiirk İstiklöl Harbi esnasrnda Rusya bir ihtilil rejimi içinde
bulunmasaydı, bizi srrtrmrzdan hançerliyecek yine Ruslar olacaktı.
Esasen İkinci Cihan Harbinin 15 inci giiniinde sıkr ittifak ve dostluk
bağlariyle bağlı btılıınduklan Polonya'yı arkadan vurarak aynr şeyi
yapma^ıııışlar mıydr?

Şimdi, Genç Tiirkiye Ciımhuriyetinin başına iyice musallat ol-
muşlarür. Gayeleri, esaretleri altında bulundurduklan 50 - 6O mi[-
yon Türk'e yaptıklannl genç Türkiye Cumhuriyetine de yapmak-
tır. Artık İkinci Cihan Harbinde olduğu gibi topraklarımızın bir kıs-
mına de$l, tamamrna göz dikmişlerdir. Sinsi ve gizli faaliyetleri so-
nunda Tiirkiye'de kendi rejimlerine hiznet edecek elemanlar, "Tür-
kiye'yi ancak komi,inizrrı kurtarabilir" diye açüç.a makale yaz.anlar
ve bu mal<a]e §ahibinin beraetini talep edecek kadar gözleri kör Ad-
liye Bakaıılığı yapmış kimseler de bulmuşlarür. Kendi rejimlerine
hiz-met edecek gazetn ve dergiler de mevcuttı.ır. 7nval]ı Tiirk'iin fa-
kir talüini istismar ederek, bahane ederek, onu OralıÇekiçti bay-
rak altına çekmek için tiirtü hiinerler gösterırıektedirler. fuler aleni-
yete çüıruştır. Hepsinin birer ca§us olduklan Diiıyaca bilinen Sov-
yet Tas Ajansr muhabirleri ile, bazı fiirk gençleri artık kolkola Ttir_
kiye Cumhuriyeti Hükfımeti aleyhine güya şçi haklarınr korıı:rıak
için Ankara'da mitingler yapmaktadırlar. Açü oturıım nanı altında
sü sık toplantılar tertip ederek Tiirkiye Cumhuriyetinin Amerika'ya
satılüğını, kurtuluş yolunun komiinistlerle işbirliğ yapmak olduğu-
nu yan açü, yan kapalı millete anlatabilmektedirler. Bazrları o ka-
dar ilerici olmuşlardır ki, hayallerindeki yeni Tiirkiye'ye bir Roman-
ya veya bir Bulgaristan gibi peyk olmak haJ<kını bile çok göımekte,
tıpkı Azerbaycan, Tiirkistan gibi Sovyetlere töbi etmek tasavyu-,
runu taşımaktadırlar. Ellerde dolaşan "Tiirkiye Sovyet Cumhuri-
yeti" şiirleri ideallerinin ne olduğunu gösteriyor.

Bunlara Tiirkiye'nin kal}unmasr için bir Dogu Almanya veya
Bulgaristarı olmak yerine, Batı Almanya'yr örnek almak, Batı Al-
manya metodlan ile çalşmak gerektiğini ifade etmek istediğiniz za-
man, Eiıtı Almanya'yr da Amerikan emperyalizrrinin kuklası diye tö-
rif etmektedirler. Artık kendisini bu kadar aşın sol anaforuna kap-
tırm§ insanlarla, ne miinakaşa, ne de miizakere olur.

Bu fiirk olduklannr zanneden Sovyet hayranlan acaba hangi
korku altında bu kadar milliyetlerinden, Tiirklüklerinden, milli hay-
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siyet ve şereflerinden fedakA.rlık ediyorlar. Kendilerini güya halkın
müdafii olarak ortaya siiren bu gafiller acaba bir giin halkın ara§l-
na girm§ler midir? Halkı temsil etm,ek, haJktan yana olduğunu gös-
teıırrek, halka "gerici, yobaz, karasakallı, ku5rnık" demekle mi olu-
yor? Bunların ifadelei ve yazJ.ıkl;an göz öniine ahnırsa Tiirklükle
bir aldkalan yok.. Rus olduklannı da söylemiyorlar. O halde siz kim-
siniz? diye sormak yerinde değl mi?..
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3 DEĞİL, 10 nİMİzİ İ§TEDİLER,

Tekin Eroı

İkinci Cihan lfurbinden önce eğer Hitler Moskoftarla bir saldır-
mazlık paktı imza etmeseydi, Polonya'ya kolay kolay taarnız edemez,
bu harbi çüaramazdı.

Hitler ordulan 1 E$rliil 1939 da Polonya'ya saldırırken §talin de
Lehiştan'ı arkadan vurınuş, bu memleketin yansını yutmuştu. Al-
man ordulan F'ransa, Belçika, Holanda, Danimarka'yı işgal ederken
§ovyetler de Letonya, Estonya, Litvanya'yı topraklarına katıyor,
Balkanlar ve Ti.irkiye iizerinde tazyikini devam ettiriyordu.

Ruslaıın Almanlara mııvazi olarak topraklannı gen§letmek te-

şebbüsleri, Hitler'i kuşkulandırlluş ve Moskoflan frenlemek igin on-
dularınr Doğuya yığmağa başlamıştr. Moskoflardan yeni yeııi talep-
lerin geleceğini Hitler Başkumandanlık karargöhında sü sık tekrar
ediyor, yaliunda bir Alman _ Rus harbinin doğacağnı söylüyordu.

Hitler'in bu tahmini doğru çütı. Ruslar önce kapalı, sonra da
açrk olarak taleplerini ortaya dökttiler.

Şimü bu liusmı, William L. Shirer'in "Le Troisiöme Reieh" kita-
bının 191 inci sayfasından aynen takip edelim :

"- 26.LL.l940 ta Rusya, Almanya, İtalya, Japonya arasındaki
üçlü ittifaJ<a girmeğe hazır olduğunu, tiiylece üinyada otoriter re-
jimlerin tesis edilmesine bütiin gücü ile katılacağınr beyan etti. Aı:
cak üçlü pakta iştir0k etmek için aşağıdaki şartlann kabuliinü is-
tedi :

, 1 - Sovyetlerin nüfuz sahasr içinde bulunan Finlöndiya'daki Al-
man krtalarr derhal geriye çekilmelidir.

2 _ Dörtlü pakt dşında Rus5ra - Almanya ve Bıılgaristan ara-
sında karşüklı bir dayanışma paktı imzalanarak, Rusya'nın Çanak-
kale Boğazındaki enniyeti için gerekli tertibat alınacaktır. Bu su-
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ıetJe Sovyetlerin gerek Boğaziçi'nde, gerek,Çanakkale'de, ölçü ve şü-
muliinü kendisinin töyin edeceği askeri üsler kurulınalrdrr.

3 - Almanya, İtalya ve Japonya, Batum ve Bakfı'dan iran kör-
fezine doğu giiney istikametinde çekilecek iki hathn arasındaki
(40 ve 5O nci tııl daireleri arasrna isabet etmektedir) mıntalranın ka-
yrtsrz, şartsız Rus }ıikimiyetine girırıesini tanımalıdır.

4 - Rusyq'ya ait Sakalin adasınrn şimal kısuırnda Japonlann
imtiyazında bulunan petrol ve kömiir arılaşmalan feshedilecektir.

Rusların bu tekliflerine beş ayn protokol eklenmişti. Bu proto-
kollardan birinde eğer fiirkiye ve İran bu taleplere mukavemet et-
tikleri tat<dirde Sovyetlerin askeri harekette bulunmalarına tam bir
serbesti tanınacaktr,

Hitler bu talepleri inceledikten sonra Alman ordulan karargö-
}unda mütalöasınr şöyle bildirdi :

- Stalin uyanrk ve tedbirlidir. Fakat siiziine asla itimat edile-
meyecek ve güvenilemiyecek bir adamdır. O bir şantajcıdır. Arzu-
lan doyurulamıyacak kadar geniştir. Bugiinkü Rııs ihtiraslan Çar-
ları gölgede bırakmışbr. Ne kadar veı§ek, o kadar fazla isteyecek-
tir. Netice : Sovyetleri en kısa zamanda zararsız hale getiınek ve
üçlü pakta almamaktrr."

Gerçekten de, Almanlar, Ruslan üçlü pakta sokma,ırıışlar ve kı-
sa bir müddet soııra Moskoflara harp ilAn etmişlerdi. Eiiylece Sov-
yetlerin Tiirkiye ve İran iizerindeki ihtiraslan gerçekleşememişti.
Yalnız Ruslar yukandaki plön gereğince İran Azerbaycaru'na giıniş-
ler, fakat Amerika'nın tazyiki ile liusa zamanda burasını tahliye et-
mişlerdi.

Vesikalara istinaden neşredilen bu kitaptan öğreniyoruz ki, Rus-
lar, harp sonunda Tiirkiye'den l(ars, Artvin ve Ardahanı, iglgmişler
fakat aslında 40 ve 50 nci tul daireleri aragrnda kalan Artvin, Kars,
Ağrr, Dzurumo Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Hakk6ri ve §iirt
vitöyetJerimize göz dikm§lerdi. Aynca Çanakkale ve İstanbul Bo-
ğaz.ı i3znnnde askeri üsler kuııııak için talepte bulunmışlardı. Hit-
ler'in dediği gibi bu ilk talepleri daha sonra kimbitir hangı istekler
takip edecekti..

Her kuwetli olduğu zamanda, yahut Tiirklerin her zayıf inın-
da, tepemize çullanmak için fırsat bekleyen Moskoflann taşıdılrlan
zihniyeti gösteren bu yeni vesikayı, biitiin milüyetperver ve vatanse-
verler ükkatle okumalıdırlar. ilitler rejimi ile Sovyet rejiminin ayru
şeyler bulunduğunu ve bizim ezeli diişmantmlzrn kim olduğunu bir
defa daha anlamalıdırlar..
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İŞIE CENNEilLERİ!..

Tekin Eır,r

Galiba dört beş sene önceydi. Bir arkadaşrm ziyaretime gelm§ti,
yıllık tatilinden faydalanarak İstanbul'da yirmi gün kadar kalclr.

§onra tekrar memuriyetine gitti. Bu arada bir iki defa göri.§tiik.

sovyet hududumuzda bir nahiyenin müdürlüğünü yapryordu. Hölö
aynr vazifede olup olmadığını bilnıiyorum.

Bulunduğu bucak tam hudut üzerinde imiş.. yarısı bizde, yarrsl
onlarda.. Bu bakımdan iki taraf da birbirlerini yakından görmek,

tanımak firsatınr buluyorlarmrş.

Arkadaşımdan kaşı taraf hakkında edindiği kanaati sordum.

Aklımda kalanları hülösa etmek icap ederse, şrınlan söylemişti :

'|- P|27yn şark'ın, hudut köylerinin durumunu bilirsin, Halk,
Batr illerimize göre fakir ve yoksuldur. Buna rağmen bizim o fakir
ve yoksul hudut köyliilerini Ruslar, kasten böyle iyi giydirip süsle_

diğ{mizi zannederler. Bizde hudut boyunca tel örgi.iieri bile yoktur.
Halbuki onlar, RusYa,dan Türkiye,ye kimse kaçmasrn diye bütün

hududu majino hattı gibi örmüşlerdir. Adım başına nöbetçiler, muha_

f,ızf,ar dizilmiştir. zavü|ı köylüler iş kamplannclaki esirler gibi her
gün muhafaza altrnda tarlalara sürülürler. Haftada bir defa et ye-

mek hakları vardrr. Bütün hayatlarl löhana ve patates yemekle ge-

çer.

Bizimkileri bilirsiniz. Çok defa erkekler kahvede tavla ve kf,ğıt
oynarlar. İstedikleri gibi uyku kestirirler. Ruslar bu bizim tabiİ olan
yaşama larz,ımızı kasden, propaganda için hudutta böyle yaptırdığ-
mrzr tahmin ederler. parasr olunca insanın istediği heşeyi alabile,
ceğine bir türlü inanmazlar.

Bir gün nahiyede tam Rusların göziıne batacak yerde bir kasap

dükkAnı açıldı. Bunu da kasden yaptığrmrzı zannettiler. uzaktan
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köylüerin melül melüI bu dükköna bakrşlarrna dayanamadım. Kasa,
bı çğrdım.

"- t(alşldakiler de nihayet insandrr, dedim. Benim onlarrn ba-
kışları karşrsında içim sızlıyor. Sarıa bir yer bulalım da, dükkönınr
arka tarafa naklet."

Esasen kasap da aynr üzi.intüyü duyuyormuş. Dükkinınr onlarrn
göremiyecegı bir yere naklettik. Oradaki köylüler, eğer bizim hudu-
du geçenleri tekrar Ruslara iade etmeyece$mizi bilseler, tıpkı Doğu
Almanya'da olduğu gibi her tiirlü öliimü ve te}ılikeyi göze alaralr
binlerce insan huduttan Tiirkiye'ye kaçmağa çalışır. F'akat buna te-

şebbüs edenler bulıınmuyor. Çiinkü şimdiye kadar hududu geçenleri

çok defa geriye göndermişiz. Hattö ya|ruz huduttan de$l, Batı A1-
manya'dan, şuradarı, buradan gelen siyasi miiltecileri de Ruslara iade
etm§iz. Ruslar bu iadeleri iyi kıymetlendirmişler : "İşte, görüyor-
§unuz kaçanlan geriye alryorıız." dem§ler. Sonra bunlan topladrk-
tarı halkın önünde 6Jeme ibret olsun diye kurşuna dianıişler. Riva-
yete göre bir kısmını da finnlara atmışlar.

Bizim hudut köyliileri, R.us halkının içyiiziinü çok iyi bildikleri
için, bütün bakımsızlığa, sefalete rağmen bir yeyip bin şiikrederler.
Hüıriyetin dğerini şiz İstanbul'da otııranlar ne bilirsiniz? Bizim gibi
hududa gelip karşıda olup bitenleri seyretmelisiniz ki, bunun değerini
anlıyabilesiniz."

Batılılar Rusya'ya gittikleri z,aman Moskova'yı, Leningrad'ı, y8-
hut ancak kendilerine giisterilebilen büyük şehirleri ve yerleri göre-
biliyorlar. Esasen orada seyahat hürriyeti olmadığı için Rusya'nın
içyüztinü Batı bilmiyor. Hatti biz,zat Ruslann kendi memleketleri
içinde seyahat hürriyetleri mevcut değildir. Bir kasabadan diğerine
gitmek isteyen Rus'un yerine getirmekle mükellef bulunduğu forma-
liteler, müesseseler, mucip sebepler, tabiiyet değiştirmek kadar güç-
tiir.

Komiinim,, Ru§ halkrnı perişan etmiştir. Orılarr insanlıktan çı-
ka,ıırıştır. Komiinistler milyonlar sarfederek fer,aya adam gönder-
mekle Dünya iizerindeki maıevi baskılannr devam ettirmek istiyor-
lar. Eğer bu hiarıetlerini insanlığın faydasına veıırıiş olmak gayesini
taşısalar, önee bu milyonlarr kendi vatandaşlarına aylraraJr, onlarr
ömiirlerince "Borç çorbası" yemek sefaletinden kurtanrlar. Gaye, §-
çi diktatörlüğünü devam ettirmek ve yeryüzüne bunun salgınrnr yay-
maktır. Bir başka görüşle, tıpkı Hitler, tıpkı Mussolini gıbi...
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İştebugiilgibimemlekette'viskikadehleriellerindekomünist
edebiyatıyapanlar,böylebirmemleketinhasretiniçekiyorlar.on
bin yıllık tarihi olan T\irk milletine bu meş'um idareyi töyık görü_

yorlar.

Eroin iptilisına yakalananlan bundan vazgeçirmeğe imkfln var

mr? Bunlar aa ı<omııiian iptilösına bir kere yakalanmşlar.. Kurtul_

malan için Allah'a dua etİıekten başka çiremiz yok! Allah islöh

etsin !..
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SİCİLLİ Mo§KoF üRETME§İ!

Telıin Erer

Aşağıdaki satrrlan "Niyazi Berkes" adlı bir sicilli'nin Komiinist
Rusya'da deği} Ttirkiye Cumhuriyetinde neşredilen "Yörı" adlı bir
gazetedeki yaasından alryorum :

"- Tiirkler hiç çekinmeden kan kanşmasını sŞasi ve milli po-
litikalanrıın prensiplerinden biri saymrşlaıdır. Betki de tarihte haya-
tiyet göstermelerinin sebebi bu olın,uştur. Aslrnda ün töbularrndan
gelen ırkçılık, Tiirklere ait bir duygu olmadığından, rrkçr fikirler ta-
şımak bir adamın "Tiirk" olmadığnın en kuwetli deliliür.

Tiirkler, rrk ve kan üzerine kurulu bir millet olmadülan gibi,
din üzerine kunılmuş bir cemiyet de olmamışlardır. Türk'iin tarihi
varlığı devlet, ordu ve ekonomiye, özellikle sanayie dayanrr. Bunlar
da hüniyetini kaybetti mi, yandığnın resmidir. Onu ne kendi va-
tarunda, ne de başka vatanlarda, ne ırk kurtarır, ne de din; sadece
Tiirklük'ten çüar.

"T[irk" kelimesi tizerine bir neticeye varürılmayan tarhşmala-
rın incelenmesi bize gösteriyor ki, bu adla ne bir ırk, hattö ne de bir
kavim vardır."

Artık okuyamryacağım. ğinkü benim gibi sizin de sinirlerinizin
bozulaca$ndan eminim.

Bu Niyazi Berkes denilen sicilli Tiirkiye'yı ne zannediyor? An-
lanz, kaderin kötü talihinin neticesi olarak Sovyet işgalinde bulunan
fiirkistan, Tiirkmenistan, Azerbaycan gibi memleketlerde komiiniz-
mi benimsemiş bir fiirk, böyle yaal;ar yazabilir. Daha doğnısu kor-
ku altında, tehdit altında, kentli varlıSnı inkör etmesi için binbir bas-
kı ile tiiyle şuur§uz yaa|ar kaleme alabilir. F'aka.t nüfus kdğıünda
"T\irk" yazıIr bir insan 1rukandaki sözleri nasıl söyler, hangi vicdan-
la dile getirir? Nadir Nadi'nin methetmeğe doyamadığr bu Niyazi
Berkes denilen zava|lı ve mecnun bir taraftan kendisini Atatitrkçü
gösterirken, bir taraftan da o büyük Tiirk'ün :
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"- Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut-
tur." Söziiuıü hig duymadr mı?

Madem ki Tiirklerin kanı karışıktır. Tiirkler kanları'nın karış-
ına§ını siyasf, ve politik prensip saymrşiardır, o halde bu "asil kan"
ne oluyor? Rus kanr mı, Bulgar kanı mı, Sırp kanı mı, yoksa Berkes
kanr mr?

Irkçı fikirler taşımak bir adamın "T[irk" olmadığna en kuvvet-
li delilrniş. Atatiirk gençliğe hitabesinde, "damarlanndaki asil kan"
tğ.birini kullanmak suretiyle ırkçılık yapm§ olmuyor mu? Demek
Atatiirk'ü, Türklerin bu büyük atasrnı artık "Tiirk" §a5rmayacağız.
"Ne mutlu Tiiıktim diyene" derken göğsünü ve hançeı"esini yırtan
Atatürk'ü Ttirklükten ihraç edeceğiz.

Tiirkler, ırk ve kan iizerine kurulu bir millet olmadrklan gibi din
üzerine kunılmuş bir cemiyet de olmamışlar... O halde İstanbul'da
Süleymaniyeler, Sultanahmetler, Beyazıtlar, Yenicömiler kimin ese-
ridir? Bunlan Merihten gelenler mi yaptı? Ankara'da 23 Nisan 1920
de açılan ilk Ttirkiye Büyük Millet Meclisi Hacı Bayram Cflmiinde na-
maz kılma]ı ve dua edilmek suretiyle açılmadı mı? Cömiden Meclise
gelenler, başta Mustafa Kemal olmak iznre "Allahüekber" sedaları
arasında Büyük Milet Meclisini küşad etmediler mi?

Tiirk'iin tarihi varlıf, bilhassa ekonomiye, sanayie d,ayarurmış..
Bu kadar giilünç bir tarihi iddiaya kargalar bile giiler.. Sanayi hare-
ketleri bütiin dünyada buhar makinesinin icadı ile başlamıştır. Şu
rada birkaç asırlık meseledir. Ifungi sarıayi? Onbin yıtlık tarihi olan
bir millet bu kadar çabuk nasıl inkör edirir? Belki nesebi mevcut ol-
mayan Moşkova prensliğ için sanayi'cilik tarihi bir değer taşır. Fa-
kat Tiirk tarihini rrkçüktan, müslümaıılıktan ayırarak sanayie isti-
nat ettirmek, ancak Niyazi Berkes gibi milliyetçi Tiirk gençleri'nin
fakiiltelerinden kovduklan maksatlr ve sicilli insanlann körıdır. kal-
dı ki, bugiin alahi Tifukiye'de bir sanayi kurulamam§tır.

"Tlürk" ketimesi üzerine yapılmş tartşmalar gösteriyormu§ ki,
bu adla ne bir ırk, hattö ne de bir kavim varmış..

O halde biz neyız? Biz nereden çıktık? Tiirk dğtsek, bize, ne
derler? Irlumız yok, kavmimiz yok, muallakta sallanan bir Sovyet
peyki miyız?

Ey sicilli Moskof tiretmesi!.. Senin ne olduğun herkeşe bilini-
yor, fakat hiç olmazsa otuz milyon Tiirk'e dil uzatma!.. Kanrmrza,
Tiirklüğiimüze, milliyetimize dokunma!.. Yoksa o senin yobaz dilini,
dibintien kopaı"ırıasını biliriz !..
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Z^VALI,J IIALİL EF.DNDİ!

Tekin Erer

Giiniin 16 saatinde Akşam gazetesinin kaprsında bekleşir.. Za-
vallı Halil Efendinin görmeüği, yapmadığı § mi vardır? Bütün oda-
ları temizlemek, silmek onda; muhabirlerin, yantlanr1 idare memur-
lannrn öteye beriye koşturmalıan karşısında vücudundarı terler aka
aka saatlerce hulıalanmak onda; bütün bunlar yetmiyor gibi en kü-
çük ihmal karşrsrnd,a azarlanmak, türlü ağır södere muhatap olmak
onda.. Nedir bu Halil Efendinin çilesi?. Bütiin bu uğraşmalar, yorul-
malar, oradan oraya koşturmalar karşrsında ayda eline geçen 300
lira ile ne yapsrn bu zavallı? Ayda 300 tira ile beş niifuslu bir aileyi
bu zamanda nasıl geçinclirsin, onlara nasıl baksın? Halil Ef,endinin
durumu yürekler acl§ıı..

Gazetenin bir de TAŞ sütununda yaııya?an muharriri var. Çok
defa fikrasrnr gazeteye kenüsi dahi getirmez. Telefonla haber verir;
Halil Efendi evine gider; yazrsrnı alarak gazeteye taşır. Eıçok 50 - 60
satrrlık bu yaa için TAŞ ya?,arL ne kazanrr bilir misiniz? Giinde 300
lira..

Zava||ı memleket!., Zava||ı insanlrk!.. Bir tarafta ayda üçyüz
lira almak için giinde 16 saat çalışan Halil Efendi; ötede, 50 satır
yazı için giinde 300 lira a}an yaz,ar.. Bunun hak, adalet, insaf nere-
sinde? Bu muharririn nesi var ki, ayda otuz tane Halil Efendi edi-
yor? Sosyal adaletten bir parça nasibi olanlar, HaJil Elfendinin ve
Halil Efendilerin durumlanna nasıl dikkat etmezler?

*

Akşam gazetesinde 200 kişi çalşır. Bunlarrn içinde ancak beş
kişi üçbin liradan yüksek ücret aiyor. Bir tarafta 195 kişinin ancak
nafakasrnr temin edecek kadar para alması; diğer tarafta beş kişi-
nin beyler gibi, paşalar gibi yaşamasr.. Olur mu bu? İnsanlğa yakı-
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şır mt, adalete yakışır mı? Bütün fiirkiye'de 29 milyon 500 bin kişi
maişetini temin ederken, yarım milyon insan milyoner hayatı yaşı-
yor. Nisbete vurursak Akşam gazetesinde yapılan haksızlık bütün
Tiirkiye'de yapılan haksızlıktan dört defa daha fazf,a!..

Özsw uygarlğa kavuşmak isteyen insanlrğın karşrsrnda, neden
Akşam gazetesinin bu 195 kişisi esirler gibi çahştıklan halde, beş
kişisinin aJdıklan bu yüksek ücretler karşrsında isyan etmeder? Ne-
den mi? Çünkü Amerikan emperyalistlerinin tesiri ve telkini altın-
dadırlar. Çilnkü hiikümetin baskısr ve kıskacr içinde bir esir gibi
her türlü haklardan yoksun olarak çalıştırıldıklarrnr bilmemektedir-
ler. Biz tek başımıza da kalsak, bunlan uyaracak, hakkın ve adale-
tin bir temsilcisi olarak, istismar edilen bu zavallr §çilerin saflann-
da kalemimizle ça!pışacğız|.. Ey Akşam gazetesinde çalşanlar!..
Ayda 300 lira ile beş nüfusa bakan Halil Efendinin hakkını, sizden
kesilenleri, TAŞ yazanna ve diğer dört k§iye yedirmeyeceğiz!.. Gün-
de 50 satır yaa,yararak 30O lira alan bir ya7a;rln istismarcılrğrna göz
yuııımaya.caSz! Hak ve adaletin doğduğu gün elbet gelecektir! İste-
seniz de, istemeseniz de Ai<şam gazetesindeki ayda 300lira alan ka-
pıcı Halil Efendi ile, giinde 30O lira çalan TAŞ yazaıı.il aJmr §ıra-
ya sokacağrz! Unutmamalı ki, Tanganika Devletinde bir kapıo ayda
15 bin Ttirk lirası kazanrr..

Zonguldak'ta ayda 300 lira alan amele ile Amerika'da beş yıl
okuduktan soııra buraya gelen maden mühendisinin ayda alfu& 2000
lira araşndaki daha insaflr haksızlığı nasıl belirtiyorsak, Akşam ga-
zetesindeki bu diizensiz, gayn öü1 ve insafsız, haksızlrğı da tiiylece
ortaya koyuyonuz!..

Artık _$merikarılarrn bu memleketi istismar etmelerine ve bizi
esir gibi çalşhrmalanna, sömürmelerine müsaade etmeyeceSz! Şi-
mal komşumuz ve bütün tarihimiz boyunca Tiirklere sv81, saygı ve
yardım, gösterııı§ bulunan Büyiik Rusya'nın yardımlarıyle, Atatürk
ve Lenin'in elele vererek kurdukları emsalsiz dostluğun şığı altında
NATO'dan ve CEtrrTTO'dan ayrrlarak bağmsız bir Tiirkiye olarak
her tiirlü istismarcılann karşrsrnda insan gibi yaşayacğız! Bilhassa
At<şam gazetesindeki istismarcrlann kökünü kurutacağız!.. Bu mem-
lekette, milyonerleri yaşatmaya eağız|...

*
*l

Çotin Altan'ın hergün yaptığ. kışkırtıcılı$, insanlarr birbirine
diişürme hastalığıın mikrop aşılamasını, bir giin de ben yapmak is-
tedim. Muvaffak olamadrmsa kusurumu bağşlayın !..
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Hoş GELDİN GROMİKo!..

Tekin Drer

Kruşçef, Stalin düşmanryü. 1943 senesi Aralık ayında Kuzey
Kafkasya'daki Karaçay Tiirklerincten 90.00O kişinin, yine aynı yıl,
aynı ayda Kalm,uk Tiirklerinden 70.000 kişinin, 1947 yıtı Mart ayın-
da Çbçen - İhsuş C\ımhuriyetinde 1.000.0O0 Tiirk'ün, 1944 yılı Nisan
ayında Kabarün - Balkar muhtariyetli Curüuriyetinde 1.200.000
Ti.irk'ün, yine Kınm'daki 600.00O Tiirk'iin Stalin'in emriyle öldürül-
di.iklerini yabancılar değil, Kruşçef açıklamış ve bu cinayetlerden
Stalin'in mesul bulunduğunu «iylemişti. Ifuuşçef 11 Mayıs 1957 de
New York Times gazetesine verdiği bey,anatta şöyle demiştir :

"Stali]l çok büyük suçlar işlem§, fakat hiç de faydatı işler yap-
mamıştır. Biz bunlan açıkladık ve daha da açıklryacağız."

Bunlar katledilen Tiirklerden bir kısmldır. Sürii]en, açlığa ter-
keülen, A]man harbinde kütle hatinde cepheye siiriilerek Alman
tanklanna ezdirilen Ti,irkler, hesaplara dahil değildir. Rusya hudut-
lan içinde kalan Tiirk soyunu sistemli şekilde imha etmek plönı ge-
reğince öldiirülen Tiirk]er bu rakamlann dışndaür. Herkes bilir ki,
1917 komiinist ihtilölinden itibaren Rusya niifusu daima 20O milyo-
nu muhafaza etmiştir. Çiinkü her yıl artan niifusu mukabilinde ekal-
liyet niifus eritilmekte, öldürülmektedir. En geç 2000 yılında Rus-
ya'da pür Sovyet nüfusu kalacaktır. Diinya.da hiçbir millet tiiylesi-
ne ırkçılık glitmemiştir.

Şimdi Ruslar peyk memleketlerine muhaceret yaptırrnalıta,
peyklere Ruslan yerleştirmektedirler. 7,amaıı|a bütiin peyklerini «le

Ruslaşıtıracaklan pek tabiidir. Eğer karşılarrnda demokratik ve in-
san haklanna riayeti baş prensip sayan htir bir diinya olmasa, bu
sinsi faaliyetlerini yüze çıkarmaita tereddüt göstermeyecekleri ma-
lümdur.

Bizdeki komtinist uşakları, Moskof halranlan, işte Tiirk neslini
imha ile mükellef biiyle bir devletin peyki olmak için hasret çekiyor-
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lar. Şimdi biiyle bir milletin Hariciye Vekili Tiirkiye'yi ziyarete ge-
liyor diye, sevinçlerinden kırlaklan ağzlanna varrybr. Bunlar ken-
dileri bir tarafa, 5ıavnılanna, çocuklanna, tonınlarına da acrmıyor-
lar.

Boraltan köpriisünü duydunuz mu? Birgün çocuklanmız Bota|-
tan köprüsü faciasına ait senaryolat yara,cak, tarihler kaleme ala-
caklarür. Boraltan köprüsü dramı, son 40 yıllık Tiirk - Sovyet iş-
birliğinin tarihi bir aynasrür. Bizdeki Moskof uşağl komiinistler brı
faciayr büyiik bir zevkle di§ünüp, överler. Gergek Tiirk vatansever-
leri ise "Boraltan köprüsü" faciaşnı duydukça içlerinden kan ağlar,
gözlerinden seller gibi yaş akıtırlar.

Boraltan köprüsü, Kars ilimizin Iğdır kazasında Sovyetlerle olan
hudut kaprmızür. J.944 yılrnda Tiirkiye'ye iltica etm§ bulunaıı 146
Tiirk, Saraçoğlu'nun emri ile buradan Ruslara teslim edilmiştir. El-
leri arkalanndaır bağlı olarak teker teker köprüden karşrya geçirile-
rek Moskoflara. verilen her Tiirk'iiı arkasrndan, Boraltan köpriisü-
nü demirlerinden su altındaki temellerine kadar titreten makineli
tüfek ateşinden başka ses duyulmamıştı. O giin tam 146 defa, tekrar
edilen makineli tiifek tarrakalan Tilrk - Sovy,et dostluğunun imza
merasimini yapmşlarclı. Bu 146 k§i içinde iki de kadın vardı. Her
maJıineli tüfek sesi onlann nereye gittigini gösteriyordu. Bunların
hemen hepsi ytiksek tahsil görmüş, aydın ve bilgili kimselerdi. Köp-
rüden geçerken azeri genç Tiirk muhanı"iri Eiıver T{adızade bütün
giir sesiyle şöyle bğımştı :

"- |i2, öltime gidiyonız. Yaşasın Tiirkiye!.."
Onlann Tiirkiye ve Ttirkliik sevgisi can vermeden birkaç daki-

ka önce tiiyle tezahiir ediyordu.

İşte, bunlar Ruslar tarafından katledildikten sonra ğdır'da ve
Kars'ta halk şairleri tarafından söylenen türki.ilerden bir parça :

"- Bizi siz öldiiıiln vermeyin Rus'a
Ya}uşmaz Tiirklüğe, sığmaz namusa...
Vahşete göz yumup silkmeyin omuz
Bizi siz öldtlriin varsa suçumuz"

İtk iki kişinin tesliminden sonra öldiirlildiiklerini anlayan Türk
mi.iltecileri emniyet kuwetlerine şöyle hitap etmişlerdi :
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"- B,iza niçin Rus eellitlanna teslim ediyorsunuz? §uçumuz
vaı§a, burada adliye ve idam sehlıalan yok mudur? Hiç olmazsa kol-
lanmra çöziin, şurada Boraltan köprtisünün demirlerine başlanm:zı
vura vura, kayalara kendimizi çarpa çarpa kenü topraklarımrzd.a
ölelim. Yalvanyoruz, cesetlerimiz kenü Anayurdumuzda kalşn ..''

Tiirk emniyet memurla^ruıın kalbi, bu acı feryadlıara dayanama-
ü. Setöhaddin Bey isırıindeki emniyet müdiirü bütiin mesuliyeti
omudarrna alarak teslime ara verdi. Ankara'ya yüalınm telgrafla du-
nımu bitdird.i. Eakat iki saat sonra iki kelimelik eevap gelm§ti :

"Teslim ediniz!.."

Ve yine buıılara ait koşııları halk türkülerinden birkag satır :

"- ğlfag1 feryadr uçtu yollarda
Acr türkiileri kaldr dillerde..."

*
i*

Hoş geldin Gromiko hazretleri, Tiirk - Sovyet dostluğu veyahut
Boraltan köprüsü!..
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soll\ AKIN!

Orhnıı §eyfi Orhon

Gitgide sola kayan bir gazete başyazısında, köy enstitiilerinin
25 inci kunıluş 5nlınr kutluyor, L952 de bu müesseseler katrıaıımasay-
m:ş, Tiirkiye'nin talihi değşecekmiş! 12 yıl içinde 17 bin köylü ay,
ünı yet§tirmiş!

Benim bildiğm bu müesseseler kendilerinden bekleneni vereme-
yip sola kaydıklan için kapatıluııştlr. Köy enstittilerinden çıkarılar
köylü karakterlerini lraybetmemiş birer aydın olacaktı. Hem köylü-
ye milli kilrtiir şülarını dağtacaktı, hem köyde bir müstahsil, köy-
liiniln muhtaç olduğu sanatlan bilen birer usta vazifesini görecekti.

Hiçbiri olamadı. Tam tersine, bunlar ne köyde yaşiayabildiler, ne
şehirde §e yaradüar. Acayip bir tip ortaya çıktı. Bugün bu köy ens-
titiilerinin şöhretini orada yetişniş solcu bir köylü ya?ar devam et-
tiriyor.

GaJiba, gitgide sola kayan bu gazete de başyazsında köy enşti-
ttilerinin ?5 inci kuruluş 5nlını bunrın için kutluyor!

İ
**

Başka bir gazetenin solcu fıkra yazan da, yine aynı giinde köy
enstitiilerinden çrkan bu yazardan bahsediyor : "Köyden ge[p fiirk
edebiyatırun baş köşesine oturdu" diyor.

Fikirleri, zikirleri bir olan bu zatların arasında daima böyle te-
varütler olur. Biri bir şeyden bahsedince, öbürü de aynı gtin ona do-
kunur. Nasıl olur, ısiizleşirler mi? Zannetmiyorum.

Biri ecnebi semayesi di§manlığından bahseder, öbiiründe de
aynı giinde bu vardır. Biri Değli Demir{elik F'abrikasına sataşrr,
öbilrü de. Biri Amerikan emperyaliarıine takrlır, öbiirü de...

Bir telepati meselesi olacak!
Asıl şaşılacak şey, bir defacık yanılıp da birinin siyah deüğne
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öbürii beyaz değil, esmer bile dememiştir. Siyah mı, siyah. Beyaz mı,

beyaz. Ne fikir birliği!

Köy enstitüsü de bunlardandrr. Tiirkiye'yi kurtaracak buymuş?
Bunun yetiştirdiği aydınlarmrş! Sotcııların desteklemesiyle öğiinen
Halkçılar da, Tiirk eclebiyatının baş köşesine oturan o köylü yaüıa;n,

ilk kitabı çütığı zamal4 komünist diye tevkif ettirdiklerini unutur,
köy enstitüsünün hasretiyle tlövüni.irler.

Bana sorarsanrz, eksiğimiz, bugiin köy enstitiilerinin yokluğu
değil, yiiksek kiittiir müesseselerimizin verimsidiğidir. Eskisi kadar
idealist, milliyetçi, seçkin vasıfta aydınlar yet§tiremiyonız

Her çeşit akımlar gençlerin arasrndan geçip gidecektir. Ama, bi-
leceğiz ki, memlekete sahip bir ayün zümre vardrr, onlar dalölete
kapılmazlar, bizn doğru yolu gösterirler.

Bir, iki aşrn solcu yazar ortaya çıkmakla gençüği peşine ta}up

sürtikliyemez. Kendimizi tehliketle hissetmeyiz.

İçimize bir iirperme geliyor : "Bu aliun nedir? Bunlar nereye
gidiyorlar?" diyoruz. İşçiler, fikir adamları, yazarlar, sanatçılar, trıo-

litikacılar, geııçler, kolejliler, iiniversiteliler, doçntler, pınofesörler
ayru yana yönelmiş, yürüyorlar...

Htikfimet bu akıma karşı ciddi tedbirler atmak ihtiyacını duw-
yor. Bıınu durdurmak için ne yapaca$mrzı diişiinerek şaşırıyoruz.
Bana kalrrsa bunıın sebebi, yüksek tahsil müesseselerinin ideal Ttirk
genci yetiştirmekteki lıusırlığıdır.

*

Oturup köy enstitiilerinin hasretini çekeceğimize bunu di§iinme-
liyiz. Bundan elli yıl önce gençlik milli şuurla uyanüğı zamaı her
taraftan değer fşkınyordu : Balıuyordunuz; Baytar Mektebinden bir
Ziya Giikatp çıkryor, arkasından bir Mehmet Akif, Mercan'dan bir
Köpriilü Fuat, Ilarbiye'den bir Ahmet Refik, Trbbiye'den bir Rıza
Nur, İstanbul T.isesi'inden bütün memJekette kadro dolduracak ay-
dınlar...

Bu akrm durdu. Şimdi, bu değerleri yetiştiren yüksek kiiltür
müesseselerinin liusırlrğıru unutmuş, yirmi yılda solcu bir köylü ya,
zar yetiştiren köy enstitiilerinin yokluğunu konuşuyonız!
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KoMüNİruİN sİcİtl

Orhaıı §oyfi Orhon

Amerikan Haberler Merkezinin ülimizJe yayınladığr bir broşü-
rü okuyordum, Burada emperyalistlikle itham edilen Amerika'nrn
kendisini müdafaa eden fikirleri var.

Elimdeki broşiir insanlann temel haklanndan, s€çme hii:riye-
tinden, Amerikan tarihinin hiirriyete bağlılığınilan bahsedildikten
sonra komünizrrıin sicilini anlatryor. Nasıl em ıeryalist bir iştiha ile
diinyayr yutmaya çalştığını gösteriyor.

Bunlarrn arasrnda, müsbet deliller ortaya koyuyor. Dikkate de-

ğen iddialar, fikirler geçiyor. Amerikan di§manlığınr yayarak ko-
miinist propagandasr yapanlar bunlara dokunmuyorlar. Ama, tataf,-
sa yarar|anmrz da bahsetmernektedir.

Okuyanlarr üzerinde düşündiirecek bu söderin açrklanınasrnı
faydalı görüyorum. İçlerinclen bir kısmınr kısaltıp özetliyerek, bir
krsmrnr olduğu gibi alryorum. Kararı, okuyanlar verecektir.

Broşiirde deniyor ki :

"Batr Avrupa kuwetlerinin geleneksel koloni imparatorlı:klan
çökerken Sovyet Rusya ve Komünist Çin, bir zamanlar baflmsız o|an
yüz milyonlarca insanr eskisinden daha aldattcı, ve daha insafsu bir
emperyalizmin eline diişürmektedir.

Tarihte Birleşik Amerika'nın hiç bir za,man kolonici bir kuwet
olmadıS yazılr olmasına rağmen komiinist propagandacrları Birleşik
Amerika'ya "ernperyalist" damgasrnr vurmaktadırlar. "

Görüyorsunuz ya, tıpkı bizdeki gibi!
"Çin - Sovyet imparatorluğunun tersine Birleşik Amerika ve

müttefikleri hiç bir yeni toprak peşinde değildirler. Yugoslavya'ya
veya Polonya'ya bile çok ihtiyaç duyduklan yarümı yapmşlardır."

Burasr da dikkate değer bir şeydir ki Arnerika'nın yarfumından
yara"rlanan uluslar, hüıriyetlerini kaybetmeksizin ilerlernişlerdir. Bu_
nun canlr bir örne$ Batr Almanya'drr.
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Bir başka örnek de, Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin büyük öl-
çüde can ve mal kaybı ile komünistlerden kurtulan "Güney Kore"
dir.

Bu ülkede halkın kendi hükümetini seçme hakkına üşarıdan hiç
bir müdahale yapıLmamıştır. Amerika kendi rejimini başkalanna
zoria kabul ettirmeye çalrşmamaktaür."

Sovyet Rusya, Krzıl Çin yrkrcr kuwetlerle dünyayı ele geçirmek
için Lenin'in 1920'de açıkladığı amaç için uffaşıyor.

Lenin : "Elli yıl içinde ordulann artık çok önemi olmryacak,
düşmaıılarrmızr o kadar zayıflatacağız ki bize karşı savaş kuwet-
lerini kulianmak imkdnsrzlaşacaktır." demiştir.

Rus ihtild]inden bu yana komünist partisi, Çarlık Rusya'nın ko-
loni gibi ku]lanmakla suçladığı ülkeleri zaptetmişlerür. Bunlann
arasında Ukra5ma, Orta Asya'daki Müsliiman ülkeler, 1940'ta Nazi
Almanya. ile yapılan pazarlıktan sonra ele geçirilen Litvanya, Lat_
viya, Estonya Baltık cumhuriyetleri varür. Sovyet idaresi. altrnda,
bir zaman hür olan 95 milyon insan yaşamaktadır.

İkinci Dünya Savaşr srrasrnda ve savaştan sonra Rus olmayan
halkın oturduğu bölgeler ele geçirildi. Bunlarrn arasrnda Romanya.'-
nın ve Doğu Prusya'nın çeşitli bölgelerini de sayabiliriz. Japonya'nın
yenilmesinden sonra Sovyetler Birliği İsviçre'den büyük bir Japon
toprağı ilhak etmişlerdir.

Her yerde metod a5mıd.ır. Mahalli komünistler yeter derece güç-
lendi mi idareyi ele geçirmek teşebbüsünde bulunmak için zaman
geimiş sayrlır. Çekoslovakya'da, Kuzey Kore'de ve Doğu Almanya'-
da böyle olmuştur.

Sovyet Rusya'nrn Dcğu Almanya'yı, hür Batr Almanya'dan be-
ton ve ükenli teller]e yapılan bir duvarla nasrl ayrrdığını düşünmek
yeter. Bu duvar, Doğu Almanya'yr drşardakilerden koruyan değil,
kendi halkrnrn dışarr çıkmasrnr engelleyen bir duvardrr."

Küçük bir kısmınr naklettiğim broşür, Kennedy'nin dünya sul-
hu için şu güzel sözleriyle bitiyor :

i'Kuwetlilerin Adil, zayıfların güven içinde olduğu ve banşın
ebediyen kurulduğu bir gün mutlaka doğacaktır!"
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DEMİR, _ çELİK

Orhaıı Soyfi Orhon

Ereğli Demir _ Çelik tesislerinin büttin üniteleriyle açılş töre-
nine sühi sebepler yi.izünden katılama5nşıma çok tizülmüştiim. Eko-
nomik hayatımran temelini kuran bu müessesenin pek n6zik d,ilve-
tine karşı en iyi üleklerimle birlikte teşekkiirlerimi arzederim.

Fabrikanrn açıI,ış töreni bütiin memleketin muhabbet ve ilgisini
çeken bir şekilde yaprlmrştır. Büyük devlet adamlan, Bakarılar, mil-
letvekilleri, senatörler, Amerikan Sefiri, ecnebi sermayesi temsilci-
leri, sarıayiciler, mühim şahsiyetler, gazeteciler ve daha birçok zat-
lar merasimde hazır buluıımuştur.

İktlsadi kalkınmamızr sağlayacak imki"rılan biz,e haz,ır|ayan bu
fabrikanın txiyle bir sevgi ve ilgiyle kaşılanmasına çok sevindim.

***

Cumhurbaşkanr gönderdiği mesajda, "Teşebbüsiin gerçekleşmiş
olmasrndan mutluluk duyduğunu" söylemiştir.

C.H.P. Genel Başkanı İnönü, bu fabrika kurulmadan önce mrsrr
tarlalariyle kıraç yamaçlardan ibaret olan sairayr hatrrlayarak :

"- 30 yıl önce tahayyül ettiğim giin gerçekleşti!"

Dem§tir. Adalet Partisi Genel Başkanr ve Başbakan yardrmcısı
sayrn Demirel, fabrikanın demir - çelik kapasitesinin en kısa z,amarı-
da 1 milyon tona çrkacağını haber vermiştir.

*
!İıt

Amerikan Büyükelçisi sayrn Raymond Hare komünist]erin bu
fabrikayı hedef tutarak Amerika ile işbirliğine karşı yaptıklan fası-
lasız çok hararetli, ağır hücumlara karşr büyük bir nezaket ve cen-
tilmenlikle cevap vererek dem§tir ki :
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"- Tabiatiyle bunlardan teessür duyuyorum. X'akat mantık ve
hakikatler çerçevesi dahilinde kaldıkça bu şekildeki münakaşaları
kabul de ederim. Zira memleketlerimiz diğerleri ile ve birbiriyle mü-
nasebetlerinde uzun bir dürüstlük an'anesine sahip şerefli memleket-
lerdir. Siyasi münasebetlefimiz her zaman tetkik edilebi]ir."

Buna, Amerika'nrn yaptığı yardrmlarla Tiirkiye'nin kendi başı-
na yi.irüyebileceği günün gelişini çabuklamaya çalıştığnı eklemiştir.

Sanayi Bakanı Ali Naili Eldem :

"- Kifayetli demir ve kömür yataklarına erişmiş olan memle-
ketimizde sanayileşme yolu ile fukaralık bir serap olacak ve mutlu
Türkiye güneş gibi doğacak!"

Demiştir. Başbakan sayın Ürgüplü : "Milli ekonomimize büyük
hizmetler edecek bu tesislerin yurdumuz için hayırlr ve uğurlu ol-
masınl" dilemiştir.

krsacasr bu törende herkes Devlet Reisinden muhalefet liderine
kadar hepsi, bıı muazzam tesisleri büyük bir iyimserlikle, takdirle,
hayranlıkla anmrşlardrr.

Ya|nız törene katılmayan, bu tesisleri görünce ürken, bu güzel
sözleri duyunca tüyleri diken diken olan komünist ajanları müstesna!

*
ı}*

*
**

Bu Ereğli Demir - Çelik Fabrikası bize sanayi hayatımızda bir
ütüden bir lokomotif yapabilmeğe kadar gereken bütün iptidai mad_
deleri hazırlamaktadır.

Kurulmadan önce tarlalardan ibaret bir sahayr dünyanın en mo-
dern tesisleriyle bir sanayi bölgesi ha]ine getirmiştir. Blırada dağ-
lar tesviye edilmiş, büyük bir liman vücuda getirilmiştir.

İşçiler için lojmanlar yapılmış, fabrika personellerinin kalacağı
apartmanlar kurulmuştur. Burası bir harabeden bir mimure haüne
dönmüştür.

Burada çalrşan 3 bin küsur işçi ve personel için senede 44 mil-
yon tutarrnda ücret ödenmektedir. Bu tesislere milletlerarası kalkın-
ma teşkil6.tı (AID) şimdiye kadar verdiği kredilerin en büyüğünü,
bir milyar 166 milyon lira vermiştir.
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Bir de memleketimizin kazandığı, dünyanrn en büyük demir - çe-
lik fabrikalarından biri olan bu müesseseye karşı aşın solcular ne
yapmışlardır? Hemen her gün onu yıkmaya çabalamışlardır.

Neler söylemişlerdir? Pahalr kurıılduğu, suiistimaller olduğu,
devleti zarata soktuğu, memleketi Amerikan sömürge§ yaptığı...
Morison şirketi, ecnebi sermayesi düşmanlığı, Amerika'ya hücum...
Daha? Alıullanna gelen son bir kötülük olarak da bu özel teşebbüse
karşı halkın güvenini kırmak gayretiyle hisse senetlerinin satılma-
dığı, elde kaldığ yalanuır bile uydurmuşlardrr.

İşte, bunlann bu memleket aleyhine nasıl çalıştıklarrnın bir kü-
çük misali!
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İKİ YoLDAş

Orhan Sey{i Orhon

Aynı kaynaktan ilham aldrklarr için midir, yoksa kendilerine ay-
nı direktifler verildiğinden midir, yahut da kalb kalbe karşı olduğun-
dan mı, her neyse, almr yolda yürüyen iki yoldaş ayrl ayrı gazete,
lerde, biri Akşam'da, öbürü Cumhuriyet'te aynr günde aynı konuyu
ele almışlar, a)rnı maksadr müdafaa etmişlerdir.

Birini diğerine tercih etmeğe hakkımız yoktur. İkisi de ayrl ayrl
deyişlerle a;ını derecede muvaffak olmuşlarür.

Mesele, z,ahiri görünüşü ile Milli Emniyet idaresindeki yolsuz-
luklarla poliste yapılaıı işkencelerin tenkididir. Ama, gerçekte ko-
miiıistlere yapılan zulümler, haksızlıklardrr. Bu zavallrlarrn artık
rahat bırakrlmasr isteffdir.

***

Birinci ya?ar, Milli Erıniyeti Amerikan idaresi altınd.a bıılun-
makla suçluyor. Çiinkü aşl kötüük buradan çrkıyormuş. Bugiinkü
MilU frıniyetin vazifesi nedir? Menrleket için tehlikeli, menfi akım-
lan, bilhassa kornünist ajanlannı, tahrikçileri, casuslan, sabotajcı-
lan izliyerek hükfımeti haberdar etmektir.

Bu Emniyet teşkil6,tı u.arranlanna göre komünist tahrikçileri za-
rarh kişilerdir. Yant§! Yazar|ara göre ise hiç de tiiyle değil. Orılar
kurtaracak bu memleketi? Ama, ne Qare ki bir tiiılü 141 inci ve 142
nci maddeleri kaldırtamadılar! Ne yapsınlar? Her iki Emniyet teş-
kil6,tı üzerine tesir etmek istiyorlar. Emniyet memurlannın Ameri-
kan dostu, komünist di.§manr olmamasr değl, tersine, Amerikan dos-
tu, değil, komiinist dostu kimselerden seçilmesi için çalrşıyorlar.

Bu kadrolardakileri biraz da korkutarak bunun gerekçesini an-
latıyorlar.
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S<izü, Akşam gazetesi fıkra yazarına veriyorum : Çi,inkü efen-
üm : "Bir memleketin milli emniyeti o rrıemleketin sömürücü, ka-
pitalist kuvvetlerinden yana olmayr yüzde yüz memleketin yüksek
menfaatlerinden yana olmakmış gibi yorumlamak gafletinden daima
kaçrnmalrdrr."

Bunlar övle zannediyorlarmış ki, Amerika demek, hürriyet, de-
mokra§, insanlık demektir. Yazar, memurlarr uyarıyor : Yanlrş, hem
de çok yanlış!

"Amerika ne dem,okrasi, ne özgürlük, ne insanlık demektir. Ame-
rika, menfaati için her şeyi yapan, renkli pamuklara bürünmüş, sö-
mürücü, katı bir devlettir."

Şimdi anlaünız mı?
Amerikan menfaatlerinin Tiirkiye menfaatlerinden ayrı olacağı-

na misa]ler veriyor : "Petrol meselesi, maden meselesi, kamu oyun-
dan habersiz yapılmış ikili anlaşmalarla -yöni Amerika ile aramrz-
daki askeri anlaşmayla demek istiyor!- sağlanmış bazı aşrrr hak-
lar..." Tabii bu arada Ereğli Demir - Çelik Fabrikası en başta gel-
mektedir.

Oysa, Amerikan menfaatleri için yıkıcı olan hareketler Türkiye
için makbul olabilirmiş!

Netice :

"Milli Emniyet hiç bir iktidarın malı değildir. Hele iktisadi ik-
tidarın, yini iç ve dış kapitalizmin malı hiç olmamalrdır." Dış kapi-
tal.izm, Amerikan yardımr, iç kapitalizm de özel sektörü korumak,
serbest ticaret, sermave sahiplerinin kurduğu müesseseler, her tür-
lü ticari işler ve kazanglar olacak...

Artık bu gerekçeden sonra bu memleketi komünizmin kurtara-
cağına, komünistlerin ileri fikirli, dünya gidişine ayak uydurmuş,
gerçekçi kişiler olduğuna inanıp, herkesle birlikte Ernniyet rnemur-
larrnrn da onlara saygı göstermesi lilzımdır.

Cumhuriyet'teki sayın ya7ar da, doffudan doğruya mösum ko-
miinistlere fiirk polisinin yaptığ zulümleri işkenceleri anlatryor :

İki, üç yıl önce "Yeni Dal Grubu" sanatçılannı tevkif etm§er.
İçlerinde Varşova'da doğmuş bir kadın varlnrş. "Madem ki Varşo-
va'da doğdun, komünistsin!" dernişler. Eski bir tanıdığına rastlamrş.
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Onbir ay tutuklu kalmrş. Bir insanın dayanamıyacağ işkenceleır uğ-
ram§. Giizlerini bağlayıp polisteki tabutluğa götürmüşler. Üstiine
köpek saldrrtmışlar. Yatağna yılan koymuşlar!. "Bu devirde, 1965
yılında Tiirkiye'de sanatlanna Aşık gençleri, tablosundaki renklerden
ötürii kelepçe vurup zindana atıyorlar" mış! Eğer bundan böyle bu
iki yotdaşn tavsiyesi ile Efrıniyet teşkilötı, komünistleri serbest bı-
rakıp milliyetçileri takip etmezse, §aJnn ya.?,ar, arkadaşiyle birlikte
yeni iktidara bütiin komiinistler adrna güvensizlik o1ru vereceklerini
söylüyor. Ilern de bunu, enternasyonal marşr gibi hep beraber tek_
rarlanacak ne parlak, ne san'atlı bir cümleyle söylüyor bakın :

"_ Ehnniyetin emniyetini sağlayamryan demokrasinin güvenli-
ğine güvenemeyaz!"
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KIZILLAnLA MÜCADDLEDE HALK VE HÜKÜMET

kadircan kaflı

Memlekette, sol temayülle mücadele hususunda hayırlr bir faa-
liyetin, belirtileri başlamış bulunuyor.

Buna memnun olmak gerek. Hattö, hızlandırmak gerektir. Zira
başı ezilmeyen yrlan, birgün büyüyecek ve bizi sokaca}tır. Tiirkiye'-
de bir gizli sol faaliyetin olmaüğr inkdr eülemez. Bunlann belirtileri,
?*ıman zaman gazetelerin sayfalanna aksetmektedir. İçimize sirmiş
bu kurtlan takip etmek onları boş bir çuval gibi umumi efkdra teş-
hir etmek lözmdır. Bu mücadelede sırf hükümet bazı ahvalde zayıf
kalabilir. Fakat sağ duyu sahibi vatandaşlar, bunu bir vazife olarak
tizerlerine almalıürlar.

Meselö, 1954'de Harbiye'de hapsedilen 17O küsür müseccel ve
azılr komünist, mahkümiyetlerini bitirmiş ve aranruza dağılmşlardır.
Bunlar şimdi nerelerdedir?.. Duyduğumuza göre, birçok işlerin ba-
şına getirilmişler, kendilerine memuriyetler verilmiş ve sol temayül-
lü mecmualarda köşeler ayrılmrştır. Vatandaşın bu kızıl satılmışlar-
dan kaçınmasr için hükfımet bunlarr ?,aman r&man teşhir etmelidir.
Diğer mühim bir mesele de, aramıza ğzlice sıuıuş bulunan bazı isim-
siz fakat son derece tehlikeli kız.rllann a3nklanmasr meselesidir. İşte
bu noktada hiikümet baz,en vazifesini yerine getiremeyebilir. Bıı tak.
ürde iş, memleketçi, milletçi ve Müslüman kardeşlerimize düşmek-
tedir.

3, azılı komünistlerin toplum içinde yaptıklan tahribatr bilmek
için onlarr zaınan zaman alikalı makamlara bildirmek hepimize bir
borçtur. Yukanda söyledi$miz mahküm komiinistlerin, hattA, bazr-
larınrn eserlerinin dahi çıkmakta olduğu, sahneye konmalr istendiği
bir hakikattir. Bu bir gaflet de$lse nedir? İş bu dereceye geldikten
sonra ister istemez bunlann ya|nız olmadrklannı, idare cihazında el-
lerinden tutanların bulunduğunu düşiinmek zorunda kalıyoruz.

Komünist alçğnın son derece sinsi ustılleri vardır. Hepimizden
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dindar göriiniir, fakat zayıf ruhlara dinin dünya için liizumlu olma-
üğını şınnga eder. Hepimizden faz|a milliyetçi göriinür, fakat milli-
yetçiliffn beyhude bir düşünce olduğunu inandrrmak ister. Hepimiz-
den fazf,a ahlA}lı göriiniir, fakat cemiyette a}ılikın bozulmasını sağla-
ınaya çalışır. Toplumlann ufak tefek boşluklanndan ve anlaşmaz-
lrklarından istifade edip çıban başı yaratır. Grevler haz,ır|at ve des-
tekler. Senrıayeye karşı her insantla mevcut zaafi körükleyerek
"O'nıın var da senin neden yok" diye, eme$, mesaiyi, gayreti hiçe
sayıp birinin diğerine di§rnanlığını sağlar. Büyük kişilere düşman-
dırlar. Daima önde gideni hedef tutarlar. Bir yerde işçi yiirüyiişü
mü var. Bir yerde yeırmiye anlaşmazlğr mr var? Komünist oraila ha-
zırdır. Vur, kır, çalşma, bağr, küfret üye mütemadiyen tahrik eder.
İşte nu gibi haysiyef,siz]gri fabrikada, dairede, köyde, yolculukta, eğ-
lencede, stadyımda, hüHsa nerede görüı"sek görelim, onu, kıpkrzıl
hüviyeti ile hi,ikfıme makaınlanna ihbar etmek en büyük fazilet olur.

,Çin'in kıallaşmasındaki sebeplerden biri de, işte bu işaret etti-
ğimiz noktadır. Bugün Formoza'd,a ödeta siirgün bir hükümdar gibi
yaşamakta olan Çan -I{ay - Şek yıllarca memleketindeki gidi faali-
yetlere bigane kaldı. Krzıllar, Çn'i köylerden, nutuk meydanlanndan
zehirlemeye başladılar. Ta ki, büyiiyüp kendisini l"ormoza'ya sür-
giin edinceye kadar, gafil lider bu uykudan uyanamadı. Halkın fa-
kir oluşu da ğn'in süratle kızıllaşmasına yol açan sebeplerden biri-
dir. Çiinkü alçak komi,inist, fakir kişiye önce boğazından girer. Ze_
hirlediği tek şey, onun ekmeği ve yevmiyesidir.

Şu halde, gerek iktidarlar, gerekse halkın şuuru, bir memlekette
yeşermek isteyen kızıl tehlike için, elele vermek mecburiyetindedir.
Bunlar temin edilmezse, tehlike zayıf noktalardan sızacak ve büyü_
yecektir. Allah, bütün memleketleri bu tehlikeden korusun...
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MİLLİYETçİ ÖĞRE!,I}IEN

Ifudircan kafh

Milliyetçi Öğretmenler Birliğ bunu şöyle belirtiyor :

"Hak ve hürriyetlerin düşmanr, insanlığn düşmanıdır. İhsanlarr
köleleştirm,ek ister. Hürriyet haykırşlariyle girdiği yerlerde önce

t07

Tiirkiye'nin her zamandan ziyade milli ıuha ihtiyacı var, Tür-
kiye her zamandan ayade millivetçi olmak zorundadrr; Tiirkiye'yi
tehdit eden en büyük ve korkunç tehlikeyi ancak kuwetli bir milli-
yetçi cephe önleyebilir.

Türk öğretmenleri mil]i ruhun birinci derecede ve en cesur ya-
prcrları olmalıdırlar; milliyetçi cephenin temel kuweti Türk öğret-
menleridir.

Öğretmenler arasrndakibazı yanlış tutumlardan en çok üziilen-
ler milliyetçi Türk öğretmenleridir, bunlar bu ihtiyaçladır ki "An-
kara Milliyetçi Öğetmenler Birliği" ni kurmuşlardrr, çetin bir çalış-
ma halindedirler.

Bu dernek, Milli Egemenlik Bayramr münasebetiyle "Büyülr
Tiirk Milletine ve asil meslekdaşlanmıza" başlıklı bir bildiri yaydı.
27 Mayıs 1960 dan beri hiçbir teşekkül bu kadar mAnalr ve bu dere-
ce demokratik şözler etmiş değildir. Bunlar yürekten gelen, gerçek
vatanseverliğin terciimanr olan söderdir.

"Çalşmalanmız milliyetçilik prensiplerine dayanmaktadır" di-
yorlar. Sonra ilive ediyorlar :

"En üstün vasrflarrmrzdan biri de komünizm. cereyanlarına kar-
şı bulunmamızdrr. Ti.izüğümiizde, bildirilerimizde ve her türlü yayın-
lanmrzda Atatiirk'iin "fiirk ileminin en büyük düşmanr komünist-
liktir. Her görüldüğü yerde ezilmeli!" düstüru ile söze başlamayı şiar
edinmişizdir."

komünizrrı nedir?



hürriyeti boğar. Yıkmak istecliği ülkelerin gençliğinden faydalandığı
halde önce Jou gençliği tanklar alhnda ezer, senükaları tahrik ede-
rek yıkabilciiği memleketlerde önce sendikalan kaldrrrr."

"Göz diktiğt milletin idareşini zayıflabmak için pnu millet yapan
değerleri, bilhassa din, milliyet duygıısu, dil, gelenek ve görenekleri
yıpratmağa çalrşır. Milli bağlan koparabilmek için bunların fayda-
sızlr$nı, z,zrarlı olduğunu, ilerlemeğe engel teşkil ettiklerini yayar."

Mahkfım etmek istediği toplulukta her şeylerini para ile satma-
ğa hazir olan harisleri, ahlflksızlan yakalar; kargaşaiklar çıkarhr,
milleti sınrflara böldüri.ir, birbirine çatıştınr. Büyük Millet Meclisini
itibardan aliişürtir.

Bir taraftan da :

- Bu memlekete komiinizrrı gelmez! Bu millet komünizırıi kabul
etmez!

Diye propaganda yapar, sanki millet isterse gelecekmiş de iste-
mezse gelmiyecekmiş! İstiyerek komiinist olan tek memleket var mr?
İhtilelle, işgalle, silöh kuweti ile gelirler ve zuliimle otururlar.

14itliyetçi Öğı.etmenler Birliği bir çok derneklerin ve çewelerin
aksine olarak doğru yoldadır ve şöyle demektedir :

"Milli iradenin temel temsilcisi olan Büyiik Millet Meclisinin, hü-
kümete katılan partilerin, yaplcı muhalefetin, halkın, gençliğin, ay-
dının ve milliyetçi Tiirk öğretmeninin en büytik vazifesi Ttirk mille-
tini ve demokrasiyi bu tehlikeden koruyıcu ciddi tedbirlere derhal
gİrİşvnektir."

Biz öteki öğretmen tşekkiilüniin de bu yola gelmesini, bu mes-
lekdaş teşekkiiliin katıldığı milliyetçi cepheye katılmasınr bekliyoruz.
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ÇETİN ALTAN iLE SOHBET

Ankara Ada,let Gazetnşiııden

- Çetin bey, Kıbrıs adasındaki Rumlara yollanan Rus füzeleri
hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Vallahi bilmemki Ruslar Makarios'tan yana göriinüyorlar.
Yüzyıllardan beri özlemini duyduklan sıcak denizlere inmelerinin
Kıbrıs siyasetinde gerçekleşeceğinin doğru olacağr kanaatındayım.

- Yani Krbrrs'ta bağımsız bir Rum hükümeti kurulmasına ta-
raftar m:.srnrz?

- Bizim için Rusya'nrn menfaatı her şeyin üstünded.ir. Mademlri
onlar öyle istiyor. Bize düşen de buna yarümcr olmaktır. Rusya'nın
dostluğu bizim için Krbns'tan daha önemlidir.

- Sizin için komünist ve Rusya'nın adamr diyorlar doğru mu?

- Bunlar hain milliyetçilerin, gericilerin iddialan sosyalist Na-
zım Hikmet'e bile komiiıist demediler mi? Nazrm Hikmet'in komü-
nistliği ne kadar doğru ise benimki de o kadar doğnıdur.

- Tiirkiye'de hiç komiinist yok mu?

- Resmen komünist olarak kayıtlı kimse yok.

- Neden?

- 14\ ve 742 nci maddeleri kaldırırlarsa öğrenirsin.

- Size, makyajlı sosyalist diyorlar sebebi?

- Gerçek yüzümü kimseye göstermek istemediğim için sos-
yalist makyajı ile dolaşrnm da ondan.

- Milli menfaatımrzla, Rusya'nın menfaatı çatşsa hangisini tu-
tarsınrz?

- Milli menfaat ne demek? Bunlar geri di§ünceler. Büti.in dün-
yanm bir tek sosyalist devlet haline gelmesi, insanlann, din, rrk, mil-
liyet ayırrmlarını bir tarafa bırakarak bir proloter kardeşliS kur-
masr l1zımdrr. Yani, (milletim, nev'i beşer, vatanım riıyü zemin) mrs-
rarnda idealimiz özetlenmiştir.
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- Tiirkiye'nin de Rusya'nrn peyki haline gelmesi gerçekleşirse
ne yapacaksınrz?

- Önce, milliyetçi, kapitalist ve burjuva hainlerini temideye-
ceğim. Umumi yerlerde Rus votkasr, kimsenin görmeüği yerde de
İstoç viskisi yudumlayıp yoldaşların başansrna duacr olacağım. Bel-
ki de Ti.irkiye'nin (Radar) r olurum.

- Ruslar dışardaki T[irk paralarınr topluyorlarmrş bunun se-
bebi?

- Bizn, olan aşrrr muhabbetlerinden. Drşarda paralanmrzrn ya-
bancı ellerde kalmamasr için.

- Bu paralarr ne yapryorlar?

- Yine Ttirkiye'ye sokuyor, makyajlı sosyalistlere yani bizim
yoldaşlara dağrtıyorlar.

- Yani bazr çevrelerdeki Rus propagandasr çabalannın karşılr-
ğı rru oluyor bu yardımlar?

- Elbette. Bu hususta Ruslar çok cömert insanlarür. Her yıl
Ti,irkiye'de bir kaç yiiz milyon dağrtıyorlar, drşandaki paralanmrz-r
tekrar yurda getirmek suretiyle bize ayrıca hizmette de bulunuyor-
Iar.

- Sizi de çok sevdiklerine göre, her halde gayretlerinizi karşı-
lıksız bırakmıyorlar?

- Bende imflrı, onlarda para.. Söz aramızda (para ile imirıuı
kimde olduğu bilinmez) löfina inanma.

- Ruslar, Tiirkiye'deki yoldaşlaruta, ne pahasına olursa olsun
Amerika aleyhine propaganda yapmalarr için gizli talimat vermiş
doğru mu?

- Rusya'yı bu gayretlerinde yalnız bırakmak Tiirk civanmert-
liğine sığmaz. Orılar hesabrna çahşmak löam.

- Komi.inian propagandaşnr nasıl yaplyor§unuz? Halkı aldat-
mak için nasrl formiiıller kullaruyorsunuz?

- İşsidikten, ücretlerin azlğndan, §çi emeğnin sömüri.ildü-
ğünden, sefaletten dem vuruyor, seıvet düşmanlığı, serInaye düşman-
lığr, serbest teşebbüs ve miilkiyet aleyhtarlığı yaparak ver yan§ln
eüyoruz.

- Siileyman Demirel'i ve A.P.'yi niçin hırpalamaya çalşıyor-
srınuz?

- Bu da söz mü? Bizim yolumuzun üzerindeki en büyiik engel
A.P. dir. Parti olarak komünizme karşı olduğunu il6,n eden bir parti
elbette bizim can diişmanrmızür. Demirel ise hem partinin başı, hem
de müstakbel hükiımetin başr olacağ için bütün giicümiizle 5nprat_
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ınaya, kötülemeye, halkın gözünden düşiirmeye mecburuz.

- Niçin Rusya tabiiyetine geçmiyorsunuz?

- Daha Nözım Hikmet hizasına gelemedim de ondan.

- Sonunuzu nasıl görüyorsunuz?

- Tiirkiye Sovyet Cumhuriyeti başlarından biri olarak,

- Daha sonra?
_ Sabahattin Ali,nin düştüğü akıbete uğramazsam Moskova ci_

yarnda bir vill6, da istirahatta..

- Rusya'yr tenkit ettiğiniz hiçbir nokta yok mu?

Mesel6, bizden bazı villyetler ve Boğazlarda üs istemesi, Maka_

rios'a silih, başarı mesajı gibi?

- Hayır o|amaz. Rusya her tiirlü tenkitten münezzihtir,
_ Atatürk kornünizm için (göriildüğii yerde başı ezilmeli) de_

miş. Sebebini biliyor musunuz?
_ komünizmin bu kadar yüksek bir insanlık rejimi olduğunu

bilmiyordu da ondan.

- Siz nasıl biliyorsunuz?

- Onlann temsilcisiyim elbette bilmem gerekir,
_ Ttırkiye,nin komünizm, tehlikesinden, Brezilya,dan daha ko_

lay kurtulacağr umuluyor ne dersiniz?

- Bizim afyon şrrıngalarr tesir etmezse belki,

- Ya tesir ederse?

- Mesele tamam. Rusya'ya selim,
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EVET, ATATÜRK,Ü BERABER oKIIYALIM!..

Şurası unutulmaınalrılır ki: Tiirk ileminin
en biiyük diişııanı Komünistliktir.
Her görüldüğii yerde ezilıneli!

ATATÜRK

Türkiye'de kızıl ihtilöle övgüler yazmrş, Atatürk devrinde bu
suçtan mükerreren mahkflm olmuş, milletin ötıfetiyle hapisten kur-
tulup kaçtığı Moskova'da milleti ve devleti aleyhine elinden geleni
ardrna koymamış bir Nözım Hikmet vardı. Şimdi Komünist aristok_
rasinin Moskova'daki mezarlığında...

Türkiye'de, hem de dövetli olduğu yeni bir Arap iilkesinde mi_
safirliğini unutup bu kıpkızıl vatan haininin şerefine kadeh kaldı-
ran bir yazar vardrr. Bı yazat memleketimizdeki komünist propa-
gandasının elebaşısıdır, krzılların dahi cesaret edemiyecekleri bir
pervasrzl,,ıkla milleti komünizmin boyundtıruğu altına koydurmak
ve elinden eksik etmediği içki kadehini bir gün böyle bir başarıya
kaldırmak için sabrrsızlanmaktadır.

Sadece sabrrsrzlanmakta değil, aynı zamanda tasarlanan, Tür-
kiye'yi en krsa zamanda komünistleştirme plinına kaşı koyanlara,
milleti uyarmağa çalışanlara korkunç bir kin ve husümet göster_
mekte ve yaymakta tereddüt etmemektedir. Onun için, komünist
olmıyan her fikir, her davranış Amerikan uşaklıSdır, Amerika'ya
düşman olmıyan herkes vatan hainidir. Hökim kılmak istediği re_
jimin karakteristik bir örneğini teşkil eden, başka herhangi bir
fikre müsamahasrzlrk, bu kıpkızıl yazarın Türkiye'nin geleceği ba-
krmrndan tasarladrğr rejimin tablosunu çiziyor.

Seviyesi yazarrnm karakterine uygun bu saldırrların hedefle_
rinden biri de DURUM dergisi ve onu idare edenlerdir.

Niçin?
Çünkü, bu kızıl yazar Tiirkiye'deki bütün yoldaşları gibi, sah_

te bir miliyetçilik perdesi ardında kızıl rejime, dünyada bir kızıl
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ihtilölin zeminini hazrrlayacak her türlii davranışa övgüler yağdı-
np körpe zihinleri hiçbir mukavemete uğramadan zehirlemek yo-
lunda yürürken, gerçekleri ortaya atarak milleti uyaranlarrn ba-
şında DURUM dergisi gelmektedir.

Komünist, gerçeğe tahammiil edemez. Onun için komünist re-
jimlerin hudut kaprlarr hür fikirlere ve hiiır fikirti yabancılara ka-
palrdır, srmsrkr kapalıdır. Buralara, seçilip dövet edilenlere ise, mi-
safirin değil ev sahibinin istediği gösterilir.

Demirperde gerisinde, bugün artık kendilerinin bile açıklamak-
tan kaçrnamadıklan gerçeklere rağmen, komünist ve sosyalist eko-
nomilerinin hezimetine temel teşkil eden bir tek müesseseyi size
gezdirmez|er. Size değil, bu kızıl yazaıa bile gezdirmezler.

Buralarda gençler dilediğini değil, rejimin müsaade ettiğini öğ-
renir, okur. Burada, gençler dilediğini değl, emreülen mesleği öğ-
renir. Burada insan inandığını değil, istenileni söylemek ve yapmak
zorundadrr. Burada devlet hovardalığı itaatte, alkış tutmakta örnek
olanlardan kunılu bir komi.inist aristokrasisine kaşı cömerttir.

"Yeni Sınıf", yazan bir komiinist zindandan zindana atılmak-
tadrr. Polonyalı bir yazar rejimi tenkid etmenin cezasrnı çok ağır
çekmektedir.

Grev hakkr burada yoktur, toplu sözleşmenin adınr anmak in_
sanr ancak ölümlerden öltim beğenmek drrrumunda bırakrr. Ama,
demirperdenin dışına çrkınca komünizm neyi men ediyorsa, hangi
memlekette olursa olsun, mevcut olsun olmasın, propagandalannın
temeli bunlar üzerine kunılur.

Kızıl ihtilöllerin ortamr, sosyal kargaşalıklar, srnıfların birbir-
lerine karşı imha hareketleriyle hazırlanır. İşçi sınıfı tahriklerle
ileride başına geleceği düşünemez hale getirilir.

Bütün bu dawanrşlarrn maksadrnı asla açıklamayacaksrnız.
Şayet bunlan açrklayacak olursanız, siz Amerikalrlara satılmış bir
uşaksınrz.

Sabahtan a§ama kızıl rejimin propagandasını yapan şu yaza-
ra bakınrz!... Uzun zamandan beri çalıştığı gazeteden kovulduğu
giin, bu gazetenin tüm okuyucusrınu da beraberinde götüreceği ha-
yaline o kadar inanmıştı ki, alelacele kapılandrğı bir gazetenin tira-
jında beklediği etkiyi bulamayınca hiddetinden ne yapacağını bile-
mez bir halde saldırganlığa başladı. Bütiin diinyada yayınlanmış
bir broşüriin Tiirkiye'de yayrnlanmasrna da öylesine kızmrş ki ku-
durgan salyalarrnı bize bulaştırmak istemektedir.

Kin ve husumetin her gün bir başka tohumunu ektiği bu ce-
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miyette, sanki kendisinden daha ileri bir kışkırtıcr bulunabilirmiş
gibi, kızıl istibdat rejimine karşı her zamandan çok uyarrlmaya
muhtaç bulunan kamu oyuna gerçekleri açıkladığımız için bizi Ana-
yasa dışı hareketle ithama kalkmakta ve tabiatında mevcut sevi-
yesiz bir jurnalcılık yapmaktadrr. Hem de gözümüzün üzerine yum-
ruğu vurmak tehdidiyle.

Türkiye'de komünizm Anayasa dışıdır. Komünizmin her gün
medhiyesini ve propagandasınr bu yazar yapar.

Tiirkiye'de, bir sınrfın diğerine zor kullanarak hökim olmasr
kanun drşıdır. Bu kanun dışı hareketi yine bu yazar her gün perva-
sızca, hiçbir engelle karşılaşmadan tahrik eder...

Ve sonunda ATATÜRK'ü okumamızı tavsiye eder. Peki, bera-
ber okuyalım ATATÜRK'ü :

"Türlç i,leminin en büyük düşmanı lonıünizmdir. Her görüldü,

ğü yerde ezilmeli!.,"
Kemal ATATÜRK

Anladın mı kızıl komünist maşası?..
Yumruğun kimin gözü üzerinde patlaması l6.zım geldiğini

ATATÜRK açıkça söylemektedir.
Gözüni,i sa,krn!

L
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HEM KOMÜNİST HEM VATAN SAİRİ!

Fuat IIluç

Nizım Hikmet "Beni Stalin yarattr" dermiş. Doğrudur. Mel'u-
nun böylesini, iblisin öylesi yaratabilir ancak. Ömrü boyunca, o kr-
zıl despotun davulunu çalmak boşuna değilmiş meğer. Kendi ideal-
zadeleri ise, durmadan eserini tamamlamaya çalışıyorlar. Dünya
tarihinde, bir vatan hainini bayraklaştırmak için bu kadar cömert-
çe gayret harcandığı görülmemiştir. Dergileri, gazeteleri hep onun-
la dolu. Nihayet bir de kitabını bastılar. Hem de en pahalı kiğıda,
en titiz itina ile. Adı "Kurtuluş Savaşr Destanı" dır. Hani, "Yön"
de çıkan parçalarını "Bayrak" da didiklediğimiz, yalan, iftira, ce-
halet ve yavanlık şalıeseri. Eski bir deyimle, zarf, mazruftan gü-
zel. Yaptıkları iş, tıpkı kesme kristal kadehle turşu suyu ikram et-
mek gibi bir şey, Karşrdan bakrnca içi çekiyor, yudumlayınca yü-
zü buruşuyor insanrn. Madem ki tüm olarak önümiize serdiler; top-
tan ele alıp bir çırpıda değerlendirmek mümkiin tamamını. Komü-
nist Şairin bu aristokrat görünüşlü kitabı için ilerde katlanacağız
bu zahmete de. O halde, dönelim biz yine "Yön" dergisindeki şiir-
lerine, 

,i,-

86 sayılı "Yön" dergisinde, şairin kendi kaleminden hayat hi-
kiyesi. Şiir olarak hakikaten değersiz. EwelA konu iğrenç. Hiya-
net içinde geçen şerefsiz bir ömrün canlandrrılşı tiksintiden başka ne
verir insana? Sonra, anlatış kuru ve yavan. Çaıpma hızrna bir şey
katmıyor yüreğin. Malüm yılışıklık içinde srralamış mrsralan. Bir
yerinde "Söziin krsasr yoldaşlar" dediğine göre de sesleniş bize de-

ğil. Moskofa ve moskofcu yoldaşlanna hitap ediyor demek. Diğer
bir yerinde de "insanca yaşadım" demiş utanmadan. Sorarrm size,
bu derece sefil bir yaşayışın "insanca" diye öğünülecek nesi vardır?

87 sayılı dergideki "Ceviz ağacr" başlıklı şiiri ise tam bir he-
zeyan. Onbeş mrsradan sadece biri şiire benziyor ancak :
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"Yüzbin yürek gibi, çarpar, çq,rpı,r yapraklarım''
Irele "krvrl krvrl" diye bir kelime kullanmış ki bilene, görene,

duyana aşkolsun. Acaba yanrlryor muyum diye, bir sürü sözlükte
beyhude aradrm durdum. Söz gelimine göre, ''Kımıl kımıl'' demek
istediği anlaşılıyor. Doğrusunu bilmediği veya hatrrlıyamadığı için
uyduruvermiş anlaşılan. Eh, insan büyük şair ( !) olunca elbet de
yapar böyle şeyleri.

88 sayrlı dergide "Masalların masalı" nr sunmuşlar. Büyük
dünya şairi ( !) bakın neler sayıklamış :

"Su başınila d,urmuşuz
Çınarla ben.
Suda suretimi,z çılcıyor
Çınarla benım.
Suyun şaukı uurugor bize
Çınarla bana.
Su başınila ilurm,ıışuz
Çınarla ben. Bir ile keiti.
Sud,a sur etimia' çıkıy or
Çınarla benirn, bir ile keilinin,
SuEun şaukı üurugor
Çınarla bana, bir tle keitiEe.

sabrrnızr taşırmamak için tamamrnr almryorum. su başındaki
bu kafileye daha sonra "güneş ve ömriimüz" katılıyor ve suyun
şavkı hepsine birden vuruyor. Büyük şaire, hayatın büyük ve en-
gin felsefesini ilham ediyor bu temaşa :

" Suyun başında d,urmuşuz,
Önce keiti, giitecelc
Kaybolacak suila sureti
Sonra ben gid,eceğiın
Kaybolacak suila suretim.
Sonra çınar giilece\t,,
Kaybolacalı suila sureti.
Sonra su gid,ecek
Güneş kalacak,
Sonra o ila giilecek.

Nasrl, beğendiniz mi şnheseri? Söyleyin Tanrr hakkı için, ne-
resi şiir bunun? özellikle, yeri ve kullanılış şekli bakımından .'su-
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retimiz" kelimesi, insanrn zevkine indirilmiş bir yumruk sanki. Bir
ortaokul öğrencisi böyle bir şey karalayrp hocasrna gösterse, hocasr,
merhametle talebesinin sırtrnr okşar ve "hadi oğlum, sen böyle şey-
lerle uğraşma, senin harcın değil bunlar" derdi her halde.

94 sayılı dergide "Dünyanrn en tuhaf mahltıku" nu anlatmaya
çalışmış. Kimmiş bu tuhaf mahlfik? Ben, sen ve ötekiler. Yani bil-
cümle vatandaş. Her birimizi bir şeye benzetmiş. Akrep, serçe, mid-
ye, sönmüş yanardağ ve nihayet:

" Koyun gibısin kardeşim
Gocuklu celep kalilırl,nca ıopasl,nx,
Sürüy e katılır sın hemen
Ve adetd, mağrur koşarsın salhaneye."

Peki ama, sopayı kaldıran celep kim? Sürüye katılıp mağrur
koşulan salhane neresi? Hangi sebeple ve hangi maksatla boğazla-
nıyor bu insanlar?

"Açsak, yorgunsak, allnn ıçindeysek eğer
Ve h,i,ld, şarabımızı uermek i,çi,n üzüm gibi, eziliyorsalt
Kabahat senin."

Dediğine göre, maksadı aşikAr. Ne yapmalı o halde? Çorak va-
tan toprağında aç ve yorgun didinmeğe ne lüzum var? Bu doyur-
mayan topraklar, bu cendere devlet için alkanlara boyanmak ne-

den ? Kaç moskofa, sığın komünist cennetine, derle zevk ve sefa-
nın renk renk goncalannı; doya doya çıkar tadını dünyanın. Örnek
mi lizım? İşte Nizım Hikmet. Uy büyük şair ve nAdir (!) Türke...
Onun gibi şeref, namus ve haysiyetten soyunabilirsen, her şey se-

nin içindir emin ol. Vay gidi ruh vebflsı mikrobu vay!..

95 sayılı dergide "Mehmetçik" şiirini buluyoruz. Büyük şair
ve nAdir Türk ( !) Nnzım Hikmet, Türk vatanrnrn bütünlüğünü,
Türk milletinin beka ve teminatrnr anlatacak. Hani, barışta efendili,

ği, savaşta kahramanlığı ile, bütün dünyanrn saygtsrnr kazanan
mertlik öbidesini. Okuyalım o halde :

"895 numaralı katar,
895 numaralı kataron
Üçüncü meuki uagonunda
üç yolcu uar
Sefatet
Peld,ltet
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Ve Mehmet.
Tren d,üilükleri öter Mehmed,in iistünd,en;
I[ed,et.. Meilet...
Uzun raylar u?o,nlr
M emleket... M emleket.,.
Yok bu raylarila merhamet,.,
Mehmetçik, Mehmet
Dağ taş Mehm,et d,olu,
Kiminin saTlanır d,allard,a kolu,
Kiminin pantalonu,
kiminin doııu.
Bu uaun rayların sonu
V arır kışlasına Selimiy e'nin.
Selimiye'nin aulusu M ehmetçih dolu,
Hepsinin d,i,rseklerine lcad,ar sıuanmış kolu
Mehnıetçiğin kolu bit ilolu
Bit Mehmedi Eer,
Mehmet biti..."

Vay hain vay. Yuh senin gibi büyük şaire ve n6,dir ( !) Türke...
yuuuh sana bu sıfatlarr verenlere...
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