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AIAIünil ıılyon ilİ ,

Bilirsiniz ki, nilliyet nazariyesini, nilliyet

mefküresini inhilile sii olan nazariyatın diinya

üzerinde kabiliyet-i tatbikiyesi bulunnanıştır. §ünkü

tarih, vukuat, hidisat ve ııüşahedat, bütün insanlar

ve milletler arasında, hep nilliyetin htkim olduğunu

göstermiştir ve milliyet prensibi aleyhindeki büyük

mikyasta f iili tecrübelere rağuıen, yine milliyet

hissinin öIdürülenıediği ve yine kuvvetle yaşadığı

görülmektedir. Dünyanın bize hürmet gösternesini

istiyorsak evveli biz kendi benliğimize ve nilliye-

timize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef 'fll

ve harekfltımızla gösterelim. Bilelinı ki, milli benli-

ğini bulnayan milletler başka milletlerin şiktrıdır.
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Aşırı sol cereyanlarrn baskısr ortadan kalkmış değil-
dir. Gayet uyanık olmaya mecburuz. Size değil, müdafile-
rine soruyorum. Nözım Hikmet vatan haini midir ? Yoksa
kahraman mıdır? N6zım Hikmeti Türk mahkemeleri mi,
yoksa başka mahkemeler mi mahküm etmiştir ? Bugiin
Nözım Hikmetin medhiyesi yapılmakta ve kendisi bir
kahraman olarak tanıtılmak istenilmektedir.

Biz komünist düşmanlyv. Komünizmle yılmadan mü-
cadeleye kararlıyız. Bazı kimseler, komünizme karşıyım
demekten Adeta ürkmektedirler. Biz aşırı sol cereyanlar-
la mücadeleye kararlıyız. Bıı mesele ile yalnız bugün de-
ğil, öntimüzdeki yıllarda da mücadele edeceğiz. Türkiye-
ye komiinizm giremez. Çünkü nüfusumuzun yüzde 98 i
müslümandır. Kendimize Müslüman millet diyebilme|iyiz.
Türk milletine uyanık olunuz diyorum. Bu mücadelenin
sonu selömettır.

AP. Genel Başkanı
§ÜLEYMAN DEMİEEL
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Türkiye'de bugün en büyük tehlike komünizmdir. in-
sarı.lara hayali bir cennet vadeden fakat fiilen esaret ve
sefaletten başka hiç bir şey getirmemiş olan Allahsız ko-
miinizmin ihtilAlci ağzı i|e içtimai sınıflar bir birine düş-
man edilmeğe çalışılmaktadır.

Sosyal adaleti sağlamak istidadı, komünizmin arkasr-
na saklandıkları bir paravana ve vatandaşlara gerdikleri
bir tuzaktır.

Türkiye için bugün en büyük tehlike komünizmdir.
Türlü kılıklara bürünen ve sureti haktan görünen bu ce-
reyan her geçen gün biraz daha gelişmektedir. rstırap ve
sefaletler kışkırtıcı bir üslüp ile Karl Marx'ın emirlerine
uygun olarak sömürülmektedir.

Bunu yapanlar alın teri hrrsrzlarından daha çok teh-
likelidirler. Fakir ve zayıf olanları korumak, sömürmek
ve haksızlıkları önlemek, bir kelime ile sosyal adaleti sağ-
iamak iddiası komiinistlerin arkasrna saklandıkları bir
paravana, vatandaslara gerdikleri bir tuzaktrr. Gerçek
gayeleri ise servet, düşmanlığı havasr içinde emekçiler
diktatörlüğiine daha doğrusu onlar namına yeni ve sömü-
rücü bir zümrenin diktatörlüğüne zemin hazırlamaktır.
Vaktiyle Rusya'da komiirıistlerin bayraktarı Lenin de
halkı aldatmak için köylüye sulh ve toprak vaadetmiştir.
Bu vaadin yerini kısa bir zamaıı sonra malsrz ve mülksüz
bir esaret idaresi almıstrr.

MP. Genel Başkanı
O,SMAN BÖLİIKBAŞI
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Son giiıılerin moda özentilerinden biri doğu usulü
sosyalizmdir. Bazı çevreler kendilerini cezbe halinde bu
özentiye kaptrrmış gözükmektedirler. Halbuki böyle bir
tatbikatuı, meselelerimize çözüm yolu bulmak şöyle dur-
sun, demokratik hürriyetler istememizin de külliyen orta-
dan kaldrrrlmasr sonucunu doğuracağından akılları baş-
larında kişilerin, zerrece şüpheleri yoktur. Nitekim az ge-
lişmiş bütün memleketlerde girişilmiş olan bu çeşit teşeb-
büsler, komünizmin insaf tanrmryan çarkı içine düşmek-
ten kurtulamamışlar, dikta rejimi ile son bulmuşlardır. O
memleketlerin mille,tleri, şimdi ortasrna yuvarlandıkları
terör sisteminden kurtulup, insan olma haysiyetine yeni-
den kavuşma çareleri aramakta, bu uğurda canlarrnı fe-
da etmekten kaçınmamaktadırlar.

Y.T.P. Genel Başıkanı
EKnEM ALİCAN

6



Bİzh[ RU§CULAR
(Paı,at Konuşma,sı ) ntlan

Bizim Ruscularrn yeniliği, bütün ta-
rihte ilk defa, fiirkiye bağımsıdığnr Rus-
ya'nın kanatları altında görmeleridir. Es-
ki Tiirk batılıya göwr der, fakat Rusu
ondan ayırarak Moskof gövuru derdi. Kı-
rrma iner, bitmez. Tuna'ya iner, bitmez.
Romanya'yı, Sırbistan'r, Bulgaristan'r çı-
karrr, bitmez. Doğu illerinin adrnr Erme-
nistan koyarak zorla baskı ile orayr bir ba-
tılı hristiyanın yönetimi altına koydurur,
bitmez. Batıp çıkıp daha gözlerini oğuş-
tururken Boğazlarda iki üs ve doğudan üç
il ister, bitmez. Şimdi bizdeki Ruscu takı-
mı ile Tiirkiye'yi de topyekün Özbekis.
tan'a çevirmek ister. Ama bunun için fiir-
kiye'den Amerika'yı kovmak, Tiirkiye'yi
Nato'dan çıkarmak l6zim. Haydi Ameri-
ka'ya karşı bir kampanya!

Falih Rıflu Atay
SOLCUNUN İLK BELİRTİSİ

YALI\N SÖYLEMEK!
(Paı,aı Konuşması) ndan

Solcuya gelince ilk belirtisi yalan söy-
lemektir. Öyle sanıyorum ki batınrn bütün
yalancılarr yüz yıldan beri bizim solun bir
yıllık yalanınrn yarrsrnr uyduramamrşlar-
dır. Toplumun adı geriye ve yüzde altmış
"ümmi"ye çıkmış ya, böyle ortamda ideo-
log görevi anlatarak arabca "ikn'a etmek"
mAnAsrna kandrrmak değil, aldatarak
arabca "iğfal etmek" m6,nAsına kandrr-
maktrr. Profesörü yalancr, doçenti yalan-
cı, gaz,etecisi ve dergicisi toptan ve pera-
kende yalancr! Sollarrn Moskova ve Pe-
kin'deki tanrrlarr "Yalancı, "iftira"yı, söv-
_me ve yermeyi, kendilerinden olmryanlara
karşr, günnh olmaktan çıkarmışlardrr.

X'alih Rıfkı ATAY
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BİR GÜN KAFAL/Ia,IM
çARPAOAKLI\RDIR!

Oyun, bugün kartJar açık oynanma-
maktadır. F'akat günün birlnde, elbet her-
kesin rengi iyice belli olacak.. İŞte o za-
man bugün demokrasinin bir disiplinsiz-
lik, başıboşluk olmaüğnı bilmiyenlerin
müsamahasını suiistimal ederek zihinleri
bulandırmaya çalışanlar, nekadar azrnlık-
ta, hatti azınlrkta bile olmadıklarını göre-
cek, kafalarını Milliyetçi Ttirk Çocukları-
nın vücuda getirdikleri o muhteşem duva-
ra çarpacaklarür!.

Cevdet PERİN
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UYANIK OLALIM

Prof. Nihat Eriın

Son yıllarda 5rurdumuzda di§ünce özgürlüğü yeni gelişmeler
içindedir. Çok partili yaşayışa geçtiğimiz yıllarda ve 27 Mayıs 1960'a
kadar pek fazla üzerinde durulmayan meseleler şimdi günün konusu
olarak serbestçe tartrşılıyor. Bazı düşünceleri kimi vatandaşlar ra-
hatlıkla tenkid süzgecinden geçirip, çürük yerlerini kolaylıkla bulup
ortaya koyabiliyorlar. Bunun yanında kimi de endişelere kapılıyor-
lar. Nereye gidiyoruz, ne oluyoruz? sorusunu soruyorlar.

Hemen açıklamak yerinde olur: Işaret edilen soru)ru öne süren-
ler haklıdrrlar. Çünkü düşünce özgürlüğünden faydalanarak ilerle-
mek ve Devletin idaresini ele geçirince, kendisine uymayan bütün
akrmları, düşünceleri yasaklayıp, diktatorya kurmak isteyen antide-
mokratik doktrinier de, bulanünlan sularda balık avlamak isterler.

Bu konuda çok örnekler söylenebilir. 1920 - 7945 faşist ve Nizi
idareleri gıbi... 1945 den bu yana taze bir örnek vermek gerekirse
şunu hatırlatmak yeter:

1954 yılında F'ederal Almanya Devleti Alman Komünist Partisi-
ni kapattı. Bu parti, Almanya içinde yargı organlanna başvurdu. Ka-
patriışının Alman Anayasasrndaki düşünce özgürlüğü kuralrna aykrrı
olduğunu iddia etti. Fakat Alman Anayasa Mahkemesi Komünist
Partisinin isteğini reddetti. Yasaklanışı yerinde buldu.

Aiman Komünist Partisi, Alman Anayasa Mahkemesini - Alman
Devletini - Avıupa İnsan Hakları Komisyonuna şikiyet etti.

İnsan Haklarrnın ve ana hürriyetlerin bekçisi olan Awupa İı-
san Hakları Komisyonu da Alman Komünist Partisinin kapatılışrnı
düşünce ö2gürlüğüne aykrrr görmedi.

İnsan Hakları Komisyonu karannr verirken, Avrupa insan Hak-
larr sözleşmeinin 17 nci maddesine dayandı. Bu 17 nci madde şöyle
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der: İnsan Hakları bu haklarr yoketmek hedefini güdenlerce basa-
mak veya Alet gibi kullanılamaz. İnsan Haklarr Komisyonu, Devlet
kudreti eline geçer geçmez, Alman Komünist Partisi, düşünce hürri-
yeti başta olmak ürrere, ana haklarr yok edecektir. Bundan dolayı,
demokrasiyi yıkmak istiyenlere bu yıkma özgürlüğü tanrnamaz, dedi.

Tiirkiye, kendi yolunu seçmiştir. Başka memleketlerin nasıl ida-
re edildiklerine karrşmaz. Dış münasebetlerini bu prensibe dayanarak
yürütür. Milli menfaatlerinin, güvenliğinin emrettiği ilişkileri ser-
bestçe kurar.

Bizim anlayrşrmrzda Ti,irk Milletinin yükselmesi, daha mutlu ya-
rrnlara kavuşmasr demokrasiyi reddeder1 toptancr, tekelci rejimlerle
sağlanamaz. Maskelenmiş veya açık her türlü hürriyet düşmanr akrm-
lar karşrsrnda, bugün her zamandan çok uyanık davranmak zorun-
dayız.27 Mayıs'tan sonra yapılan yeni Anayasamızı temel ilke ve ku-
rallarıyla korumak hepimizin ödevimizdir. Seçim tartışmalarına gir-
mek üzere bulunduğumuz şu srrada bu noktayr gözden kaçırmayalım.
Ana ilke ve kurallarda birbirimizi destekleyelim.
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YARASI OLAN GOCUNUR!

Burhan Felek

Tiirkiye'de "hürriyet" rejimi, demokrasi rejimi yerleşmeye baş-
layınca her yerde olduğu gibi komünizm de bu rahat iklimden istifa-
de etmek istedi; ama fiirkiye'de komünizm yasaktrr. Bunun sebep-
lerini, haklı veya haksız olduğunu münakaşaya girişmeye lüzum yok.
Pek çok ileri memleketlerde de komünizm yasaktır. Çünkü komiirıizm,
hürriyet ve adalet maskesi altrnda, zulüm, istipdad ve şahsi tahak-
küm sistemidir. Ya bir ihtilAl ile gelir; ya da gevşek bir hürriyet re-
jimini eline alır.. Son derece milliyetçi ve hamiyetli görünür.. Bir ke-
re idareye nüfuz etti mi.. Her şey ortadan kalkar. Ne hürriyet, ne mü-
savat, ne demokrasi.. Parti erkA.nr, ileri gelenleri, ve parti şefleri işi
ellerine alırlar.. "Gık!" üyeni tepelerler. Merhametsizce eznt, sürün-
düriir, öldürürler. Rejimin esasr budur. Hiçbir komünist rejimde söz,
iş, seyahat, seçim, fikir ve vicdan hürriyeti yoktur. Ama bunlar gel-
meden ewel hep bu divalarr güder, yaptrklarınr hep bu medeni ni-
metler uğruna yaptıklarını söylerler. Ve yaşasın hürriyet diye adam
hapseder, sürer, öldürürler. Yaşasrn proletarya, derlerken işçiye grev
hakkı tanımaz|ar. Vicdan hürriyeti derken dini kalürmak, mabetleri
kapatmak, peygamberlere hakaret etmek yolunu tutarlar.. Seyahat
hürriyetinin ne olduğunu ise Berlin duvarr göstermektedir.

Bunlarrn seçimlerinde tek listeye herkes oy verecektir. Komü-
nist idareden kaçmak, komünist idareyi istememek de yasaktır. Ci-
nayettir. Komünistlerle 

-samimi 
olarak konuşursanız- sizinle be-

raber olurlar. Çiinkü onlarrn fikrince bir memleketi kalkındırmak için
halkın zahmet çekmesi, srkıntr çekmesi mukadderdir. Onu da istiye-
rek kimse yapmıyacağı için şimdilik (!) zorla tatbik ediyorlar.. Bu
"şimdilik" Rusya'da elli seneye yaklaştı. O kadar kültürlü olan Rus
milleti höl6. mı komünizmin nimetlerini kawryamadı.. 1968 de Ame-
rikayı geçeceğini Knıçşef Yoldaşın haber verüği Rusya, gerçekten o
halde ise, aç kapılarınr herkes içeri girsin; ama canı isteyince de çr-
kabilsin.
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O5runu, şahsi ve küçük zümre tahakkümüne dayanan bir idare
sistemini "ulvi" leştirerek, "kutsi" leştirerek, yutturmaktır. Yutmı-
yanı da tepelemek..

Kabul etmek lözımdrr ki bu sistemle küçük bir zümre padişah-
lar gibi yaşarlar.. Hükmeder, idare ederler. Milyonlar ve milyonlar
da esir gibi sürünür ve çalışrr. Bir takım mi.isbet eserler ortaya ko-
yarlar. Ne var ki, bunlar büyiü, pek büyük insan hayatı ve yüz mil-
yonların hürriyetleri, yani yıllarca, hattö asırlarca milletlerin ezA, ce-
fa, zulüm, eziyet ve rzhrab çekmeleri pahasına vücut bulur. Bu usul,
yeni icad edilmiş şey de değildir. İnsanlık tarihinde bunun, yani in-
sanlan köle gibi kullanıp büyük eserler vücude getirmenin usulü gö-
rülmüşti.ir. İlk medeniyetler txiyle kurulmuştur. İnsanlarr öldürürce-
sine kamçı alhnda çalıştırarak yapılan binalara şimdi hayranlıkla
bakıyoruz. "Elıram"lar ve buna benzer eski medeniyet eserlerinin
"keramet"i insanların köle olarak çalıştırılmaları idi. Bugün de Krzıl
Çin oraya gidiyor. İnsanları aile yuvalarrndan alıp z,orla çalışma
kamplarına koyuyorlar. Ve yollar, binalar, öbideler, yapıyorlar. Ama
bundan kim faydalanıyor?.. Döva burada.

Bu "kul" luk devrinde mutlaka bir "idol" mabud vardır. Mrsır-
lılarda Tanrr - Kıral, şimdi de tanrr - şef. Nasıl Mrsrrlrlar devrinde kı-
ralrn tanrrsı olduğu dinden başka din yok idiyse, komünistlerde de
"Lenin"inkinden başka mezlıep yoktur. Üst tarafı gün6htır, küfürdür
ve bötıldır. Böylece "Ifnin"in kalfalarr olan şeflere "halk" kayrtsız
şartsız itaat ederler. Bunun kölelikten ne farkr vardrr?. Malına, ca-
nına, işine, evine, barkrna, hattö çocuklanna ve vicdanrna sahip ol-
mamanln türkçesi kulluk değil midir?

Bu, böyleür ve nasrl Mrsırlrlarrn, Asürluların bu köleliğe daya-
nan idareleri yıkıldı ise, aynı sistemin modern bir nev'i olan komü-
niştlik de yıkılacaktır. Bütün gayretler, çöküntünün pek zatar|ı ve
gürültiilü olmamasr ve bu zölim mezhebin köhin ve tutkunlarınr al-
tında ezmemesi içindir. Eğer üzayir konferansr olsa iü, komüniz-
min iki büyük direS olan Kızıl Çin ve Rusya birbiriyle çatışacak ve
komünist binasında büyük çatlaklar hisıl olacaktı. Çin, bunu istiyor-
du. Çünkü Çin'de, Batıya doğru bir eski Asyalılar akrnınr tekrarla-
mak iştahı belirmiştir. Buna da Ruslar mAni olacak.. Onun için Rus-
lan komünist değil; höin sayryor. Eyyy.. Bir partide birkaç t4ne tan-
rıça olunca tabii köfirleri de çoğahr.

Komünistler hiç bir yerde komünistim demezler.. Kuzu gibi maz-

t2



lümdurlar.. Lökin bir kere vazıyet ellerine geçmesin.. İlk kanına gi-
recekleri kendilerine kucak açan ırınsum ve göfiller olur. Macaristan'-
da Rus tankları altında ölen 3O bin Macar genci, hangi uğura kurban
edildi...

İşte komünistlik. Tiirkiye'de bunun için yasaktır. Bunun için
başka isimlerle; fakat aynı çeşnide faaliyete girişirler.. Bütün anaya-
sa haklarrndan faydalanırlar.. Iiepimiz bunlann asıI hüviyetlerini de
biliriz. Kapalı yerlerde konuşurken de bunu itiraf ederiz. Sonra açığa
vurdunuz mu bilmemezlikten geliriz. Seçim için, rakibimizi yermek
için, oy avlamak için de olsa bu yola gitmek tehlikeli bir gaflettir.
İş işten geçtikten sonra üzini dövmek fayda vermez. Hepimiz "bu
memlekette komünizm tehlikesi varür" üye birbirimize itiraf eder-
ken, onun "suret-i hak" tan görünen faaliyetlerini masumane ve can-
siperöne müdafaaya kalkmamızuı ?,atatr| ya|ııız şahıslarımıza olsa bir
şey denemezi ama bu ejder hepimizi yuttuğu z,aman, bizde Berlin du-
varınr aşmaya da tAkat bırakmazlar.

Uyan ey yi,r-r şivekönm uyan...

Bu bir şarkrdır, uyuya kalmış bir yavukluyu uyandırmak için
terennüm edilmiştir.
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AvUcUNUza Y ALAYIN PASA]VI !

Yusuf Ziya Ottaç

Bir trıetrol kavgasr başladı son aylarda... Neden son aylarda?..
Petrol, Süleyman Demirel iktidar toprağna ayak basar basmaz mı
fişkırdı aıısızın?

Hani Yeniçeri ağası bir gece palayı çekip yahudinin yolunu kes-
miş:

- Ulan, siz lJazr.et-i İsa'yr öldiirmüştinüz!

- Aman ağam, diye yalvarmış yahudi, o iş binbeş yüz yıl önce
olmuş...

Yeniçeri ağasr, pala elde :

- Anlamam öyle şey, demiş.. Ben daha yeni duydum!

§ayrn İnönii de, bütiin kadrosu ile, Yeniçeri ağası kesildiler. Üç-
buçuk yrl oturduklarr koltuktan diişer düşmez, Tann'nrn hikmef,i,
gözleri ve kulaklarr açılıverdi: Yabaııcr şirketler, bu altrn memeleri
ağızlarına almış emiyor ha emiyorlarmrş!

Bilmediğim bir konu dedim. Benim bildiğim kadarına bilgi den-
mez de onun için. Ama, bugtine dek, topraklarımızda petrol bulmak
için dört milyar lira harcaüklannr biliyorum bu sömiirgenlerin! Yi-
ne biliyorum ki, Tlakya'da petrol arıyan Almanlar, boş çıkan kuyu-
lara milyonlar gömdiüten sonra dönüp gittiler... Petrolculuk bu!

Hiç korkmadan soracağım: Buna bizim patamız yeter mi?
Buna bizim gücümüz yeter mi?
Buna bizim insanrmız yeter mi?
Size acr, zehirden acı bir haber vereyim; Diinya petrolciilerine

savaş açtığımız bugünlerde, Teknik Üniversitemizde kaç petrol öğ-
rencisi var, büyor musunuz?. Kırk!.

Hiç korkmgğan dgdim. Çiünkü, bu sahrları yaxan kalemin mü-
rekkebinde petrol kokusu yok. Çünkii bütiin gazetelerin sahifelerini
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etekliyen ilinların dudağı bizim kAğıdımıza değmedi.. Bundan sonra
da rahat yazmamı4 rahat ç|zmemiz için değmiyecek...

Millileştirmek!
Kim istemez bunu?.. Ben ormanlarrmrzda öten kuşların bile kü-

tükte adı olsun isterim!
Özlemini çektiğimiz başka şeyler yok mu acaba?.. Neden işçileri-

mizin birer Volkswagen'i olmasın... Neden evlerini kalorifer rsıtma-
sın?.. Neden köylerimiz elektriklerle rşıldamasrn?.. Neden tarlalarda
traktörler işlemesin?.. Neden her öğretmenin kendi evi, kendi kitap-
lığ olmasın?

Saymakla bitmez bu sorıılar.
Sokak konuşuyor... Neden mi?
Söyleyim: Üç buçuk yıl başbakanlık koltuğunda oturan sayın

İnönü sustuğu için!
Şimdi, o dilsiz yılları unutturmak çabasr ile, sorumsuz kalabalr-

ğın koluna girmiş, yüriiyüşe hazırlanıyorlar...
Nereye mi?
10 Ekim 7985 pazar günü, seçim sandrklarrna doğu...
Terbiyesizliğimi affediniz paşam: Avucunuzu yalayınız|.
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SONU NEREYE VARIR,?

Ahmeil Emin Yalman

Son zamanlarda siyasi hayatımızda da, bir kısım gazetelerin ve
dergilerin sütun ve sayfalannda da milli hassastık, milli gayret, aşırr
milli menfaat kayguları denilecek birşeyler göze çarpıyor.

Kimse buna uluorta fena birşy diyemea Eiiyle güzel hisler ve
ilgiler verimli mecralara akıtılacak olursa, elbette ki bunlardan iyi
bir enerji kaynağı, hayırlı akın imkönları doğabilir.

Ne yazık ki, hislerden bir kısmrnrn kayna$nı da, akmak istedi-
ği mecrayı da, sürükleyici bir hale koymıya çalştığr ceryanlan da
ümitle ve güler yüzle karyılamaya imkön yoktur. Bilhassa bir kısrm
gençler arasında moda halinde bir çekici man?*;ta peyda eden sol-
culuk maskeli komünizm, aşırı milli kayguları vasrta üye kullanarak,
şuurumuzu felce uğratmaya, bizi doğru yollardan uzaklaştırmaya
çalışıyor.

Güdüten hedef; bir ecnebi düşmanlıS, Amerikan di§manlığı,
sermaye ve hür teşbbi,is di§manlığ ha.vasr içinde bizi hür dünyadan
koparmak, ancak ecnebi teknik ve sermayesinin yardımiyle kısa bir
zamanda yürütülmesi mümkün olan gelişme ve cihazlanma imkönla-
nnuzt baltalamak, tarihte önemli roller oynayan bu memleketi dar
taassupların esiri haline di§ürmek, körletici aşırr hislerin bir çölü
haline çevirmektir.

Ortak Cephe:

Memleketimizde eski kapitülisyon ruhunun hortlamasına hiçbir
imkön yoktur. Hepimiz buna karşr bekçiyiz, gözlerimiz açıktır. Millt
menfaatlerimizi kimseye kaptrrmaya taz,' değiliz. Ölçülü ve miispet
prensiplerin'etrafinda iyi ile kötüyü birbirinden ayrracak tarzda bir
milli cephe kurarsak, hem fena ihtimallerin karşrsrna hep birden diki-
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liri4 hem de iyi imkönların kötü niyetliler tarafrndan aşırılmasrnı
önleriz. Esas mesele, (Dofruya doğru, eğriye eğri) diyebilmek imk6,-
runı ve"bunu sağlıyacak berrak ve rahat gör'uşü elimizde tutabilmek-
tir.

Hür teşebbüs ve sermaye, ister iç olsun, ister dış olsun vurgun-
culuk yolunu tutarsa, içtimai adaleti çiğnerse, milli menfaatların kar-
şısında mesuliyet tanımazsa, ona karşıyız. Fakat, yaratıcı hür teşeb-
büsü ve yatrrrmı hayırlı bir milli kuwet diye kabul ederiz Orıa gü-
ven, cesaret ve rahatlrk vermeyi, teşvik etmeyi, vaüfe sayarrz. Ken-
di teknik tecriibelerimizin, §ermaye imkAnlarrmrzrn, mahdut olduğu-
nu hesaplamayı biliriz. İyi niyetli ecnebi sermayeyi yarümcı ve ha-
yırlı bir kuwet diye karşılarız. Yeni yeni dış sermayeleri bize çek-
menin, memlekette yeni ve cazip iş imkAnlan yaratmasrnı ve usta iş-
çilerimizin harice akmasınr önlemenin en iyi çaresinin, ayağımrza ka-
dar gelen ecnebi teşebbüsleri memnun etmek ve lehimizde şahitlere
kefiller haline koymak olduğunu kawıyacak kadar anlayışımız var-
dır.

Ba,tü l}ostlanmızı f,rar. :

Krbrıs meselesinde ve diğer meselelerde hür dünyalr dostlarrmız-
daı haklr şiköyetlerimiz varür. F'akat bunlann karşısında yapılacak
şey, küsmek, gücenmek ve bizim kendimizin bunca emekle kurduğu-
muz bağları koparmak değ"ildir. Yunanistan'ın sesini harice duyur-
mak için sarf ettiği gayretle bizim çabalarrmızrn arasındaki fark, bir-
çok şeyleri izah eder.

Yunanistan'ın hariçte yığınlarla yayın vasrtaları. ve Atina'da iki
İnglllzce günlük gazetesi varür. Biz milli menfaatların bu gibi du-
yurma ve korunma vasıtalarrndan mahrumuz.

Bir zamanlar İstanbul'da ve İzmir'de konsolos olarak bulunan,
dilimizi mükemmel bilen ve eskiden pek çoğumuz tarafından dost gö-
züyte bakılan Mıs. BRACT(ON bugün Amerika hariciyesinde Tiirki-
ye, Yunanistan ve İran'r içine alan yakındoğu mafıasıııln sahibidir.
Anlaşılmaz sebeplerle bize düşman kesildiğini dulruyoruz. B,ıı r;laz.k
ve çok mühim meselenin iizerinde durulmuş mudur? Amerikalıların
dikkati bunun üzerine çekilmiş midir?

Doğu İstikameti:

Sovyet Rusya ile dostluk münasebetleri kurulmaya çalışılıyor.
Biz bu sahada elimizden geleni iyi niyetle yapmak ve dostluk elini dai-
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madiğertarafauzatmaktaraftarryızYarrnKızıtÇiniledetanışmak
ve doitıuı< yolunda yüriimek faideli görülebilir. Fakat bunu yapar_

ken, bu giin dünya ytl,tl"au hükmünü yürüten emperyalizmin ancak

," ,r,.rİ komünistlerin krzıl emperyalizmi olduğunu, batr emperya_

lizrninintasfiyehalinegirdiğini,milletlerinvarlrğınrveistiklöliniteh.
dit eden tehlikelerin aiguoa" geleceğini unutamayrz. Bu tehlikele,re

kaşı gtİziimiizü açık fu;nay, _*uo*r. Dğer basireti elden bıra,lrır

"; 
grf"rı avlanırsak, başım; gelecek belö, busiın örnekleıİni görilü_

ğü_, peyklerilen uırı ııııne otışınemız şeklini a|man krzl moskof_

ifti" 16" noa çiğneyerek Akilenizo inmok imkönını bulursao bu top-

raklarila tek Ttirk nİraı.ımıyanaFnı, Ihrım'da, BusYa'nın Tiirklerle

nesktn diğer yeıl,erintie yaphklarını çok fazlasiyle buralarila yiirü-

t€ceğini hesaba katmaya mecburuz,

Iıiylo ihtimaller ortaıta dururken, "solculuk" ailı altınila gençleı

,*"*ü komtinizm cereyanlarını yayaıılar, ttüpetlüz vatan hainleri_

ıtir.Bilhasşasiyasip,.tıı",aynısolculukmodasrnakaprlrrlar§&,llÇü-
ruma doğru yoı rıriıu", şuurlaıuu kaybetmek tehlikesine diışerler.

Komşularımızdan herbiriyle dostluk kurmak gayretini gevşet-

meyelim,fakatsil,Aİılardançokevvel,zindebasirethisleriylesavu.
nulmasr lözım gelen milli varlık ve istiklilI cephemizin daima muhkem,

daimauyanıkkalmasrnrsağlamakvebubakımdangönülrbhatlığı-
na sahip olmak şartiyle",
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YAII\N vE YALI\NCILAR,

Falih Rıflu Atay

"Hayat" yayınları arasındaki "Tarib." dergisinde pek ilgilendiri-
ci bir istatistik çıktı. 1965 yılında Batı devletlerinden İngiltere'nin he-
nüz hiümü altında 15 milyon, Portekiz'in 14 milyon, Amerika'nrn 2
milyon, Fransa'nrn 1 buçuk milyon, Avustralya'nrn daha az. futrıan-
ya'nın yarrm milyon, Danimarka'nın 75 bin, Yeni Zelanda'nın 23
bin, Norvöç'in de 3 bin sömiirgelisi var. Bunlardan pek çoğu da ba-
ğımsızlıklarrna kavuşmak üzereürler.

Demir perde arkasrna gelince, Sovyetler Birliğnin kendi sınırla-
rı içinde dilce ve kültiirce, aktarma ve göçlerle kenü içine sindirip
kaynatmaya koyulduğu yabancr milletler sayısl 136 milyon. Arala-
rında Tiirkiye nüfusu kadar Tlirk var. Rus olanlar 227 mi|yon içinde
yalnız 91milyon. Krzıl boyunduruk altındaki peyklerin niifusu da 102
milyon. Kızıl Çin'in üç peykinde 30 milyon insan var. Peykler dışın-
daki Kızıl Çin sömürgelerindeki niifus toplamr 88 bııçuk milyon. De-
mek ki 1965 dünyasında sömürge şartlarr alhndaki niifus toplamı
şöyle tiilüşülmektedir: Sovyetler hükmü altında 238.000.000, Kızıl
Çin hükmü altında 118.000.000, 11 Batr devletinin hükmü altında 35
milyon.

İşte bizim Moskova ve Pekin slogancrsı sollarrn da ağrdanndan
düşürmedikleri Batr emperyalizmi ile Rusya ve Çin emperyaliz-mle-
ri arasındaki fark. Şimdi iki kızıl emperyalist, bir yalandan başka bir
şey olmıyan üçüncü blok'u birbirlerinin elinden almak yarışmasında
ve kavgasında. Emperyalist Çin'le Sovyetler Birliği arasındaki kav-
ga, tıpkı Birinci Diinya Savaşrndan önceki Kayz,er Alamanyası ve İm-
paratorluk İngilteresi arasrndaki kavga!

Emperyalist kızıllar, gelişmiyen mem]eketlerle hiir dünya ara-
sındaki yardımlaşmayr "sömürme" ve ,"sömürülme" parolacılığı ile
kirletmek yolunu tutmuşlardır. Kendilerine bel bağlıyanlar ise yok-
sulluk içinde. Endonezya'nrn üç karrlr komünist başkanının sağ eli
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Moskova'dan, sol eli Pekin'den sadaka dilencisi. Bir de Amerikan sö-
mürgesi dedikleri Formoza hakkında Reuter'in verüği şu haberi oku-
Jrunuz: "Orı altı yıldan beri ilk defa Formoza arhk Amerikan yardı-
mr almryacai<trr."

F'ormoza Batı yardımr i\e, "az gel§miş" memleket olmaktan kur-
tulmuştur. Bu haberin bizim için pek acı bir tarafı var: eğer İkinci
Dünya Savaşr sonundaki birikmiş alhnlanmız ve dövizlerimizle Ame-
rikan yardımlarrnr Çan Kay Şek Çinlileri gibi alullıca kullansayük,
oyculuk yarrşmalarr ve demagojileri uğruna savurmasaydık, rejim
gürültüsü yerine eğitim ve kalkınma divalanna kendimizi verseydik,
biz çok daha önce "gelişm§" ve "kurtulmuş" durumuna gelirdik.

Ne acrdrr ki bugün hem dış yardrm almazsak belimiz bükülür,
hem de Moskova ve Pekin slogancılarr ile beraber Amerika ve Batı
di§manlığ yapıyoruz.

Pes doğrusu!
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iri ue»nENiN rgurcr,İ

Folih Rıfkr Atay

Bir savcı, İstanbul solcuları toplantılarından birinde basrnı dev-
letleşürme fikrini ileri siirdü idi.

Basın yalnız komünist rejimlerde devletleştirilmiştir.('- §aşg1 devletleştirmelidir," demek, "- §g1 komünistim!"
demektir.

Doğu illerinden gelen bir baJ«an :

- E}en halk arasında dolaştım. Kahvelere de gitüm. Hiç Kürtçü-
ye rastlarhaüm. demesi üzerine, Doğu'yu iyi bilen bir komutarumız
kendisine:

- Siz kürtcüyü boynuzlu veya hörgiiçlü özel bir yaratrk nu sa-
nıyorsunuz? diye sormuştu.

O saveırun bir komünist tahrikcisi olduğuna yargıç da, eğer kiil_
türii vaıısa, hemen hüküm verebilir ama, Üniversiteli bilirkişi böyle
htiküm vermek için hiç irkinti duymaz Yalnrz şura§l var ki şimdi
Üniversiteli bilirkişiler Tiirkiye'de pek iyi "sevk ve idare" olunan yer-
altı "kışkırtma ve propaganda" kolunun açrkca tedhişi altırıdaürlar.
Bir yargıcın kitabı mahkeme tarafından tanrnmış bir profesörümüze
verildi idi. Bu bir cez.a profesörü. Kitapta komünist propagandasr
gördüğiinü vicdan inancr olarak mahkemeye bildirmesi i.izerine, mah-
kemedeki solcu savunucularla solcu dergilerde uğradığr hücumlaıı
görmelisiniz. Nerede ise profesörün diplomasınr elinden almalı, üye
ba$np çağrmaktadırlar.

Şimdi bilirkişilik görevine çağrılan profesörler de:

- Aman bizi rahat bırakın, der olmuşlardır.
Ila5nr, bu memlekette Atettlrkdilük §ııırnnı aşian solculukla sa-

vaş lltİnnİrsr §AVAŞI demektir. Bu yolila hiç kimse görevden
lıa4a,maz Şontajcı ve tedhişçileri şırt tistii yeı,e ça,rpmaktan da, çe-
kinmemoliyiz

2L

,/



Anayasa Mahkemesi 141 ve I42 inci maddelerin Anayasaya ay-
krrr olmaüğrna karar vermekle Batı - Almanya Anayasa Mahkeme-
sinin ve ayrıca İnsan llaklarr sözleşmesinin 1? nci maddesine göre
bu yüksek adalet kuıuluşunun verdiğ fetvaya uymuştur. Bu fetva,
insan haklannın, bu haklarr ortadan kaldırmak ıstıyenıer tarafından
basamak olarak kullanılamıyacağrnr bildirir.

Bizde sağ da, sol da istibdatlara götürücüdür. Gariptir ki iki teh-
like birbirini curnal ederek, istibdatcı sağ komünıst teıııiı<esini, istib-
datcr sol şeriatcılık tehlikesini siper edinerek azgınlıklarınr arttırmrş-
lardrr.

siyasi partilerden sola karşr sağ, sağa karşı solu, yahut oy top-
lamak için her ikisini de tutanlar, bindikleri dah kesm&tedirler.

Adalet iyice uyanmalr ve hürriyet savaşçılarr seferber olmalı-
dırlar.

I
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ROYNUMUZ BOYtINDURUĞA GİRMİYECEK!

Falih B,ıfkı Atay

Yerli özel sektör yizde yüz "Tiirk" yabancr sermaye fiirk'le or-
tak ve yüzde yüz Ti.irk kanunlarının disiplini altında. Bir Amerikan
ortaklığ, tbansa'da ne ise Tiirkiye'de de o! Milli özel bankanın ka-
sasrnda, meteliğine kadar, yalnız Tiirk parası.

Bir siyasi parti lideri, biz memlekette bu özel sektörün sömürü-
cülüğünü yıkacağz, deü mi, "- §gn de benimle birlik olanlar da ko-
münisttirler," diyor. Demiştir.

Bu adam ve arkadaşlarrnrn ve sürüdiikleri gençlik parçasrnın
hürriyetci batr sosyalizmi ile hiç bir ilgileri yok. Bunlar demokrasi
hürriyetlerini bin bir maske değiştirerek kullanıp ve demokrasileri
aptala alıp iktidarı ele geçirükten sonra en koyu istiMatları kur-
muş olanlardır. §ola hiirriyet... Sola hürriyet... Bir demokrasi hürri-
yet rejimlerini yürütecek olanlara hürriyet verir. Hürriyet rejimlerini
yıkıp istibdat kuraca]<larrna şüphe olmryanlann, hürriyet haklarını
sonuna kadar sömürmelerine göz yumanlar milletlerinin boyunduruk
altına girmelerini, vatanlarınrn kan ve ateş içinde batıp gitmelerini
en ileri batı ülkelerinde de önliyememişlerdi. İşte llitler'in Almanya-
sr, işte Musolini'nin İtalyası!

Sömürgelikten henüz çıkan Asya ve Afrika ülkelerinde özel sek-
tör yüzde yüz yabancı idi. Bütün kaynaklar yıd.zdıe yüz yabancr elin-
de idi. Tiirkiye'yi O zavallı memleketlerle kıyaslamak "herkesi kör,
ilemi sersem" sanmaktır. Yalandır ve alçakça yalandrr.

Hepsinin ağzında yok Kore, yok Vietnam, yok Dominik! Maca-
ristan'r. Polonya'yı, Romanya'5n, Çbkoslovakya'yr neden .hatırlamr-
yorsunuz? Orılar da mr batının sömürdüğü geriliklerdi? Varlık içinde
iüler. Yokluk içindedirler. İnsanlık haklarr ve şerefleri çiğ:nenmiştir.
Dominik'in Kızıl Kaosa 5ruvarlanmasını önlemeği "müdahalecilik" sa-
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yanlar, Macaristan hürriyet savaşcılarının tankları, toplarr ve jetle-
ri ile kan ve ateş içinde boğulmalarrnr "bağrmsızlığa kavuşma" saya-
cak kadar aşağılık içindedirler.

Evet, Ttirkiye'de dürüst sendikacrlar var. Bunlar sosyal adalet-
ci. Bunlar devletleştirmelerle Tiirkiye'nin "zd.im", "hunhar" yağma-
cr, batakcı Afrika ve Asya istibdatlarından birine kurban edilmesine
karşr! Ama komünistler onları da burjuva uşakhğı ile kirletmeğe
çalışmakta

Tiirkiye pek, ama pek zayıf idareler ve oycu, oportünist, ödenek-
ci politika esnafi elinde bir gaflet uyuşukluğu geçirmektedir. Ya uya-
nırl.z, ya uyanürrrlar bizi!

Hür, bağımsız fiirkiye'yi sokakta bulmadık biz!
Doğrusunu isterseniz idare ve politika da böylesine ne yapacak-

larını bilmezler elinde kalmamıştır!

24



SOLCU EKMEĞİNİN YAĞI

Falih Rıfkı Atay

Solculuk akrmrnr yakından incelediğimiz vakit yüzde beş "sahl-
mrş", yüzde on beş "inanmış" bulursak yüzde seksen de "avlanmış"a
rastlarrz. Biz, Asya, Afrika veya Güney - Amerika'da bizden olanla-
ra benziyoruz. Yeni - sömürgecilik, soyulma, sömürülme hepsi Mos-
kova veya Pekin uydurmacılığr. "Sahlmış" veya "inanmş" solıın
yoksulları, doymryanlarr, çocuklarını okutamıyanlarr, hastalanna
baktıramıyanları çekici tuzaklan.

1950 ile 196O arasında enflösyonun başımıza bugiinkü dertleri
açaca$nı yazıp durmuştuk. "Her mahallede bir milyoner yaratmak-
la" övündüğümiiz zaman, o mahallenin yüzde doksan dokuzunu da
her türlü diizen bozuculuğa boyun eğici ekonomik ve sosyal şartlar
içine süriiktediğimizi düşünmüyorduk. 1945 de Newyork'un kara bor-
sasında 18O kuruş eden Amerikan dolarınr ancak on üç lira vererek
alıyoruz. Geçenlerde Darüşşafaka yöneticilerinden bir ahbabıma §or-
dum:

- Yalnız fakir çocuklarrnr alıyorsunuz, değil mi?

- fret!

- Fakirlik ölçünüz nedir?

- Biz yeü yüz elli lira. altında para kaz,anan aileyi çocuğunu
okutamıyacak yoksullukta saym akf"ayız.

Eve dönünce elimin alhndaki istatistiğe bakhm. Ücret dağıtımı
listesine göre şöyle biiyle 267.301 aileden 44.195 inin eline 10O ile 400
lira arasrnda, 93.895 inin eline 401 ile 600 arasında, 45.1L8 inin eline
de 6@ ile 800lira arasında para geçiyor. Demek ücret alanların üçte
ikisi "F'akir". Eline 750 lira geçen kaç öğretmen tanryorsunuz? Söy-
lediklerine göre İstanbul Üniversite gençlerinin eline geçen para or-
talama ayda elli lira!

Iiölö kadrolan şişiriyoruz. Hiç bir derde deva olmıyan "sadaka"
ölçüsünde aylık veya ücretlerle sola yeni gönüllüler katıyoruz.
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Ne komünizln, ne otoriter sosyalizm, hiç biri hiç bir dertliyi der,

orra"" ı."rt^"^^r. İşte Afrika ve Asya sol zorbalıklan! Bu rejimler

toku da aç bırakabilir, ama ondan yağma ettiği ile açr doyuramaz,

trIerkeşi arabadan indirebilir, ama kimseyi arabaya bindiremez, yal_

nız bütün nimetleri toplu tanklı yeni yönetimciler srnıfina deweder,

Yoksulluk eşitliği sadece lıuskançlık duygusunu uyu*unı1,
Tiirkiye-,ninplönlıkarmaekonomisistemiiçindehızlakalkın.

masr çarelerine, 
;ruhlan her türlü anarşi ve isyancılığa hazırla5ncı"

uugünı<timaaşveücretbaremlerivekadromeselesiniciddİolarak
ele almağa bakalım. Bu da kurtancı esaslarda partilerarası anlaşma_

yabağlanmasrilemümkiinolabilir.Neçarekivatanınkld",ivatan.
se,rerlerlr, değil, kendilerinden başkasrnı sevmiyen politikacılann

elinde!
Tehlikevardlrefendim.Diplomaaçtırçiiııkü.Zekğ"srkrntriçin.

dedir.E}aremdünyasr,resmisaray'konakveköşklerdeoturanlar,
ellerine ayda 30O0 den fazla para geçenler drşında bir proleterya

dünyası! . /

Evettahrikçiliğidurdurmaklözım.Ancakcez,aya|nızsolunyüz.
de yirmisi için! Geri yüzde sekseni_kurtarma yollarrnr arryalrm.

Ineklerinin südil para etmediği ?,,marı, İkinci Dtinya Savaşr sıı_

nunda,tbansaköyleriaşırısolasaphidi.Pelmirini,südünü,Jnımur.
tasını doyurucu fiyatlbra satrnca köylü sağda eski yerine döndü,
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§AHNE Ü§TÜNDEKİ YAYGABACI

Falilr Rıfkı Atay

Senükalarımız karma karışık olduğu ve hangilerinin Yönetim
kadrosuna daha fazla komünist srzdığr pek belli olmadığı için her
giin yeni bir şaşırıtmaca karşrsında kalıyoruz. Geçenlerde bir açık
hava toplanhsında bu belli'sizlerden biri:

- Lokavt bir Anayasa hakkı da olsa ahliksızlıktır, dem§.

Bu türlü di§ünenler için özel sektörün malrna mülküne saldır-
mak, fabrikasınr kuşatmak, içindeki hazrr malr drşarr çıkartmamak,
pankartlarla yedi ceddine sövmek, hepsi hak. Ama Tiirkiye'de hak.
Yüz binlerce Tiirk işçisi batı hukuk ve hürriyeti rejimlerinin herhan-
gi birinde böyle dawansalar hel»inin srnrr drşı edileceğine şüphe eder
misiniz? Holanda'dan edildiği gibi! Yazık değil mi Tiirk işçilerini
yeralh yıkıcı akrmlann öletleri gibi kullanmak? Batı hürriyet ve hu-
kuk rejimlerinde öğretmen de grev yapar, devlet memuru da! Bizde,
bırakınız öğretmeni memuru, devlet işletmelerindeki işçiler de grev
yapamaz. O hiirriyet ve hukuk memleketlerinde patronun lokavt hak-
kına kimse dil uzatamaz. Geçenlerde Saint Nazaire tersanelerinden
birinde patronlar lokavt yapmışlarü. fuçiler bir gün beş gün on gün
beklemişler, bakmışlar ki patronlarda gevşeme yok, 3'- fli7 aç mı
ka|acağız?" diye topluca tezgihlarrnrn başrna geçmişler. Patron bu
defa elektrik cereyanrnı kesmiş. fuçiler, ne bağırma ne çağrma, ne
yakma ne yrkma, tekrar evlerine dönmiişler.

Çünkü batının hürriyet ve hukuk rejimlerinde ne siyasi parti-
lerde, ne sendikalarda yalancı, iki yüdü, "allak" kişiler tutunamaz.
Bizde yaptığını bilen yalnız krzıl enternasyonalin Ttirkiye'deki yeral-
tr "kışhrtma ve propaganda" kadrosu. Kendini Moskova ile günü gü-
nüne ayarlıyan bu kadro, "- Ql,ğu|al, ilk hedefiniz Akdenizdir!" gi-
bi. "fiirk komünistleri ilk hedefiniz Tiirkiye'den Amerika'yı çıkart-
makhr!" emrini almışlardır. Petrolii millileştirme gibi, Tiirkiye ba-
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ğmsız değildir gibi, kahrolsun emperyalizm gibi, manşetler, kaldınm
yazı|arı bir yandan, yoksulluk acrlarınr ve kıskançlık duygularrnr sö-
mürmek için özel sektör ve yabancı sermaye düşmanhğ öbür yan-
dan, en azgrn bir tahrikciliğe koyulmuştur. Bu parolacılar altmış
dört devlet işletmesinin z,atar ettiğt bilönçolardan anlaşılınca, aman
devletJeşürmecilik dövamız çürür diye gazetelere: "- EVet, çünkü
bu işletme ve tesislerinin başında özel sektöriin uşakları vardır!" uy-
durmasını sokuşturacak kadar soğuk kanh tertipciliğe girişmekte-
dirler.

Önce Amerika'yr kovmak! Sonra Nato ve Cento'yu bırakıp üçün-
cü bloka katılmak! ondan sonrası besbelli!

Politikacı takrmına gelince, o yalnız oy ve ödenek peşinde. Avu-
cunu açmış, sağdan, ortadan, soldan, kaç mangır düşerse eyvallah!
Yüzde kırk okur yaıar arasında yüzde altmışın ümmili$ üzerinde
oynanan bir komedya! Hangisini kolundan çekip kendi dövasından
imtihan etseniz boşluğuna şaşarsmz. Çiinkü melekeün, olduğu ka-
dar, ciddice kültürü ve ilmi bu sahne yaygaracılığrnın da, bu keşkül
politikacılığının da üşında! "Acı şeyler Halük, fakat gerçek!"
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DOĞUDA BATI ŞANTAJCILIĞI

Falih Rıflıı Atay

Afrika ve Asya tipi dikta rejimlerinde halkı iç sıkıntı kaygılarr-
na kapılmaktan alıkoymak için drşarrya, batıya karşı bir şantajcılık,
bir gösterişciliktir, gider. Hiç bir bağımsız devlete hiç bir zorlama ve
kötülük yapmast imhinr olmıyan Amerika için gazetelerde yazılma-
dık, nutuklarda söylenmedik şey kalmaz. Baz,an elçilik veya konsolos-
luk binaları taşa tutulur. Halk yığınlarrna sözde batı eski sömürge-
ciliğne gene dönecekmiş de, yahut yabancı barıka ve şirketler mem-
leketi sömürüyormuş da bizim diktacı takrm canı kanı pahasına hep-
sine karşı boğuşuyormuş gibi bir inanç verilmek, iç sıkıntılann bü-
tün sorumlusunun "gövur" batı olduğu inancr verilmek için radyo-
lar geceli gündüzlü çalışıp durur. Fakat bu şarlatanlık hiç bir işi yo-
luna koymaz.

Arkada Rusya varür ama, kendi buğdayını altın karşrlıgl libe-
ral ekonomi ülkelerinden aldığı için Nil fellahına ekmek yollıyamaz.
Çin efendi ise Hoca Nasrettin'e benzer: "- Rana üç ay vade ile iki
yiiz lira verir misin'l." ('- Param yok ama, istediğin kadar vade ve-
ririm!" Kışkırtma, koltuklama, tröhpöhleme, alabildiğne. Yardıma
gelince "kendisi muhtac-r himmet bir dede!"

Dominik olayları srrasında Nisrr gene bir şantajcıhk yapm§, on-
dan cesaret alan sokak çocuklarr da Amerikan kütüphanesini yıkıp
yakmışlardr. Amerika ne diyecek? Hiç! Ya|nız, öyle ise yiyecek yar-
drmlarınızr da dostlarınızdan isteyin, diyerek kenü yiyecek fazlasın-
dan yapfuğr yardrmı durdurdu idi. Mısır'da ise, bütün o Asyalı ve
Afrikalı sol rejimlerinde olduğu gibi, ekonomik durum kötüdür. Bu
durum batı ile işbirliği edilmedikçe, onun her çeşit yardımı sağlan-
maükça düzelmez. Nitekim Mı§ır, Amerikanrn boykotundan sonra
yeniden şu ve bu yiyeceği tayına bağlıyacak kadar dara di§tü. So-
nunda Amerika'nrn "teveccüh" ünü kazanmak üzere önce bütün Arab
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şefleriniİsrail,ekarşısaldırışcrlık_ettikleriiçinbiriyiceazarlaılı
''-B\zisrail'i ireniilv*"-"vr. Brratrnrz bu şantajcrlı$!" diye çı-

kıştı. Sonra da o ,,İİ"p ,,Oıİan kütüphaneyi kendi parasl ile yap-

maya, yanan kitaplarr da kendi parasl ile satrn alıp yerine koymaya

karar verdi. B,", ;;;;, Amerika "-.Mersi!" bile demeden sadece

yiyecekartıklarınd,,-u*,'aakiotoritersosyalizmrejimiaçlarrna
v*iO"" yardım etmeğe razr oldu,

Bizim aşrrr solcu Ankara'da :

- Yabancıya boykot! Parolasrnı bağırmrş durm}ş,. Hani nasıl

öz müslüman givura'k",p o"ç bozmazsa, akrllı batı da bizim solcu-

ya kızıp Tiirkiye'ye sırtını çevirmez ya, ama eğer batınrn bize boy-

kot edeceği, bütün yardrmlarrnı ve bizimle lş nirliğini keserek üstelik

alacaklarrnıisteyecestutarsaneyapardrkacaba?

fiirkiye'nin geleceği iki temel tutma bağlıdır: Karma ekonomi!

Batı ile iş birliği!
Bu tutum gerçi Tiirkiye'nin bir_Demirperde arkası ,peyki 

olma-

srna elverişıı aegiıjirl ̂ ^, 
ai"fiirkler taritıimize kremlin uyruklu_

ğu ile son vermek istemiyoruz,
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İŞTE GERÇEK

Bedii Faik

fiirkiye'de aşırr sağ tehlikesinin varlığınr kabul eüp, aşrrı so-
lun ancak sağ kanadın bahanesi ve uydurması olduğunu iddiaya yel-
tenenlere, Genel Kurmay Başkanrmızın orduya gönderdiği son genel-
ge bir krrbaç gibi indi.

Sayın Sunay, bütün bularuk sularr durultan ve sol sapıtkanlğa
kanat germenin kendilerine entellektüel bir nitelik verdiğini sanan-
lan ayıltma§r umulan genelgesinde bakıruz ne üyor:

"§on zamonlarila Tiirkiye'de aşın soğ ve sol cereyanlır iükkati
çekocek kailar artmrştır. Aşın solculır sosyalist hüviyeti altında bir
çok kuruluşlara sızmak istoyecekleriiir.

"Silaht Kuwetler mensuplarrnın Tiirkiydde konun üşı il6n edi-
len kontinizm faa,liyetleri ile liik Ttirkiye'de şeıiata iloyanan bir dev.
let kumak isteyen aşırı §ağ grupun faaliyeti dşındo ka,lmalan mem-
leketimiz menfa,atleri bokımından çok niihimdir."

Bu, net ve giir bir asker sesidir. Politikanın karanlık ve yapışkan
lO,birentierinde hançeresi buğulanmanuş bir askerin sesi. Giirdiikleri-
ni, hele onlar vatanrnı sarmakta olan belölarsa, bir takım oynak çı-
kar hesaplarryla, yavaş söylemenin yahut ters söylemenin zorunlu-
ğuna asla inanmamrş gerçek askerlerin sesi.

Dimdik bir orgeneral isisı ki bu, tehlikeleri bir hokkabaz kiilöhı
altında saklıyabileceklerini §anan maskaralarrn başlarına inmiş ve o
alacalı, kiilihı düşüri,ip altındaki keli §te göstermiştir.

- Efendim Tiirkiye'de sol tehlike var deniyorsa da, bu, sğn
reformlar karşısındaki direnişine bir bahane olup, henüz tiiyle bir
tehlike olmıyacağr...

Pat!. Ptiskiillü kiilaJı işte yerde!.. Sus maskara!. Panayır eğlen-
cesi mi bu?.. Bak ne diyor ordunun başı?
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- Efendim, Tiirkiye sosyalistlerinden başka memleketi düşünen
olmadığı için satılmışlar ve sömürüciiler bunları aşın solculukla it-
ham edip...

Çat!. Alacalı küleh işte yerde!.. Seni ibiş seni. Nedir o meydana
dökülenler bakayım?.. Kes sesini ve topla tezgöhınr, bak kafana inen
soparun ucunda kimin eli var?..

_ Efendim biz parti olarak yeni moda cereyanlara daima kucak
açaca,ğız, Aşırı sol tehlikeli ise de henüz böyle bir tehlike mevcut
olmayıp, esa"sen olması da... Vatan, millet, Milli Mücadele, Garp Cep-
hesi, Şark Cephesi, İ§tiklel Savaşı ve derken 27 Mayıs...

Tak!.. Cicili bicili küHh yerde. Sizi kırkından sonra saz çalma-
ğa kalkışaıı yeni modacılar şizi!.. Nedir bu tezgöhın gerisindekiler
bakayım?..

Evet, şimdi hepsi yeni postahane önünde zabıtaya rastlayp tez-
göhlarını toplama te1,6şı içinde kaçışan, birbirlerine "erkete" işareti
veren §portacılara döndüler.

Orgeneral ,Sunay'ın 6sÖ'sı şakladı. Kaçın üç köğıtçılar!..
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BEN YAZDIM NE OLACAK?

Bedii Faik

Sokaklara "Kahrolsun emperyalizm" diye yazıldığr zaman, san-
ki bir ipek kumaşa nakış döktürülmüş gibi, içleri açılanlar, şimü si-
nirlidirler. Hop oturup hop kalkıyorlar. Sesleri bir bekçi düdüğü ka-
dar tiz çıkmağa başladı: "Polis.. Polis.. Yetişin sokaklarr kirletiyor-
|at.."

Neden bu telAş ? Zira bu defa da aynr caddelere "Kahrolsun Ko-
münizm" diye yazıldı.

Ey pekiy.. Emperyalizmin kırıntrsrnr koynunda barındrrmaüğı
halde, aynı Tiirkiye sokaklarrnr sanki emperyalistler elinde imişiz gi-
bi kızıl parolalarla donatmak iyidir güzeldir de, kızıl enternasyonalin
oyunlarrna karşr vatandaşı uyanık olmağa çağırmak neden ve nasrl
suç olur?

Kim yazmış sokaklara "Vatandaş uyanrk ol" diye, yahut "Kah-
rolsun komünizm" üye? Ben yazdım efendim ne olacak? Ben yaz-
drm ve daha da yazacağım. Haydi gel de yakala ve gücün yetiyorsa,
suçlandrr!

Sizi köftehorlar sizi. İlle de meydan size ka]malı, ille de yalnrz
sizin borularınız, hem de devlet nefesiyle ötmeli, öyle mi? Haydi ora-
dan...

Bir defa, bütün kızıI yaygaralarrnr serbes brrakmrş, bütün ko-
münist o;runlarına, levhalanna, meydan açm§ bir ülkede, komünizmi
tel'in etmek kadar tabii bir hakkı önlemek mümkiin müdür? sonra
da, birinciyi korumuş olanın, ikinciyi yakasından tutmasr, artık had-
ü ve harcr mıdrr?..

Bu yolu açmış olanlar, ilk dönemeçte karşılarına çrkan uçuru-
mu görüp, imdat istiyemezler! Atlıyabiliyorsan atlarsrn o uçurumu,
atlryamıyorsan da akrlsrz kafanı avuçlayıp akıbetini beklersin!..

Öğren bunu ve alrş buna. Yüz sokak mı kirlettin; bin tanesini
işte böyle tabanlarrnr dağlıyan bir alev nehri gibi karşrna çrkaracak-
lardrr. Yiiz pankart mı gezürdin, onun da on bin karşılığını işte böy-
le birer çelik sille gibi meymenetsiz suratrnda şaklatacaklar !

Ham hayallerin avuntusu içinde, gürleyişleri dahi duyamıyan
kulaklara tekrar bağralım: Ttirkiye'de bunu önlemeğe, hiç bir kuv-
vetin gücü yetmez ve yetmiyecektir!..
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ozENTİ

Bedii Faik

Bir fıkara keşkülünü bile doldurmaz bir takım sol yövelerinden
başka birşey söyliyebildikleri, yazabildikleri, görülmemiştir ama, hep-
sinin de adr "E'ikir Klübü."

Ve "füir"den anlaüklarırun ne olduğunu, bir Arena'ya yahut
Rugby alanına çevirdikleri Krzılayda "kliip"lerini tannnın her giinü
"maça" çıkarmalarından da kavnyabilirsiniz. Bu "fikir"ciler için
Anayasa, sanki yalnız kenüleri adına düzenlenmiş, şekillenmiş bir
Kazbek fişekliğidir. O Anayasa, sokaklarrn nirölarla doldurulması-
na, insanlann rahatsrz edilmesine, geçitlerin tıkanmasına, eğer bun-
ları yapanlar solcular ise, uygun; onlara karşr koyanlar ise, aslö mü-
sait değ,ildir!.. Polis, savcı, hökim, memur, jandarma hattA Bakan,
kim olursa olsun bu Anayasadan kuwet ve destek almak için ya so-
la yatacak, yahut da aslö ve kat'a ona dokunamıyacaktır!.. Hepsi
Klüp ya, fikri levhalarına ve antetli köğıtlarına Anayasayı da bir
ayak topu gibi bacakları dibine koymalarına artık kim engel olabi-
lir?. Ücretli petrol avukatrndan ve Babeuf'un Tiirkiye mirasçılarrn-
dan kurulu bir federasyon da üstelik ellerinde. Ve doğrusu hayli
ucıuza transferler de yapılmıştrr; temellisinden tutunuz da, temelsizi-
ne ve "şerbetçi"sinden şerbetlisine kadar...

Arsada konserve kutusuyla fudbol oyruyan her bacaks|z, çLyıit-
da arkadaşıyla güreş tutan her afacan, kendini Olimpiad ası gibi gö-
rebilir. Her mahallede bir Mathews, bir l-efter, bir Küçük F'ikret ya-
hut bir Yaşar Doğu, bir Celöl Atik varür. Ama mahalle fudbolunu
Dünya şampiyonasr, mahalle güreşini Olimpiad müsabakasr saydır-
mak kimin haddine?.. Bizim, fikirleri levhalarda asılı kalmrş "klüp"
yumurcakları ise, şimdi bu iddiadadırlar. Gözleri 28 Nisan Olimpiad'-
ında. Ve çuvaldan perdesini Shakespeare'in piyesleri üzerine açıp ka-
paüğını sanan bir toplama ve gezginci tiyatro kumpanyasının gülünç
cür'eti içinde haykırryorlar:

- 28-29 Nisanda da gene böyle kurşgnlanıp coplanıyorduk!..
İleri arkadaşlar, sonuna kadar direnelim!..

28-29 Nisan ve şu Haziran srcaftnda deynekten atlarıyla o dev
şahlanrşı temsile kalluşan bir avuç solcu çocÜğun tafrasr!.. Sokakta-
ki su birikintilerinde k6,ğıt kayıklarını yiizdürürken kendilerini Pre-
veze'de sanan bir tutam 1rumurcak!.. Yarabbi sen bilirsin!..
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KALKIN

Bodii Faik

Tiirkiye, artık ikiye ayrrlrşın, siyasi parti kalıplarını çok aşmış
billürlaşması içindedir. Bir tarafta, karnaval maskeleri aründa, çrl-
gınca tepinen ve renkleri, uçuk kızıldan en ağdalı pıhtı krrmrzı§tna
kadar varan sapıtkanlar; öbür tarafta bu tepinişe bir süre hayretle
baktıktan sonra, yavaş yavaş sinirlenmeğe başlıyan gerçek yurt küt-
lesi. Bir tarafta bir çerginin bütün şamatası. Öbür tarafta görmi§ ve
geçirmiş bir aile ocağının, belki yorgun ama mutlaka kuwetli, belki
üzgün ama mutlaka aam|i tawı ve sabrr.. Bir tarafta cıyaklama, öbür
tarafta henüz ağzını açmalruş bir aslanrn soluğu!..

Bu aslan elbet bir gün pençesini uzatacak ve topraklarrna, ağaç-
lanna, dağlarrna, derelerine sahiplik taslamağa kalluşan, O çingene
çergisinin çadırlarr ortasına indirecektir. Bunu, ne öhir ömiirlerinde
kendilerine bir eğlence bulmuşların titrek ve sarsak bencilliği içinde
O zibidiler süri.lsüne def çalanlar önliyebilir, ne de bir tarihi şahlanışı
el çabukluğu ile zimmetlerine geçirmiş yeni moda löf ebeleri!..

Kalk a,slanım sen. Kabart yelelerini ki korkakların dudaklarr çat-
lasın. Ve o hiç bir biti kanlandırmamış, hiç bir fare aya$na basamak
olmamış boz derini ger ve titret ki, kızıl ödler patlasın.

Kalk vatanım kalk. Toprağını hiç bir z,elzn|enin yapamadrS ka-
dar ürperterek ve inancrnr hiç bir volkanrn dökemediği kadar lA.vlaş-
tırarak kalk!..

Bir milletin uyaıuşr, kızıl salyalı komiinistin dilediği yönde de-

ğil, işte ancak bundadrr. Ve taş çatlasa bu olacaktır, anladınrz mr be-
yanname bezirgönları !..
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DAIıA oNODLEBİ NEREDts!,I}İNlz ?

Boitii Faik

Ankara,daA.P.GenelMerkezibasılıptahripedilirkenvebazr
gazetelerin Ankara bürolarrna girilip, tabel,Aları otobüsler ve Tyoley_

büslerle sokak sokak sürüklenirken, bütün bu hareketleri "gençliğin

|uluyurr" olarak adlandıranlar, şimdi Bursa'daki T,İ,P, kongresinde

ğu** ola.ylarr görür görmez, bir medeniyetçi, bir meşruiyetci ve bir

iıı."" y"ırrz fikirle karşı koyucu oldular ki, insanrn sinirleri elverse

gülmekten kınlabilir !.

Şüphe yok, kanunlar himayesindeki bir siyasi partinin, yolu ve

tavrrhoşagitmedidiye,sokaktanfişkrrmatecavüzleresereserpe
hedef olmasr övünülecek ve beğenilecek bir manzara değildir. Ama

yaInızT.İ.P. için veya C.H.P. için de$l, elbette A,P, veya Y,T,P, için

de değildir.
Tiirkiye'deasıltuhafolanr,A.P.içinikiyıl.öncemubahgörüle-

ni, iki 5nl sonra bir başkası için gene aynı afldarrn tam tersine gör-

meleri..Vedahatuhafi,ikinciyiyaratanduygununbirincininaltın.
dayatmaktaolduğunu,görmemektevekavramamaktadainatetme.
leridir !..

Senbirpartiyeyönelentecavüzeişinegeliyordiyeyasesçrkar.
madın, yahut da pek ulu ve yaldıztı mönilar yapıştırdın mr, bu yolu

açtındemektir.Güngelecekaynıyoldabirbaşkasrnrgöreceksinve
gene giın gelecek çok kuwetle muhtemeldir ki, kendini bulacaksın!"

frit"ı.i-, dün kendisine yapılanı bugün bir başkasında görmek, A.p.

yidekuşkulandırmryo,",,u,,hatilarrnvegafletlerinenbüyüğü.
ailr. »ilr, A.P. nin taşlanışrnr kenü tertibi sayanlara kızmış olan

c.H.P.nin,bugünT.İ.P.intaşlanrşınıA.P.nintertibisaymaklaar.
tık hiç kimseyi etkiliyemiyeceği gibi",

ışte bu sonucu bildiğimiz içindir ki, bir kaç yıl önceki Aıkara
olaylarını bir marifet gibi gören ve gösterenlere hata ettiklerini dur-
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madan yazmıştrk. Ama o tarihte, elleri altındaki kudretin baş dön_

mesi içinde olanlar, bu sokak gösteriterine birer etiket gibi iliştirdik_

leri yok M.D.o. yok S.D.K. vesaire gibi James Bond romanlarına has

meçLuı ve tehditçi teşkilötları dahi, Meclis küısülerinde bile "kim
olduklarınr söylersem, dudaklarınrz uçuklar" diyecek kadar perva_

srzlrkla savrınmayı marifet sanıyorlardı ! "
Eee.. Kendi düşen ağlamaz. İsmet İnönü,nün Başbakanlığı dev_

rinde parti taşlanrrsa, §uat llayri Beyin Başbakanlığı devrinde niye

taşlaruyor diye de şaşılmaz. ve hele birinciyi ayıplamamrş olanlann,

ıtınciyı ii§telik Anayasa çiğnemekle ithama kalkışmaları, ancak bir

iltimasçıhk ve prensipsizlik konusu olur!"

I
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KÖTü OYUN!..

Betlii i'aik

Affedersiniz şu bizim Anayasa politikanın köpüklü sularında,
köh dalıp gözden silinen, köh çıkıp görünen bir karabatak kuşu mu-
dgr?..

İşçisinin yarrsı grev yapmış fabrikaya, gerekli malzemeyi, sok-
mamak, hattö sahiplerini ve yöneticilerini dahi içeri almamak için,
yollar kesilip kızı| nizgdrlar o kesintiyi körüklediği ?a;mun ufka ba-
kınrz; bu, tam Anayasamrzrn suya dalma önrdır. Artık ara ki bula-
srn. Ne 27 Mayıs'çılığı kimselere bırakmıyan partide, ne onun şer-
betçi profesörünün ağzrnda ne de aksaçlı genç petrol avukatının di-
linde o varür.

Ammaa zabıtanrn öciz kalıp iki mangı askerin fabrika kapıların-
da iş ve mülkiyet koruyuculuğuna geçtiği an. Anayasamız hoop.. su
üstüne çıkıverir. Artık kıyıda ne ve kim varsa, çığlık çığlığa onu gör-
müş ve parmaklannı uzatarak göstermeğe koyulmuştur!..

Ankara'da A.P. Merkezi ve bir a|ay gaznte tahrip edilirken Ana-
yasamızrn üzerinde gene 27 rakamr vardı. Ama tam o srrada neden-
se mubareğin suya dalıvereceği tuttuğu için olacak, ne soyadına ba-
kıp kenüsini Tiirkiye'nin Viçinski'si sanarak iddianameler düzenli-
yen mülkiyeli profesörden, ne dd bizim bazı Temelli Metro Goldwyr
aslanlarından tek bir ses ve nefes çıktı. Ama _vakta ki, Bursa'da
T.İ.P. taşlanır, hoooop.. Anayasamrz hemen gene suyun yüzüne.. Ve
artık tutabilirsen tut. Karaman bey bir yandan, Yrldrz Ahmet öte ta-
raftan, L4 ii, 23 ü, profesöri, yaz,atı, çiznrı, aman bir anayasacr bir
anayasaq kesilirler ki, insanrn "yahu iki yıl önce kış uykusunda mıy-
ünrz?" diye soracağ gelir.

İstanbul'da onbin kazmalr yağmacı bir vatandaşın toprağına sal-
dırıp tiili§mğe başlarken, bugünün Anayasacrlarına bir türlü onu
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bulup da gösteremedikti. Göderini hemen boş sulara dikip duymaz
ve görmez oluvermişlerdi. Ama şehir sokaklarrna sol uçlarrn döktük-
leri tersleri silen oldu mu, yahut bir parti şaşkalozunun koltuğu al-
hnda §akarya fatihliğne kalkışfular da buna karşı konuldu mu, aman
efenüm hepsinde bir anayasa düşkünlüğü, bir anayasa merakı ki,
Hamıırabi duysa hasedinden çatlar!..

Evet, anayasayı hiçe saymak, onu hiç yokmuş gibi farzetmek!..
Bunu yeryüzündeki saJnsrz örnekleriyle biliriz. Iiiyle yapanlarrn so-
nunu da çok gördük. Fakat bir anayasa'yı, ya|nız kendi çıkarına uy-
gun ve hangi niyete yenirse onun kokusunu veren bir masal mey-
vesi gibi gösterip durmaksrzrn dişlemek, bugün bizde olduğu kadar,
hiç bir ülkede görülmemiştir. Bu bir anayasa sömürüşü ki, hiç bir sö-
mürme onun kad.ar bayağı ve onun kadar za,tatlıı da o|amaz. Ve işin
tuhafi tam bir usta hırsız şirretliği içinde anayasaya sahip çıkarak
onu ev sahiplerinin elinden almağa çalrşanlar, oyunlannın farkedil-
mediğini sanacak kadar da kendilerinden geçmişlerdir.

Bu oyun elbette b,tiyle süremez. Anayasayı bir çrkar metaı gibi,
işportalarınrn üzerinde kih gösteren köh saklıyan bu yasa karaborsa-
cılarına bir gün sille inecek ve bir milletin anayasa'sryla oyuna kal-
krşmanrn ne olduğu ergeç gösterilecektir!..
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YA soNRAsI?

Bettii Faik

Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi 4 milyon 183 bin ton.
fiirkiye'nin yıllık üretimi 864 bin ton!..
Geriye kalır üç milyon 319 bin ton!..

Petrolü millileştirelim. Amenn6, ve saddaknA!.. Ama, şu üç mil-
yon tonluk açğ nasıl kapatacağız, önce onu bilelim ve öğrenelim!..

Yabancı şirketlerin milyarlarr bulan yatrnmlarınrn karşılığnı
haydi bulduk ödedik ve hepsini kapı drşarr ettik diyelim. Onlar tası
tarah toplaükları an, fiirkiye üç milyon tonluk bir akaryakrt açığı-
na di§miyecek midir? Yani, işliyen her motorlu arac'ırun dörtte üçü
duracak bütün kamyon nakliyatınrn, bütün traktör faaliyetinin, bü-
tiin otobüs ve otomobillerinin en az dörtte üçü yerlerinden krpırdamaz
olmıyacak mıür?.

Buna yiiksek frekanslı bir vatan millet edebiyahyla ve nasyonal
sosyalizm tezgöhlannda dokunup, enternasyonalin pencerelerine ge-
rilmiş demagoji perdeleriyle "hayır" demek yetmez. İsbat l0zım; ra-
kamla, hesapla, personelle isbat!..

Petrolün millileştirilmesiyle birlikte, fiirkiye'nin bütiln motörlü
vasıtalarrnı ve bunların temin ettiği iş gelirlerini oldukları yerde ka-
zıklryan bir düzene girmiyeceSmiz isbat edilm§ de, sanki buna rağ-
men tıAJ6, da "yabancı petrol de yabancı petrol" diye dövünenler var-
mış gibi mugalöta yapanlar, eğer pek maJüm bir maksadın hizmet-
kirlan değillerse, muhakkak pek zavallrdrrlar!..

Kim istemez petrol gibi bir can damarrn, yüzde yüz milli eller-
de olınasıru? Ama fiirkiye'nin üç milyon tonluk bir petrol açığı ile,
üç yabancı şirketten kurtulduğu g,ün, yer yüzündeki zulmiin ve kan
ilik bırat<madan sömiirüşün en namlr ümsali olan bir tek şirkete, ko-
mi.inizmin kucağna düşeceği tehlikesi görüle görüle biiyle bir hare-
kete girişmek, milliyet adrna işlenen cinayetlerin en korkuncudur.
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I1edefin millileştirmek olması başka, binbir,1i^"'!_,':san üstü

bir çalışma ," l,"a,İt"" en küçük bir sapİşa ,9{d,l vermiyecek top-

yektın bir anlayış i;;"y* böjle bir g,j,",l", 1,1q biT gerçekleştirme

şartı elde olmadan, J"**;rili lvlusaOaıt gibİ sel sele sümük sü-

müğe sokak sululuğıl yaparak hemen yarın ele geçmesi mümkünmüş

sibİ ortalıt karıştırmak başka ! "
Tiirkiye'nin ,"İJp,*,J"_ bu ikinci yolu zorlamakla, akrlları

srra tam can noktayı yakatamış1,1d,:, Petrol üretiminde büyük bir

srkıntıya düşecek 
j"" r,"nye'yi Batrdan büsbütün kopararak, ağa-

babaları trrrı nusya;*" ı"*ğ",, ,t-,tt"ı ibiret, ola,n b1 can nok'

tası iyi görülmediği sürece, kazanan ya|nızonlar olacak ve bir oy ta,

mahr ve iktidar ;;;;i; b""" sifen kaçrran siyasi Partiler akıl-

larını başla,," ,l,İ",v, k;;" nıİ Utlyle sürüp gidecektir!"

-
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KİME BU HAZIRLIK?..

Bectii Faik

Devlet Plönlama Teşkilötının ilk beş yıIlık kalkınma plönında,
1964 yılı programuu açıklryan yeşil kaplı kitabrnr açalrm ve 15. sa,y-
fasrna göz gezdirelim. Şu satrrlar hemen gözlerimize batacaktır:

"... Amerika Birleşik Devletierinin bütün önleme çabalarrna rağ-
men, büyük çelik boru ithalini başaran Rusyanrn, önümüzdeki yıl-
larda petrol üzerinde de bir damping politikası uygulaması beklen-
mekteür."

Durum apaçıktır. Sistemine ve hegömonyasrna en uygun ortamı,
bütün irili ufaklı ülkelerin Batı ile olan ilişkilerini koparmakla yara-
tacağını iyi bilen Rusya, petrol gibi hayati bir konuda bu ortamı da-
ha da hızla açacağnr hesaplryarak, kenüni bir petrol dampingine
doğru hıda ayar|amıştır. Batrnrn serbest ticaret anlayışından ustaca
faydalanarak yapamadığı büyük çaplı çelik boruyu itial etmeyi ba-
şarmrş ve bir dampingin bütün takımrnr taklavatınr kuşanmışhr.

Rusya'nın, petrol dampinginde, her ülke için ya|nız fiat ucuzlu-
ğuna dayanacak kadar hayalperest olmasr elbette mümkün değildi.
Rusya, petrol dampingiyle Batr kudretinin tam beli ortasrna indirme-
yi tasarladığı darbenin, çeşitli Batı şirketleriyle hayli derin bağlantı-
lar kurmuş bir kısım ülkelerde, havayı dö,ı,rmekten öteye geçemiyece-

ğini gözden kaçıracak kadar dikkatsiz o|amaz. O halde ne yapmalıy-
dı? İtalya gibi petrolsüz bir Akdeniz ülkesine ve İsveç, Norveç gibi
gene öz petrolsüz baakuzny ülkelerine, sadece bir dampingin fiat da-
yanağyla yönelirken, Onun, meseli öz petrolü olan ve günden güne
üretimi artan bir Tirkiye için bu fiat farkından çok önce gelen baş-
ka şartlara ihtiyacı vardr. Neydi o şartlar? Önce petrol konusunda
Türklerin Batı şirketleri tarafindan feci şekilde sömürüldükleri şüp-
hesine düşürülmesi lözımdı. Sonra bu şüphenin bir inanca dönmesi
için aynı havanrn azdrrrlmasr lözrmdı. Ve nihayet Tiirkiye'nin Batı ile

42



olan bağlantılarından gittikçe koparılarak Rusya'nrn el uzatmasına
hazır "boşlukta uzanan bir kol" höline getirilmesi l6zımdı.

İşte ne hazin ve nekadar garipür ki, Rusya'nın Tiirkiye bakımın-
dan bir petrol dampinginin daha ilk şartlarınr kuşanmağa başlama-
sryla, Tiirkiye'de de aynı paralelde bir hareketin baş göstermesi he-
men hemen at başr gitmiştir. Petrol üretimi, tiiketiminin dörtte biri-
ni heniiz zor bulmuş olan ve geri kalan petrolünü de batı kaynakla-
rrndan alan Ti.irkiye'yi, önce 3,5 milyon tonluk bir petrol açığına dü-
şürmek için öylesine gürültü kopanlmıştır ki, ister bilerek olsun, is-
terse bilmiyerek yaprlsın, sonucu ancak Rusya'nrn bekleüğini hazır-
lamak ve Tiirkiye'yi tabak gibi açık bir Rus pa?an yapmak olan böy-
le bir hareketteki tehlikeleri görmemek için, insanrn yalnız iki göz-
den yoksun olmasr dahi azdır.

Yok, fiirk sosyalistleri milli kaynaklarımızdan başka hiç bir iil:.
keye dayanmıyorlarmrş da, yok, kapitalistler Amerika'ya dayanan
satılmışlarmrş da.. Pekiy.. Ya bu neymiş efendim?. Bir Rus dampin-
giyle ayru paralelde tozu dumana katarak yürümek neymiş?..

Şüphesiz bir damping hengimesi içinde Rusya'nrn Tiirkiye'ye
ilk ağızda daha ucuz petrol satmasr bir hayal o|amaz. Ama fiirkiye
bir defa batıdan koptuktan sonra, bunun hep böyle sürüp gideceğini
sanmak hayalin de ötesinde bir gaflet olacağr gibi, aynı Rusya'nrn
tutunacak Batı dalı kalmamış bir Tiirkiye'ye karşr, her alanda şart
ağırlaştırmaktan geri kalacağr da ancak, komünistlerin kafasına ve
ağaıa yakışan bir idüa olur!. Orıdan sonra artık yalnrzıcltz petro-
lü değil, bir petrol sömürülüşünün edebiyatınr dahi ara ki bulasın..
Kaldrrımlara bugün "emperyalizme paydos" vecizelerini yumurtlayan
tavukcuklan dahi zindan zindan dolaş ki, görebilesin!.

fiirkiye'deki petrol tartrşmasrnda, samimi duygularla rol alanla-
rın gözden kaçırmamaları farz olan ilk nokta işte budur. Bir takım
solcular, Tiirk vatan severlerinin hislerini grycıklamak yolunu iyi bul-
muşlar ve ortaya salrnrveren bu temiz duygululann arkasında, tahat-
ça oynamaya koyulmuşlardrr. Batı kaynaklarrndan lİoparılacak bir
Tiirkiye'nin petrol a4ığnı nasıl kapatacağı sorusuna cevap vermek
şimdilik işlerine gelmez. Ama bir defa o şart gerçekleşsin, arkadan
Rus dampingine nasıl çığırtkanlık edeceklerini görürsünüz!..
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RUS OYUNU

Beilii Faik

Petrolüpeyklerinepahalısatarakveonlarrnsrrtrndaneldeet-
tigini ise, hüi itırry.y, Lı.ııt edeceği fiatrn düşmesinde kullanarak;

sömürgeciliğin en 
"doe,"rn 

yapan Rusya'nın, bu davranrşrna ait ör-

nekleri rakamlarıyla sıralamrştım,
Bu açık g"rç"Ş inkör edemiyen Rusçu'larrmızdan biri, meseleyi

karrştırmakveSovyethükümetininpeykleriyteçoközelandlaşmalar
içinde olmasrna tutanarak konuyu mugalataya getirmek hevesine ka-

pılmış.Sovyetlerpeykleriyletakasesasrüzerindealışverişederler.
,nlş a", petrole tarşİlıl< pel< çol< malr da ucuz verirlermiş de",

Ah bu sol uydurmr.1,5l" Ah!, Matematikle, rakamla, maddey-

le konuşalım diye çaıım saitıktan sonra, iş matematiğe geldi mi, kös

ünlemişlere has o sol vurdumduymazlıfi!"
Bir defa ben sovyet petroi o]nınlanna dair mehaz gösterdim,

rakam sıraladım maddl _rao" fiat karşılaştrrdım. Bunun karşılığını

isterimvegeneancakmehazgösterilerek,maddeverilerekveta.
kam yaa|arak isterim. Meselö Macaristan petrolü 3.06 dan almıştır

ama buna karşılık fasulyeyi veya nebileyim buğdayı da şu fiattan al-

mıştır üyebiliyor musun?..
Kaldrı<ı,sovyetRusya,nrnpeyklerininsrrtrnabinerekyaptığı

ucuz petroı cakası, hiir diinya tıite'lerinde bile o derece siir,atli bir

fiat değişimi göstermektedir ki, trıetrol fiatlarrnr hür ttünya iilkeleri_

ni Amerika,dan kopardıs nisbete göre ayarlryan bir Rusya,nın, bu

derece hrzlr bir tiaİ seyrlni peykleriyle yaptığı takasta uygulaması

nemümkündürnedebunadairbirresmiistatistikvardr.
Sovyetyayınlarında196odanöncekidewelereaitihracatfiat-

larr hakkında hiç bir resmİ rapor göriilmüş değildir. Ancak 1960 dan

sonrayayınlananbirticaretıstatıstıgıorki1955.1960yıllarındaSos-
yetlerinpetrolfiatlanndakullandrklanpolitikahakkpla-fikiredinil.
mesinimümkünkrldr...NationalpetroleumCouncil,,dahiancakbu
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istatistikten sonradrr ki, 1962 yılrnda yayınlaüğı raporda, Rus petrol
politikasınr açıklıyabilmiştir.

Ama brraliırruz hepsini, aynı raporda aynı Sovyet istatistiklerine
dayanılarak açıklanan bir nokta var ki, bizim Rusçu'larrn iddialarını
tepetaklak etmeğe yeter. İşte aynen aktarryorum :

"Sovyetlerin hür diinya iilkeleri ile peyk memleketleıine farklı
fiat ikletme 1nlitilıası, yatnız petrole miinhaşrr ileğildir. Mesolö yal-
nız 1958 senesinde, peyk memleketlerine ihra4 edilen 49 Sowet ma-
multinilen 23'ünün fiatları Batı memleketlerino yaptıklıırı ihrareatın
fiıtlarınilan çok yiiksektir. Bırna kaşılrk ancak 3 maddenin Boh Av-
rupaya daha ytiksek fıatlıa satılitığ görülmektedir. 1960 da ise, Batı
ve Doğu Avrupa'ya satılan 51 maddeden 4l'inin fiatı l}oğuda, ancak
10 madilenin fiıLtı de Batı'da yiüsekti" (Bk. A report of the Natio-
nal petıoleum Counscrl's Committoe and lVorking subcommittce on
the impa,ct of oil exports from llıe §oviet Bloc - Sahife 263).

Gerçek bütün çıplaklığı ile ortadadrr. Sovyet Rusya, yalnız pet-
rolü değil, hemen her malınr, peyklerine pahalr satmakta, buna kar-
şılık onların ciğerlerinden söktüğü farkla, maliyetini di§ürerek avla-
mak istediği ülkelere aynı malları ucuza sürmektedir. Ne vakte ka-
dar.. Hepsini teker teker Batıdan koparrncaya kadar.. Nitekim işte
Finlandiya, bir peyk devlet değildir ama, bütün ticaretini Sovyetler
Birliğine göre ayarlaüğr için, her Rus malrru, Batılrlardan daha pa-
halıya alıyor. Batı Aimanya'ya 1.38 den sahlan Rus petrolü, tr'inlan-
diya'ya I.72 den verilmektedir. 1960 - 1961 de "Bunker C" mazotunu
Finlandiya'ya 7.87 den satan Rusya, 1961 de İsveç'e 1.65 den maıııt
verdi. Buna dayanarak bazı Batı bğlantılarrnr çözen aynı İsveç, ay-
nr Rus mazotunu 1962 de ise CİF 1.81 - 1.83 den alabilmiştir!..

Evet, hesap meydanda.. ip bağlandrkça kazığın boyu büyüyor.
Ve bunu artık ne saklamak mümkündür, ne de terşine çevirip şirin
göstermek!..
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öLçü
Bedii Faik

Solcularımrzın A.P. Genel Başkanında affetmedikleri büyiik
suç nedir?. Vaktiyle bir Amerikan firmasının teahhüd işlerini yap-
ması!..

Hrmm.. Demek ki solcularımrz, bir fiirke, değil yabancı bir dev-
letJe, yabancı bir şirketle dahi ilişkili olmayr affedilmez suç sayacak
kadar hassas, kılı kırk yaran milliyetçi vatanseverlerdir. Aferin.

Ey pekiy.. Bu duygulu çocuklarrn ya NAzım Hikmet'e karşr ta-
vırlarr nasıl? Onunki üstelik bir yabancı şirket müteahhidliği de de-

ğil, doğruca bir yabancı devlet uşaklığı!.. Vatarırndan kaçarak gidip
Moskof topraklarına kapanmak. "Beni Stalin yarattı" üye bağrmak.
Bütün bomünist Awupa ülkelerinin radyolarında memleketi aleyhi-
ne konuşmak...

Demirel'in bir yabancı firma ile dahi ilişkisini affetmiyen solcu-
|arımız, herhalde bu NAzım Hikmeti bin kere linetleyip, bin defa taş
ölçerek anabilmekte ve genç kuşaklara bir alçakhk örneği olarak
uzatmaktadrrlar!. Öyle değil mi?..

Evet o hassasiyetin normal seyri bu olmalıür ama, aynı hassa-
siyetin de normal olmasr şartiyle.. Halbuki solcularrmrzda ancak
Amerika'ya karşı bir allerji vardrr ve herhangi bir Amerikan şirke-
ti dahi bu duygulu bedencikleri davul gibi şişirip kaşıntrdan öldüre-
cek kadar tesirlidir de, Rusya'nın bütün oraklarrnr ve çekiçlerini yut-
salar, bir küçük sivilce dahi çıkarmadan eritip kanlarrna karrştırrve-
rirler. Ve işte bundandrr ki, Demirel'de kırk yıllık Sii_leymanlık "Mor-
risonluk" olurken, NAzım'daki Hikmet, ancak "büyiik adam"lrk, hat-
ti vatanseverlik olmuş, sonunda bir "of" dahi ekletmemiştir!..

Bir Amerikan şirketiyle iş yaptın mt, artık devlet adamr ola-
mazsln, parti lideri olamazsrn, politikada tırnağnr bile gösteremez-
sin. Ama git Rusya'ya hizmet atrnt, komünist partisinin en eski üye-
lerinden olduğunu haykır; Tiirkiye solculan, dirinin terkettiği vata-
na, ölünü olsun sokmak için yapmadıklarrnr brrakmazf,ar!..

Komünist mantığı bu. Komünist aklı da bu kadar. Ve ne garip-
tir ki, bu derece, akrl, insaf ve vicdan üşı bir yaygara ile onlar, fiir-
kiye'deki bütün değer hükümlerini tepetaklak edebildiklerini sanma-
nın kof inancr içindedirler. Rus uşağı NAzım llikmet'i lAnetlemeden
Amerikan şirketiyle iş yapmış bir Süleyman Demirel'i ayıplamanrn
mümkün olamıyacağrnr unutacak kadar.. Ve Rusya'nın gaddarlıkla-
rınl ve kanlı sömürgeciliğini görmeden, Amerika'run hesaplarına iyil-
menin kimseyi inandrramryacağını kavrryamıyacak kadar..
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HilLlYE Gbİ..

Bedii Faik

Meksika'da Maximilien'e :

"- Saltanattan ümit yok artık, Jıarez bütün milleti ayaklandı-
rıyor" deüler.

Sarayrn renkli mermerle döşeli balkonundaydı. Somaki par-
maklıkların işlemelerinde beyaz güvercinler kanat çırpıyorlardı.
Deniz yeşili güzel gözlerini bir müddet ufuklara çevirdikten sonra :

- Şu sükünete bakınız ve nekadar aldanüğnızı görünüz, dedi.
Faz|a değil, tam dört gün sonra Juarezciler, aynr parkr çiğne-

mişler, aynı balkonun parmaklrklarınr güvercinlerden önce aşmışlar-
dr!..

*
Louis'lerin onaltrncısına, ihtililin bir çığ gibi gelişeceği anlatıldı-

ğı zaman, tırnaklarrnı törpületiyordu. Büzülmüş bir böbreğe benzi-
yen dudaklarrnr sarkrttr ve ipeklerle pırıldayan omuzlarmr silkti. O
kadar..

Gelenleri elinin tersiyle savdıktan sonra, esniyerek uşağına dön-
düve:

- Bunlar dedi, benim tab'amdan bahsediyorlardı.
Çok değil, altı gün sonra, altı atlı bir arabayla kaçıp canrnr kur-

tarmağa çalışırken, tab'asrnrn ne olduğunu görmüş ve omuzlartna
yaprşan iri pençelerin ağırlığr altında da kurtulmanın imkAnsıdığını
kavramrştrr.

*
Petersburg'da Prens İgor, vereceği muhteşem gece eğlencesine

Çarın da geleceğini ilin etmişti. O sabah, I-ondra'da tanıştığı bir İn-
giliz gazetecisinin kendisini ziyarete geldiSni haber verdiler. Gazete-
ci bütün Rusya'yr dolaşmış ve Çar tarafindan da kabul edilmişti.
Prens sevindi ve hemen dostunu kucakladı. İngiliz durgundu. O gece
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verilecek baloya şeref vermesi istendi$ ?ı;man dahi bu durgunluğu
daSlmamıştı. Nihayet boşalır gibi :

- Ah! Aziz Prens dedi, Rusya'yı bekliyen tehlikeleri ne vakte
kadar kavramamakta israr edeceksiniz?.. Halkınız durmaksızın kış-
kırtılıyor.

Prens İgor'un bahkahasından, kristaller titreşmiştir. Ve hemen
sonra, dostunun ellerini tutarak şunu söylemiştir:

- Sakın Çara da bunlarr söyleyip neş'esini kaçırdınrz mı?.. Bü-
tün dostlarıma bu gece geleceğini ilön ettim, vazgeçerse rezil olurum.

Çok de$l, bir kaç yrl sonra, Avrupa'ya zor ulaşan beyaz Ruslar
arasında bu prens İgor Yergenieviç Vasilovsky de vardı ve onun Ma-
caristan'a varşrndan bir gün sonra Londra'daki dostu, henüz aldığı
bir telgrafi hüzünlü gri gözleriyle okuyordu :

"- Ban1 söylemiştiniz dostum, ama artık çok geç."

*
Fakat neden bu kadar ıızaklara gitmek?.
Menderes bir ihtilöl tehlikesine inanmrş mıdrr?. Asla!.. Krzrlay'-

daki gençlik coşkunluklarrna Harbiyenin katıldığ gün dahi, gülme-

ğe çalışıyor ve ba$rıyordu:

- Bu mu ihtilil?.
Çok değil, bir ay sonra, gerçeği görmüş ve asrl ihtilölin hangisi

olduğunu ve nasıl başladrğını öğrenmiştir ama, ne fayda!..
Evet, hepsi her şeyi bilüklerini sanıyorlardı. Bulundukları yük-

seklikten bütün ülkelerinin göriilebilüğine inanıyorlardı.
Dünya Başyazarr dün o eşsiz uslübuyla Sayın Gürsel'e seslenir-

ken, bu yanılmışlıklann en yenisini ne glızn| göstermiş. \9-2O Hazı-
ran'da devrilen Bin Bella'nın 18 Haziran tarihli Le Monde'da çıkan
son nutkudur bu :

"- Bugün Cezayir hiç bir ?,aman olmadığ kadar benim sosya-
list yönetimim altrndadrr."

Demek ki, işte o da, çok değL, 24 saat sonra, ne kadar az şey
bildiğini görmüş oluyor!..

Tanrr korusun!..
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§IRA ŞANTAJDA

Bedii Faik

Sabahtan akşama kadar, "sömiirüeiiier" "kapitalist alçaklar"
"kompradorlar" diye sövecekler. Tiirkiye'nin her § kolunu, her sana-
yi dalını bir lııızıl alevle dağtayıp kavurmağa çalışacaklar. Sonra da
gelirlerinde biraz di§me oldu, il6,rılarında biraz sallanma baş göster-
di mi, başlıyacaklar şantaja ve tehdide!..

Gazete ilönı, bir malı tanıtmak için mi verilirm§, yoksa gaznte-
ye fikir baskısr yapmak için mi dtizenlenirmiş!.. Bu alçaklık değil-
miymiş.

Pekiy aına a efendim, ya gar,ete?. O nedir biraz da onu di§ün-
mez misiniz?,Gaznte denilen nesne, bir yandan soyguncular üye dam-
galadıS ve durmadan sövi.ip saydığı bir ziirnrenin bir soygun aracı
olduğunu kabul ettiği malıru, parası verilmiştir diye okurlarına ilin
edip sürmeğe devam eden, hani şu "oylar kutuya ödenekler cebe" po-
litikacısının Bebıali naziresi miür?

Fransrz sanayicisi Komiinist orgaııı Humanitı6'ye bir dirhem ilfln
vermez. Ama Humanite de bizim sol sapıklar gibi buna şaşmaz ve
şantaja kalkışmaz. İngillz fuçi Partisinin organr Daily l{erald 1.5 mil-
yonluk tirajına rağmen kapandr ilinsızlıktan!. Yerine çıkan "Sun"
İngiliz sanayicisinin bu dawanrşına hak vererek daha makul yolu
tutacağınr açıkça ilfln ettiği içindir ki, şimülik ayakta durabiliyor!..

Tenkid başka, sövmek yalan dolanla iftiralar atmak başka, Biiy-
le bir bulaşmaya bir toplum içinde selöm dahi verilmemek pek tabii
iken, asıl anormal olan, hatti haysiyetsizlik ve şerefsizlik olan, ilön
vermemek değil, vermektir.

Hem bir firmanın yurdu soyduğunu söyle, hem de a5mr firma-
run yurdu soymasına para karşılığında aracılık et!.. Bu bizim komü-
nistler, yer yiizü komünistlerinin sadece en bilgisizi ve alıulsızı değil,
aynl zamanda en arsrzı ve pişkini de..
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Rahmetli Velid Ebüzziya, devletin rakr yapıp satmasına karşı
iü. Gazetesine bir santimlik Tekel ilönı da almamıştır. Bizim pişkin
sol, dergi veya gazete oldu mu, meselö &eğli Çeliğin hem karşısın-
da iftiracr, hem de kapısında dilencidir. Amerikan petrolciisiinün ku-
)rusuna koşup dinamit yerleşürdikten sonra, bürosunda karşısına
dikilip "ilön" diye avuç açtığı gibi..

Ama Tiirkiye'de bu tiynetsizleri bir kuwet zannedip korkan, ya
linet olsun diye, yahut da ne olur ne olmaz diye besliyen o ka,dar
çok imansu ve cesaretsiz var ki, solun şımanklıklan ve artık birer
tıbbi konu höline gelmiş olan zıpırlrklan, biraz da bundan doğuyor!..

Bir §letmenin solcu iftiraları karşısında kahrrndan ölen Genel
müdüriiniin ölüm ilinlarını dahi ödeta bir müjde höline sokmak ister
gibi münhasıran aJrnı solcu gazetelere verecek kadar fikirsiz ve bd-
siretsiz bir iş ilemi, yalnrz bizim memleketimizdedir. Giinlük yiizde-
sinin tamahı uğıunda, bindiği dalları kurutmağa çalışanları beslemek
için yapmadığını bırakmıyan İlin Ajansının ve kanınr kurutup canını
çıkarmak için her sabah yeni bir ifüra bombarümanına tuttuğu iş
adamr karşısında il6n dilenen solcunun, gene yalnız bizde oluşu gibi..
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GROMİKO HAVANDA SU DÖVDÜ!

Mümtaz Faik Fenik

Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko'nun Ankara'da yaphğı temas-
ların bir tek müsbet neticesi olmuştuİ. O da Sovyetler Birliği ile Tiir-
kiye arasında birçok önemli meselelerde hiçbir İnlayış bulunmadığı-
run tesbit edilmesidir. Bu itibarla dağ, doğura doğura bir fare do-
ğurdu da diyemiyeceğiz.. Çiinkü, bu hususun bir defa daha meydana
çıkması ve halk efkörınca anlaşılmış olması da bir kazanç sayılabilir.

Öyle anlaşılıyor ki, Bay Gromiko, Ankara'ya muayyen mesele-
leri halletmek için değil de, sırf vaktiyle Halk Partisi iktidarınrn Dış-
işleri Bakanr Feridun Cemal Erkin'in Moskova'ya yaptığı ziyareti
iade maksadiyle gelmiştir. Halk Partisi Genel Başkanı İnönü'ye kar-
şı göstermiş olduğu hususi ilgi de bu yüzdendir. Bu ilgide elbette mu-
halefet liderinin ortanrn solunda olduğınu ifüharla ısiiylemesi de
ep€yce bir rol oynamıştır.

Evet, Bay Gromiko'nun Ankara'ya gelişi sırf bir nezaket ziya-
reti olmuş ve o çerçeve içinde kalmıştrr. Ruslar, bizim hiç bir mese-
lemize karşı samimi bir ilgi göstermemişler; daha çok Efaki konuş-
malara dalmrşlardır.

Tuhaf değil mi? Neşredilen tebliğde, Birleşmiş Milletler yasa§ı-
nın gayesine uygun olarak, diğer devletlerle birlikte milletlerarası
gerginliği azaltmak için azimli dawanmaktan bahis var da, Kıbns'ta-
ki gerginliği, hatti gerginlik de değil, adıyla sanryla Rum cinayetle-
rinin önlenmesi için Rusya'nrn ne şekilde bir hareket takınacağına
dair hiç bir işaret yok! Herkes de biliyor.

"Krbrrs'ta iki cemaat varmış!" Evet iki cemaat vardır; bunu biz
de biliyoruz, herkes de biliyor. Bay Gromiko'nun bunun için çenesini
yormafıına lüzum mu vardr?

Sovyet Dışişleri Bakanı ayrrca bunların hakları da konınmak li-
zımdır, diyor. Peki korunma nasrl olacak? Rum haydutlanna Rus si,
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lö}ıı vererek ve bider Ircndra ve Ziirih andlaşrnalarını tatbik etmeğe
kalkhğmız z,amani "Ha5nr, o|maz!" diyerek mi?..

Üstelik Bay Gromiko basın toplanhsında silöh vermek konusun-
da, ortalıkta pek çok haber dolaştığını, fakat bunların hepsinin ya-
lan olduğunu söylemiş ve sözlerine şunlan eklemiştir: "Bu mesele
yüksek seviyede bir resmi göri§mede ele alrnmalıdrr."

Zanı.ıederiz ki Ankara'daki temaslar "yiiiksek seviyede bir resmi
göri§me idi.."

Geçen Mart ayında Tiirkiye'ye gelen Rusya'nın 4 üncii adamı di-
ye tanılan Podgorny'ye de tiiyle bir sual soıırlmuş, o da, daha ewel
Kıbrrs Hükfımeti ile bir ticaret anlaşması imzalaüklarını, bu andlaş-
ma gereğnce, Krbrıs'a kiiçük çüpta silöh satılüğını ve bu silöhların
hiç bir ?,aman kudret]i ateş kabiliyeti olmadığını söylemiştir.

Bay Gromiko bugünkü sözleriyle iki üç ay ewel Podgorny ve he-
yetinin yapmış olduğu ifşaatı tekzip etmiyor mu?

Esasen çeteciler için de küçük çapta silöha ihüyaç varür. Ban-
yodaki çocukları, yataklarrndaki ihtiyarları katletmek için, tank, top
değil, küçiik çapta silöhlar köfi gelir.

fuin aslını ararsanız, Rusya bunlan da Makarios'a bol bol ver-
mektedir. Bu sayede Rumlar Krbns'ı, Rus uçaksavar ftizeleriyle do-
natmışl.arür. Bu haber de Amerikan kaynaklarırun haberi değildir;
biz-zat kendi itiraflariyle sabittir. Bundan iki ay ewel, sovyetler Bir-
tiği devletinin resmi orgaıu Pravda gazetesi, Amerüanrn teşebbtisü
ile Sovyet uçaksavar füzelerinin Kıbns'a sokulmamasrnı tenkid et-
miş ve "Emperyalistler Kıbrıs'ın savunma gi.iciinü arttrrmasına möni
oluyorlar!" diye yazmıştır.

Yine aynı Pravda gazetesi, "Birleşik Amerika'nın, Makarios hü-
kümeüne baskı için Nato müttefikleri nezdinde yaptığı teşebbüs Kıb-
ns'ta endişe yarattı" demiştir..

Bütün bunlar ortada dururken Rusya'run samimiyetine inanma-
mrz miimkün olur mu?

Dahası var: Ankara mtizakereleri sırasınd,a Gromiko, vaktiyle
Rusya'nın hodbehod bozduğu dostluk, iki komşuluk ve saldırmazlrk
paktlarının yeniden ihyösı için herhangi bir teşeiıbiiste ıbulunmuş mu_
dur?
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TAIIRİIü rİtıne uYDUnMAK İçİN...

§ırı sol, şimdi de bütün sivri hücumlarını Anayasa Mahkeme-
sinin bir karan iizerine toplaü. Sebep ne biliyor musunuz? ğinkü
Aıayasa Mahkemesi, Cez,a Kanunundaki 141 ve L42 nci maddelerin
Anayasaya uygun olmaüğ iddiasını kabul etmemiş, bu maddeleri
yüriirliikten kalürmak için istenen karan vermemiştir.

Herkesin arşınına göre bez verirler mi?. Her dövaeı, karann ken-
di arzusuna uygun şekilde çıkacaSndan emin midir?

Bu maddeler, toplum diizenini kökünden değiştirecek ve hattö
bunu cebirle yapmağa yeltenecek faaliyetleri yasaklayan maddeler-
dir.

Bu maddeler, içtimai bir srnıfın diğer sınıf üzerinde tahakkümü-
nü tesis etmek veya içtimai bir sınrfi ortadan kaldırmak, memleket
içinde kurulmuş iktisadi ve içtimai temel nizamlan değştirmek için
5nkıcı dernekler kurulmasını önlemektedir.

Hele bu dernekler, bir de bu amaçlara varmak için cebir ve şid-
det kullanmışsa veya her ne suretle olursa olsun tehdit etmeyi vası-
ta olarak kabul etm§se, müteşebbislerine verilecek ce?,ayr da ağrr-
laşhrmaktaür.

Bu maddelere göre, cumhuriyetçiliğe aykın dernek kurulamaa
Milli duyguları yok etmeğe veya zayıf|atmağa mituf dernek kuru-
|amaz. Mevcut nizamlarr yıkmak için propaganda yapıl&Inaz.

İşte t.İ.P. Genel Başkanı ve onun tuttuğu yola sapanlara göre
bu maddeler, fikir özgürlüğüne karşı imiş. Onu kısrtlıyormuş. Demok-
ratik idarelerde tiiyle şey olmarrıış!.

Bu zevat isterler ki, fikir özgürlüğü adına alabildiğne sol pro-
paganda yapsrnlar, milli menfaatlerimize aykırr hareket edecek ce-
miyet kurulabilmesini mümkün kılsınlar. Rejime kastederılere §es
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çıkarrlmasrn.. Bir içtimai sınıf, diğer bir içtima1 sınıf üzerine istediği
şekilde tahakküm edebilsin! Tehditler savur§un. Daha neler de neler
yapsın!.

Tek fikir özgürlüğü zedelenmesin!. Örselenmesin!. Çtinkü bu öy-
le bir maııolyaür ki, koklarsanrz, solar!.

Aman ne hürriyet aşkı, ne fikir özgürlüğü sevdasr değil mi?.
Zaten şimdiye kadar sol, Halk Partisinin mütemadiyen verdiği

tövizlerle, her alanda alabilüğine at oynatmaktadır. Şimdi bu mad-
delerin kaldrrılmasını sağlarlarsa, atı tam dizginsiz ve gemsiz bir
halde ortaya salacaklarına inanmrşlardır..

Bugüne kadar yaptıkları yıkıer propagandalar köfi değilmiş gibi,
bundan §onra kendilerini daha da serbest kılmağa çalışmaktaürlar...

Ne o? Baylar fikir ö4gürlüğü peşinde imişler!. Oysa ki, Huda
göstermesin, bu maddeler kaldınlacak olursa, millet topyekün fikir
özgiiılüğiinden yoksun kalacaktır.

Toplum düzenini kökiinden değiştirecek faaliyetlere girmek ve
bu gayenin tahakkuku için cebir ve şiddet kullanmayı dahi mübah
sa5rmak, hangi memlekette fikir özgürlüğünün icabr olarak makbul
sayılmışhr?

Biz,zat Sovyet Rusya'da dahi, toplum diizenini kökten değişür-
meğ hedef tutan bir dernek kurulsun, da bakın ne olur?. Koşkoca
memlekette bir tek Komünist partisinin mevcudiyeti fikir özgürlüğü-
nün bir tezahürü müdür?.

Bize kalırsa, 14L ve ]-(2 nci maddelerin kaldırılmasını istemek
dahi, memlekette mevcut nizamr değişürmeğe m,ituf dernekler ku-
rulmasr amacının bir propagandasından başka bir şy değldir.

Eğer bunlar sahiden fikir özgiirliğüne bağlı iseler, evvelö, mem-
leketteki en yüksek adli makamrn kararına sayg! göstermek zorun-
daürlar. Çilnkü adalet mülkün temelidir. Ama bunlar da mi.ilke düş-
manürlar. O da doğru!.
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AŞAĞILIK GÜDÜSÜ

Ahmot lhbaklı

Herkes kendinde olmıyan meziyet ve değerlerle öğünürmüş... Bu
bir ruhbilim kanunu, kenüni sevdirme, beğendirme tutkusud,ur. E'a-
kat çok defa, herkesin bildiği bayağ ve düşük yanları gidemek için
başvurulan bir savunma içgüdüsüdür.

Hiçbir namuslu hanrmın durup dururken, kimse ile sevişip öpt§-
mediğinden ve kocasınr asla aldatmadığından söz ettiği duyulmamış-
tır. Diiri.islük onun için en tabii durumdur. Akla fena şeyler gelme-
dikçe ne diye kendisinden şüphe ettirecek öğinmelere kalksın?

Buna karşılık, hayatta ahlik ve fazilet olarak herşeyini yitirmiş
olanlarrn, bari lifla olsun "Safdilleri aldatmak için" Diinyadaki bü-
tün iyilik hazinelerine sahip çıkmak istedikleri görülür. Sarhoş, al-
kolle uyartılmış olan zek6sını, sırf ayık olduğunu isbat için seferber
eder. Hrrsızın bütiin çırpınmalan, haksever ve ahlök titizi olmak iddi-
asıdır. ,Bunu. yapmazsa, iyi ve namuslu bilinen bütün kişileri avutmak
yolunu tutar.

Şimdi, geçirmekte olduğumuz "toplumsalcılık" modası içinde,
inşanların bu Nuh Nebi'ye yaşıt huyları da gömlek değiştiriyor. Ki-
misinde hızla "sosyalleşiyor. Kimişinde garip bir fazilet gösterisi ha-
linde "Milli"leşiyor.

Şu vurguncu, istifci, karaborsacı... Şu on iki yaşında işi çocuk-
lara tasallüt eden |rz ve emek di§manr sanayici taslağı... Üçkğıtçı
fabrikatör bozuntusu ve aklından ilerde duran para şrmarığ,ı ve öğ-
retmeni imamı, köylüyü ahmök yerine koyan potitika bezirgönı... Hep
kümelenmiş ve havaya ramazan topu gibi:

- "fi|7 de sosyalistiz! Ya... sosyal adaletçiyiz. Bizim atamız da
sölölemiz de böyleyü. Bizim şefimiz de partimiz de, göbe§miz de
sosyalisttir ! " diye giimbiirdeniyorlar.

Neden bu? İşte o eski illetten. Yani insan sömiirmenin, para tu-
r,ağı ile küçük kızlan kirletmenin, vatandaşr soytıp dolanürmanın
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pek aşağılık bir şey olduğunu biliyorlar. Bu kompleksten kurtulmak
için vaküyle dindar ve hayııısever görünürlerdi. Şimdi daha zahmet-
şiz ve modern olarak: "Sosyalistiz, sosyal adaletçiyiz!" deyip çıkıyor-
lar.

Bugiine dek, milletimizin tek kurtancı, onarıcı fikir çaresi olan
"Milliyetçilik" kawamıru "gericilik, yobazlık, kafatasçılık!" gibi aşa-
ğtık löflarla küçi.i_lı düşürmeğe kalkan Moskof emirberi ve komüniz-
min (kenü deyişleri ile) akçalı ve göniillü "Kompradonı" olan baa
tiplerin son günlerde :

"-fii2 milliyetçiyiz, gerçek, en gerçek, vallahi çok gerçek milli-
yetçiyiz... Demokrasi, ahlök, memleketin yüksek menfaatleri Milli
müessese... (hattö) btannul fethimiz, Tiirk milleti eski bir milletür."

Gibi bizim mukaddes temamız olan deyimleri garip bir ısrarla
kullanüklan göze garpıyor.

Savaş kaçaklarrrun ve di§mana casusluk edenlerin, neredense
bulup buluşturdukları, hattö çaldıkları veya sahn alükları "İstiklal
Madalyalarr"nı takrp dolaşmalarına benziyor bu hal. BiçArelerin yi-
ne de bir parça insanlık hissi taşıdıklarınr ve bu hissin "komünist,
satılmış, Moskof uşaklığ" gibi pek bayağı bir vaziyetten rahatsız oI-

duğunu gösteriyor.
Elbette sevinilecek yanı varür bunun. Biz Tanrıdan olduğu ka-

dar insan oğlundan da umut kesemeyia Bir fahişenin namuslu kaün-
lara özene özene bir gün tüm günöhlanndan sı5ırılıp, şeref doruğuna
ulaştığı çok görütdüğü gıbi, bir komünistin de içinde bulunduğu "leş"
halinden tiksine tiksine bir gün "milliyetçilik" gibi bir şeref yücesi-
ne hrmanması umulabilir.
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NEDİıN?

Ahmet kabaklı

İki üç solcu yazar,?frmznm Ku5nısunu birleten BEVVAL misa-
ü, şöhret yapmanın ve herkesi kendileriyle uğraştırmanın yolunu bul-
muşlar:

*
1 - Diirüstlük ve ilim prensiplerine katiyen boş vererek, yalan

rakamlar sürüyor, bulanık iftiralar ediyorlar. §öz getişi bir fabrika-
nın yıllık geliri 30 milyon lira ise ve bunun 10 milyonu işçilere üc-
ret olarak verilmişe... Geri kalan 20 milyonu bol keseden "kir" diye
gösteriyorlar...

- Yahu, deseniz, bu fabrikanın amorti§man payı, ham madde
masrafı, nakliyesi, vergisi, perakendeciye ayırüğı kAr yiizdesi, firesi,
ilön masrafı, girdisi çıktısı yok mudur? İşçi ücretlerinden başka bü-
tün meblöğa nasıl "kör" diyebilirsiniz? Kimü sizin iktisat hocanız?

yüzüniize aval aval bakacak ve "aklımız alsa bile meztıebimiz
a|maz bu hesabı..." diyecek. Sonra kibar kibar sıntacaklardrr.

Adamın kafası dumanlandıkça, mintarafilah "iktişat ilmi" kesi-
liyor. Kadehlerin şeffaflığı arasından Marks efendi giilücükler gönde-
riyor :

- Bak, diyor, arslanrm! Sen modern üüsat teorilerini değil be-
ni bile okumadın, okuyamazsın, anlıyamazsın. Tiirkiye'de benim "Ka-
pital"i okuyan beş kişi bile gösterilemez z,aten Ama siz komik ödem-
ler, ya "Kapitalist"siniz ya da "Kapital" di§manı.

Ama neyine yetmez senin on kuruşluk propaganda broşürleri.
Oıılarla Marksişt olunur, iktisat bilgini olunur, sosyalist parti bile ku-
nılur Ti.irkiye'de... Orıun için sen yap hesabrnı delikanlım. Meselö de
ki:

- Canım! de, Tlakya çewesinde soyguncu tacirler, sütün kilo,
sunu altmış kuruştan kapatıyor, §onra bunu peynir yaparak 600 ku-
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ruşa satıyorlar. Bu ne sömürücülüktür. Amerikan kapitalizminin oyu-
nudur bu!

Siitü peynir yapmak için, herifin harcadığı nakliye, makine, işçi,
ambar, sermaye bekletme masraflarrnı hiç düşünme. Kalayla gitsin
ticareti, imalAtı. Açları kışkırt, gençleri az.dır, köylüyü birbirine bo-

ğaz|at, utanma sıkılma! Bedavadan hem kahraman, hem ilerici, hem
de iktisatçı kesilirsin.

Bu arada birisi, senin şu Bekri Mustafa ilhamiyle karalaüğrn
her yazıya karşılık 300 lira almanrn sosyal adalete sığıp sığmadı$nı
sorarsa, atıl, hrmala suratınr:

"- §gnirn şu döktüğüm cevherler için giinde 300 değil 3000 bi-
le azdrr" de. Hiç utanma ! "Sosyal adalet, basit kimseler içindir" de.

*
2 - Aldıkları talimat gereğince, komünizme karşı olan partile-

re zümrelere ve kişilere, en yakışıksız tonda salürıyorlar. Bir parti-
nin bunlara arka çıkışına ve daima ayakta tutmak istedikleri o ecinni
taifesine benznr "Zinde Kuwet" masalrna yamanarak, küstahlaşıp
yılışarak milli kavramlara, ve devlet adamlarına küfür savuruyorlar
akşam sabah :

- Satılmış! kompradorl Morisoncu! gerici! kafatasçı! müteah-
hit! işçi düşmanı gibi yaftalarla...

*
Ne yazık ki birçok müsbet kalemler ve gazeteler, bu kopukları

ciddiye alıp adları, sanları, sıfatları ve şöhretleri ile cevap veriyorlar.
Körün istediği tek göz, bunlar ikisini birden bulmuş oluyor. Bu sefer
de:

- Bakın halkı uyartmak ( !) istediğimiz için hepsi bize hücum
ediyor diye tafralanryor, külhani keyfi çıkarıyorlar.

Bırakın Allah aşkrna, Tiirk halkınrn izan ve irfanr, böyle nice
boyah palyonçoları, söyletip söyletip gülecek olgunluktadır.
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GERİCİ BATI!

Ahmet kabaklı

Nihayet baklayı ağızlarından çıkardılar. Tuhaf bir yazrcmm
"Atatürkçü, devrimci, ulusçu" diye göklere çıkardrğı Niyazi Berkes:

"- §a|1gl|ık gericiliktir," diye verdi fetvayı.

Batıyı, yani 3000 yıllık medeniyeti, kültürü, ilmi, düşünceyi, sa-
natı öyle bir kalemde çiğneyip atınca, ne kalıyor geriye?

Bir İslömcılık bir de Sovyetçilik...

Berkes ve yoldaşları elbet İsl6.mcı olamazlar. Ne onların ahlik
iz'an ve meşrebi elverir buna, ne de İslöm Türk midesi kaldırabilir.

Her İslAmcılık, son hedefte Batıcılıkla birleşir. Rönesansla baş-
lıyan bugünkü Batının üç sütunundan biri Antikite, biri Hristiyanlık
ise, bir sütunu da İslAm ilmi ve felsefesidir. Rönesansı hazırlıyan baş-
lıca mayanın, k6.h Haçlıların yağmaları ile Kudüs ve Bağdat'tan ka-
çırıldığını ve kAh, Endülüs Müslümanları eliyle Avrupaya sokuldu-
ğunu kim inkir edebilir?

O halde?
Batıcılık gericiliktir, diyen kişinin "ilericilik" diye yoldaşlarına

gösterdiği şey, eski adiyle "Moskofculuk" yeni kibar deyişlerle Sov-
yetçilik, komünistlik, ve "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri"ndeki açık
anlamı ile "sosyalistlik!" olabilir.

Zaten bizdeki birçok budalanın bilmeden kullandıkları "İlerici ve
Gerici" sözlerinin Pravda dilindeki gerçek anlamları da budur:

GERİCİ: Yani Batrnın kültür, sanat ve medeniyetine, yüksek
hürriyet kavramına, ahlöka ve m,inevi değerlere bağlı olan kimse...

İLERİCİ : Yani, ihtililci, dikta idaresi ve zulüm isteyici, ilim,
kültür ve sanattan nefret edici, yıkıcr, bozguncu, Batı düşmanı...

*
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Berkes ağaları öyle siiyler de kenar fıkracısı durur mu? O da,
geçenlerde size "BÜYÜK I_rYANIş" adlı kitabını tanıttığımı?. |ng}Iiz
İşl rartlsi eski bakanlarından John Strancheye içerlemiş.

_ Salun, olmaya ki kendinizi "Batı sosyalizmine'' kaptırasrnız!
diyor. Yani ne İsveç sosyalizmi, ne Norveç ne de İngiliz. Bunlara bir
kapılıı,sanı4 z6,1im kapitalistler sizi şömürecek. Varşa yoksa Stalin,
Çuenlay ve Enver Hoca sosyalizmi...

Çiinkü diyor:
Batı sosyalisti gerçekçidir. Kendi toplumunun hesaplarına gö-

re bir sosyalizmin şartlannı kabul etmiştir. Bu sosyalizm, onun ken-
di milli sınırları dışına taşmaz. Ve kendi emekçisinin üşında bir
emekçi di§ünmez."

Sizin anlıyaeağınız, ancak "milli gınrrlar üşına taşan" bir sos-
yalizmi, yani komünizmi tanıyor bizimki. "Kendi emekçisinin dışın-
da başka emekçileri de" di§iinüp duruyor. Haniya: "Dtinya işçileri
birleşiniz!" demiş ya birisi. Bu da öyle. Büyük sevdalar peşinde. Ge-
rici Bahnın gerici sosyalizmi az geliyor.

§tranchy'i de onun için beğenmiyor. "Gençliğinde katıksız bir
sosyalist" imiş bu Stranchy ama sonradan tekimiil etmiş, komünist
tekömül etmez. Onun için Büyük Uyanış'taki göriişlere kapılmayın,
demek istiyor. Stranchy'nin 1930 daki fikirlerini benimsiyor bizim
pembe yanakhlar. Ama 1961 de dedikleri yalan, kapitalist dolabı. De-
gıl mi ki o da gerici Bahlılardan olmuş.

Bahcılık gericiliktir. Batı sosyalizmi de düpedüz sömürgecilik.
Anladık bunu. yalnız bir söz daha var:

"Atatürkçülük de Bahcrlıkhr!" derler. Şimdi bütiin bu Berkes'-
ler, bu kenar fıkracılar avaz avazi

"- B;i7 Atatürkçüyüzl." diye bağırlıklanna göre nasıl çıkabile-
ceğiz bu "gericilik, Atatürkçülük, sömiirgecilik" dingilinin içinden?
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öLÜM DENENn Mİ?

Ahmet kabaklı

Sayın Prof. Mümtaz Tarhan, DURUM'da pek değerli bir maka-
le yazmış. Bu yurda (bilerek bilmiyerek) fenalık etmek peşinde ko-
şanlara düşünme firsatr veriyor. Cevaplanması güç şeyler §oruyor.

Yazrda, önce "Batr sosyalizmi" ile "Doğu sosyalizmi" kavram-
ları ayırdediliyor:

"Bah sosyalizmi, demokrasi gibi, Batı'ya has bir husustur. Batı-
da sosyalizmin gerçekleşmesi, prensiplere, geleneklere, insan hakla-
rına ve bilhassa ferdi hürriyete bağlılık sayesinde mümkiin olmuş-
tur.

Demokrasi geleneklerinden mahrum, geri kalmş veya gelişmek-
te olan bir memleket sosyalizme yöneldiği takürde, bu ya sol dikta-
törlüği,ine yani komünizme dönecek veya Aü bir devletçilik şeklinde
dejenere olacakhr. Orıun için Ttirkiye'de, demokrasi kökleşmeden,
ferdi hürriyetlere bğlılık ve riayet bir gelenek haline gelmeden, Batı
mönasında sosyaüzm mümkün değildir."
- Profesörün fikrince, bizdeki sosyalistler ister samimi, ister sa-

mimiyetsiz olsunlar, bizim şartlar içinde "sosyalizm" gonunda "ko-
miinizm" e varacaktır. O halde, şimdi diişünelim:

- Tiirkiye'yi kalkınürmak için komünizm bir çare olabiür mi?
Tutalım ki, komünist sistem de bizi "iktisadi yöjden" kalkındırabi-
lecek. Fakat bu rejimi, demokrasi nizamr ile kryaslarsak, iktiısattan
başka konulard,a, acaba bir "denklik" görebilir miyiz?

"Meselö, insan haklarına, haysiyet ve şerefine, hürriyete riayet
olunması, Tiirkiyenin hür ve müstakil kalabilmesi komünizmle te-
min olunabilir mi?

Komünizm "fert" diye bir varlık tanımaüğı için onun hürriyet,
haysiyet ve şerefine pek aldırmaz. Bilikis idareci zümre olan YEYİ
SINIF'ın saltanahnı "mutlak" hale getirebilmek için, bu vasıflann
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yıkılması şarttır. Bu şart ve itibar giderme metoduna Rusya ve
Peyklerinde çok rastlanmıştrr.

Mümtaz Tarhan, bundan sonra Macar Başkanı KADAR'ın ha-
yat hikiyesini anlatryor :

Vaktiyle karakterli bir insanmış. Her idealist gibi hayal kırık-
lığndan doğma bir 6,ciz içinde çrrprrurken, onun direnişlerine, yöne-
tim arkadaşlarr ve Rus efendileri çok sinirlenmişler. Komünist usu-
lünce terbiye etmeğe karar vermişler. Kadar'rn hem bir uşak gibi ita-
atli olması hem de, kabiliyetli olduğu için elde tutulması lizımdır. Da-
yarulmaz işkencelerle onu itirafa zorlamışlar. Yine de "İnsanca" bir
dayanış gösterince, bir toplantıda hazır olan efendilerden biri em-
retmiş... Onun yüzüne işemişler, Kadar, o zaman işitilir işitilmez bir
iniltiyle yere yıkılmış, şahsiyetinin bütün bağları çözülmüş, artık
insanlığmdan eser kalmamış.

Profesör, bundan sonra, sosyalist geçinenlerimize sesleniyor :

"Haydi fertleri bir yana brrakalım, bir kaç neslin insanlıktan
mahrum yaşamasına da razı olalım... Ya Tiirkiye'nin ,Akıbeti ne ola-
cak? Türkiye, şimdiki gibi hür ve müstakil kalabilecek mi? Gönül
rızasiyle komünizmi kabul ettiği gibi, istemediği takdirde, bu rejimi
terkedebilecek mi?

Amerikalılara: "Yankee go home!" dediğimiz gibi Rus dayıla-
rrna da "haydi çekilin!" diyebilecek miyiz? "Memleketi ne hale koy-
dunuz!" diye onları tenkid edebilecek miyiz? Tenkid şöyle dursun,
varlr$mıza katlanacaklar mı? Hattö kendilerini (Türk komünistle-
rini) bile sağ bırakacaklar mı?

Yoksa Türkiye de Baltık memleketlerinin, Krrım'rn akibetine
uğrayarak bir Rus eyaleti mi o]acak? Böylece Rusya'nın üç asırlık
emellerini onun müstakbel komünist uşaklarr mı gerçekleştirecek?
"Kadar" tipi yamakların başına geçeceği sözde bir Ttirkiye'de Rııs
emperyalizmi'nin karşısrna kim çıkabilecek?

Eğer Tiirkiye, Afrika'da veya F}ansa'nrn yerinde olsaydr, şim-
diye kadar bir çok şeyi tecrübe ettiği gibi komünizmi de denesin, di_
yebilirdik... FAKAT ÖLÜMÜN TECRÜBESİ oLIJR MU?,,
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BİLİMSEL SOSYAIİZM

Ahmet Kabaklı

Hepiniz hırsızsınrz! Siz müteahhitler, sanayiciler, orta boy, kü-
çük ve büyük esnaf ! Siz ihraç, ithal dalaveracrları! Hep hrrsızsrnız
hırsız! Soyguncu başılar sizi. Amerikaya satılmışlar! Gidi kompra-
dorlar sizi! Meclisi hep sermaye uşakları doldurmuş! Hükümetin ba-
şında bile Amerika'nın kuklası olan "Morison'cular!" Sanayi Bakanı
da petrol şirketlerine ortak... Ya gaznte sahipleri... Ya benden ve
arkadaşımdan başka bütün yaz,ar|ar, ya kızını namuslu yetiştirmeğe
çalışan aileler! Bunlar hep hırsız burjuva geleneğinin ve kan içici
kapitalizmin satılmış ya da gerici 0leüeri...

- Ama nereden biliyorsunuz bunlan?

- Haa! Bizim Ankara'daki öbür yoldaşlar, ğzli partimizin
toplumcu ve toptancı liderleri... Dost sosyalist ülkelerin (Moskova,
Sofya, Varşova, Pekin) radyoları akşam sabah söylüyorlar aı]az
avaz| IJiç talimat almadan ya?at m|yfl biz! Bakşanız,a, biz yoldaş-
ların yazdrklarımız arasrnda kıl kadar fark oluyor mu? "Made in
S.Ş.C.B." gibi hep aynr konserve damgası vurulamaz mı yazdıklaııı-
mıza?

- Ama sizler de kapitalist bir gazetelerde çalrşıyor, o satılmış
rotatiflerle basılıyor, çoğu yabancı firmalann ve kompradorların ilin-
larr ile besleniyorsunuz! Orıa buna kredi, faiz külöhı giydiren, ya}ıut
bütün sülilesi devlet bahşişiyle zengin edilen patronlarla işbirliği
ediyorsunuz ya,.,

- Ne yaparsrnız! Kapitalist düzenin icabı budur. F,ilbet ilön ala-
cağız, bu mendebur patronlarr işleteceğiz, elbet kör sağlıyacağız ve
satılmrş burjuvazinin her şerefsiz çirkefini kendi nefsimizde göstere-
ceğiz ki millet iyice tiksinsin! Orıdan soııra bu halliı kurtarrp, üç Sov-
yet Cumhuriyetine böliinmüş olarak kurtarrcı dostlarımıza teslim
edince zaten mesele kalmaz. Halk uyanır, öbür soyguncuları kurşuna
dizer. Bize gelince, o zaman da iktidarı ele geçirmiş ve halkı kurtar-
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mış olarak, devlet zoruyla soyarız. Etı, döktüğümüz alınterinin hak-
kı değil mi bu? Kısaca, "yarath$mız değer ölçüsünde pay alırıZ"
canım! Hiç mi iküsat okumadrnız?

- İyi ama! Sizin vergi ka4ırdığıruz da söyleniyor!

- Dedik ya, hep bu kopmuş burjuva düzeninin, peçeli demok-
rasinin cilveleri. Bu düzende insan ahlöklı olamaz ki! Ama balun ne
teklif ediyoruz size: Biitün üretim vasrtaları devlete geçince ortada
ne verg:i kalacak ne de vergi kaçakçılığı.. Sizi temizleyince biz de
arrnmrş olacağız. Çiinkü bize hırsız diyen diller kesilecek.

(Burdan §onra tartışma biraz sertleşir ve taraflar asıl di§iince
güçlerini açık açık ortaya koyarlar: NOT: Branşımrz olmayan ve hu-
zurunuza üzülerek çıkardığımız kiifürler tırnak içine alınmıştır.)

"- §g diyeyim insan bir işe çanta hırsızlığiyle başlarsa her re-
zaletin içinde bulunur!" bütün herzeleri, vatan ve millet için en kötü
şeyleri söyler ve yazat tabii...

"- §i1 takım deyyıslar, hakkımda txiyle söytüyorlar. O dey-
yuslara... İsbatlıyamadrkları takdirde her firsatta deyyuslar diyece-

ğim. Hadi deyyusluğu kabul ediniz! S<izeüleri arasrnda deyyuslann
bulunduğu bir partiye Ttirk milleti oy vermez... "Yatan sahcüSna
kızınızı ve karınrzı da ekleyince cebinize belki beş on kuruş daha
fazla girer!"

"- B;ia, cevabımızla senin seviyene di.§mek istemeyiz ama po-
lis kayıtlarında senin için "Anasının fahişe olduğu" yazılıdrr.

Işte aaz okuyucular, haşa huzurda "basln" denilen şey, böyle
"hJrsız"lı "fahişeli", "de56ru§lu" bir kanunsudar malikinesi olmuştur.
Hgpsi de bu yolla vatanr kurtarmak, milleti uyartmak iddiasmda&r.
Ve Marks'ın tfıgatinde, bu "diyalektiğin" adına "BİıfoLSff. SO§YA-
T.IZNI" denmekteür.
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YA, ÖTEKİ?

Oıhon §eyfi Orhon

Sovyet Rusya'yı bize şirin göstermek isteyen Cumhuriyet fıkra
yazau, Amerika'yı habire çekiştiriyor. Sahiden dost arıyorsak, bir
millete kendisinden başkası yar olmaz.

Elbette her devlet önce kendi menfaatini düşünecektir. Elbette
bizden faydalanmak isteyecektir. Bu kadarınr yapmayanı düşünmü-
yoruz. Canımıza kasdi olmasın. Yurdumuzu işgal etmeğe kalkmasın.
Tarihi düşmanımız durumunda bulunmasın! Bunu ar|yorız.

Dış münasebetlerimizde dostla düşmanı ayırdederken elimizde-
ki ölçü budur. Yoksa, bizce hak öşıkı olsun. Uğrumuza başını koyup
kendini feda etsin, demiyoruz.

Amerika'yr dost seçişimizin asıl sebebi ondan en az tehlike ge-
leceğni bildiğimiz içindir. Sonra Rus üktasrndan fazla Amerikan
demokrasisini beğeniyoruz. Bir halk idaresi felsefesi yapan Ameri-
kan devlet adamlarr hoşumuza gidiyor. Anayasamrzın ilham kaynağı
insan hak ve hürriyetleri beyannamesidir.

Birinci Dünya Harbi sonunda Vilson'un 14 maddesinin sevinç
havasını bir müddet için bundan bütün mustarip milletlerle birlikte
biz de teneffüs etmiştik.

x
Cumhuriyet fikra yazarr bu hötırayı bir tarafa atıyor. Bize Ame-

rika'nrn kötü taraflarrnr anlatıyor :

İngiltere Krbrrs'ta kimle oldu? diyor: Amerika ile! Çıkarma
yapmak istedik karşımıza kim çıkıt? Amerika! Uçaklanmıza" bena-
ni kesen şirket? Amerika! Patrik Athenagoras nerden geldi? Ame-
rika'dan! Çelik işleri kimin elinde duruyor? Amerika!..

Daha buna benzer birçok meseleleri saydıktan sonra Amerika'yı
şöyle elinin tersiyle itivererek:

- Hadi canım sen de!
Diyor.

*
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Peki ama, ya öteki? Ya sevgilisi Rusya? Eize durmadan övdü-

ğü bu ülke? Ondan da başlayalım! Şöyle bir gelişigüzel, Rusya'yı bir
hatırlayalım:

- Altı yıl harpten sonra Osmarılr devletinin batmasınr hazırla-
yan en ağır şartlarla tertip edilmiş Küçük Kaynarca muahedesini bi,
ze kim imza ettirdi?

- Rusya!

- T\ına vilAyetlerimizi elimizden kim aldr?

- Rusya!

- 1..812 de Besarabya'nın terkini bize znr|a kabul ettirip Bük-
reş muahedesini kim imz,a|attı?

- Rusya!

- 93 Harbini kiminle yaptık?

- Rusya'yla!

- Istanbul'da camileri dolduran Rumeli muhacirleri hangi or,
dularrn önünden kaçıp geldiler?

- Rus ordularınrn!

- Bulgaristanı, Srrpları, Karadağlıları aleyhimize ayaklanürıp
1878 de bizi büyük bir mağlübiyete uğratarak Ayastefanos muahe-
desini kim imza ettirdi?

- Rusya!

*

Sayın fıkta yazarı dostumuzun canr sıkılmadıysa biraz daha
saymaya devam edelim:

- "fiirklerin elinden mutlaka İstanbul alrnmalrdır" diye bir si-
yasi vasiyet bırakarak cehenneme göçen Tiirk düşmanı hükümdar
kimdir?

- Rus Çarı Büyük Petro !

- l(111ry1'1 bizden kim aldı?

- Rusya!

- Bize'H'asta adam" lAkabını takan kimdir?

- Rusya!

- İkinci Dünya Harbinden önce (Almanya, İtalya, Japonya)
arasında üçlü pakta girmek için Boğazlarr kim istedi?

- Sovyet Rusya adına Molotof!
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- İkincl Diinya Harbinden sonra Boğadar|a
han'ı, Kars'r da isteyen kimdir?

- Stalin!

- Krbrrs'a silih gönderen kimdir?

- Sovyet Rusya!
*

beraber Arda-

Cumhuriyet fıkra yazafl müsaade ederse ben de aynı cümleyi
tekrar edeyim:

- Hadi, canrm sen de!
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A§IL IEIIIjKE

Orhan §eyfi Orhon

Asıl tehlike, bir üçüncü dünya harbinde srrurlarrmızı geçecek
Sovyet tankları deSldir. Allah esirgesin, o ız,ak bir ihümal. Asıl teh-
like, bizim için şimdiden bütün memlekette başıboş yapılan komiinist
propagandalarıdrr. Milliyetçi di§ünceleri çiğneyip aşarak her şeyi
tahrip eden komünist fikirler...

Siz isterseniz bunlara solcu fikirler deyin, yahut işçileri kendi-
ne çekmek isteyenler gibi, sosyalist fikirler de diyebilirsiniz. Yahut
da gençleri aldatmaya çabalayanlar gibi devrimei, ileri fikirler...

Bunlar, içimizde bir komünist diktasına karşr koyabilecek hiç
bir müdafaa kuvveti brrakmamaktadırlar! Milli duygulara saldırı-
yorlar, dini vicdanlara.saldrrryorla.r, milli müesseselere saldırıyorlar.

Ticarete, kazanıca, sermayeye, özel sektöre, dürüst bir şekilde
serbest çalışıp kaz,anan|ata saldırıyorlar. fiitüncülere, çiftçilere,
matbaa sahiplerine, armatörlere, fabrikacılara, yabancr sermayeye,
şirketlere, bitrhassa Eneğli Demir Çelik Fabrikasına saldırıyorlar.

Milliyetçi vasıfta lider olabilecek insanlara, vaktiyle rahmetli
Gümüşpala'ya, şimdi de büyük bir liyakatle onun yerini alan Genel
Başkan Süleyman Demirel'e, Adalet Partisine, demokrasiye, d,inine,
milliyetine bağlı halka, milli varlığmızı koııımak için yaptığımız it-
tifaklara, NATO'ya, Amerika'ya... I{asılr bir devlet hölinde, bir mil-
let hölinde nemiz varsa topyekün hepsine saldrrıyorlar..

*
Sovyet istilisına uğrayan memleketlerde örneğni gördüğümüz

bir kukla hükümet kuracak ilk komünist ajanları o cemiyetin en aşa-

ğrlık insanlarrndanür. Onlarrn yolunu açan propagandacılar onlar-
dan daha aşağrdırlar. Vazifeleri etrafa çamur sıçratmk, iftira etmek,
yalan söylemekten ibarettir.
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Bu işe, memleketi korumak için halka en çok hizmet etmek iste-
yenden başlarlar. Mesel,i, tam bir idealist, milliyetçi insan olan sa-
yın Demirel'den! Belli kaynaktan verilen direktiflere dayanarak:
"Ereğli şirketini zarara sokup şu kadar milyon lira tazminat aldı!"
diye yazarlar. Müessese resmen "Almamıştır." diye tekzip eder. "Ha-
yrr, aldr!" derler.

Masondur, dinsizdir!" diye yayarlar. Bu da resmen tekzip edi-
lir, yine "Ilayır, Masondur!" diye ısrar ederler. Büyük kongrede ör-
nek sayılacak bir dürüstlük ve vatanseverlikle Demirel seçilir. "Ame-
rikalılar onu dolarlarla seçtirdi!" diye iftira ederler.

*
Hep birden Amerika aleyhinde bulunurlar, neden? Çünkii Ame-

rika emperyalisttir! Sovyetler? De$l! Sovyet birleşik sosyalist
cumhuriyetinde ismi var, cismi yok, kaç millet var, onlar nedir? On-
lar hür milletler? Eski bir Kırım Hanlığı vardr. Şimdi, hani nerede?
Krrımda Kırımlıdan eser kalmamış. Sovyet birleşik sosyalist cumhu-
riyetlerinde adı duruyor !

Ya, peyk devletler ? Onlar da komünist rejimi sayesinde hürri-
yet ve refah içinde ? Peki, Peşte'de hürriyet isteyen üniversiteli genç-
leri ezen Sovyet tankları neydi? Macar hükümeti Asilere karşı yar-
dıma çağrrüğı için onlar geldiler.

Komünist Çin de emperyalist değil mi? Değil! Hindistandan is-
tediğ ne?..

*
Size bir komünist ajanının Kıbrıs meselesini nasıl gördüğünü ya-

zaylm i

"- Efendim, fiirkiye kapitalist niteliğe malik değldir, ama,
kendisine kapitalist süsü veren, kapitalist devletlerin sömürgesi bir
memlekettir. Hep bu yüzden zarar görıj,rıj,z.

Nitekim, Kıbrıs buhranr başında ada Rumları, İhgiliz emperya-
lizmine karşı ayaklandılar.,Biz İngiliderin tarafinı tuttuk. E,mperya-
lizm düşmanı Sovyetler de Makarios'un tarafinı tuttular. İngilizler,
bizim kapitalist yardakçılığımıza değer vermediler. Adayr, İngiliz nü-
fuzu altında tutmak şartiyle Yunanlılarla anlaştılar. Biz açıkta kal-
dık. Rusya ise, emperyalizm aleyhindeki siyaseti icabı Makarios'a
yardıma devam ediyor. Mesele bu!

*

69



Acaba, şu Amerikan barajı yrkrlsa, komünizm akımrna karşı hür

dünyayı kim müdafaa edecek? İkinci Dünya savaşında bizden Bo_

ğaian, Ardahanr, Karsı isteyen Sovyetlerin elinden bizi kim kurta,
rabilir ?

*

Milliyetçi fikir ve siyaset adamları bu başıboş komünist propa,

gandası ,krrn,r,, karşı gençliği uyandırarak bir müdafaa kuweti

|ıaratamadarsa, hiç şüphe etmeyiniz ki eski Krrrm Hanlığı gibi ta_

rihten silinip yok olmak tehlikesi karşısındayız !
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§OSYALİSTDİİşLER!

Orhan Soyfi Orlron

Halkın nefretinden kurtulmak için boyunlarına "sosyalist" can-
kurtaranlan takan komünist ajanları bu rejimin insanlarına karşr
kin ve husumet içinde yüzüyorlar.

"Sosyalist" kelimesini "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-
ği"nin de kullanışından cesaret alarak halkı: "Sosyalistiz!" diye
kandırmaya çalışıyorlar.

Sosyalistmişler !

Evet, komünist Rusya kadar sosyalisttirrur. 56rıyetler kadar
demirperde dışındaki hür memleketlere, hürriyet ve demokrasiye
bağlı devlet adamlarına düşman olmak şartiyle!

*
Hürriyet ve demokrasi taraftarlan bunların diliyle her vesiley,

le tecavüz ve hakarete uğramaktadırlar. Hür milletleri koruyan dev-
letlere, tabii en başta ve en fazla Amerika'ya, bunun için kurulmuş
NATO'ya: "Kapitalistler, emperyalistler!" diye yumruklarınr sıkar-
lar.

Dünyanın neresinde komünistlerin çıkardığı bir iq savaş olsa,
Sovyet Rusya'nrn tarafinr tutarlar. Kore'de dünya hürriyeti uğruna
biz de kan döktüğümüz için bunu pek yapamadrlar.

Faı],a kuwet gönderdiğimizi söyliyerek ağrzlarının içinden mı-
rıldandrlar. Ama, başka taraflarda yaydılar.

Küba'da Fidel Kastro'nun sakalınr okşayan onlardr. Rus füzele-
ri, Küba'daki üslerinden ağızlarındaki azı dişleri gibi söküldü.

Amerikan donanması Küba'yı abluka altına aldığı zamanki yazı,
larını oku5run.

Sosyalistmişler !

Demek, hilö bu komünist ajanlarrnın ne olduklarrnr anlamrya-
cağız da "Sosyalistmişler!" diye teslim o|acağız?.

*
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Nizım Hikmet'i neye beğeniyorlar? Sosyalist olduğu için mi?
Nizrm, saklamıyor: "Komünistim!" diye bağrıyor, Nizım'rn içinde
milliyetçi kalan bu memleket hasretine bağlı his tarafi onlara vv ge,
lir. Şair tarafinr, güzel Ttirkçe tarafını da pek an|amazlar.

Kaldırımlara yazs|aı: "Kahrolsun kapitalizm!" ilinları gibi, Nö,
zım'ın komünist propagandası için yazdığı duvar afişi tarzındaki
şiirlerini beğenirler.

Kurşuna dizilen komünist ihtilölcileriyle birleşerek :

"O duvar, o duvarrnız
vız gelir, biın vız1"

deyişini! "Beni Stalin yarattı. Ben komünist Rusya'nın çocuğuyum.
Benim vatanım Rusya'dır!" diyen Nözım'ı! Onu, bağırlarrna basar-
lar.

"Son asrın yetiştirdiği en büyük sosyalist Türk şairi!" diye bizi
aldatmaya çalışıyorlar !

*
Sosyalistmişler !

Eğer fiirk işçisinin hakkını koruyan, vatansever, milliyetçi sos-
yalist iseler, neden bu rejimi yıkmaya uğraşıyorlar? İngilteredeki
İşçi Partisi kadar sosyalist olsunlar ! Hürriyet ve demokrasiyi yok
ederek iktidara gelmek isteyeceklerine, meşru yoldan gelmeğe çaba-
lasınlar!

Rusya'ya niçin bu kadar hayrandırlar? Neden Rusya'da işçi sen-
dikası olmadığına krzmıyorlar? İşçiye grev hakkı verilmeyişine isyan
etmiyorlar? Emperyalizme düşmansalar, neden Rus emperyalizmi-
ne ses çrkarmıyorlar? Baltık devletlerini 1rutan, Ttirk milletlerini mi-
desinde yok etmeğe çalrşan, Kırım'da Ttirk bırakmayan, Azerbay-
canı yok eden, Berlin'e utanç duvarr çeken, Peşte'de Macar gençle-
rini Rus tankları altında ezen emperya|izme?

*
Onlara ses çrkarmazlar. Stalin'in dediği gibi: "İnsanlar ecelleri

gelip kendi kendilerine ölüyorlar, ya! Varsın bir kısmı da komünizm
yararına ecelleri gelmeden ölsün!" derler.

*
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so,SYAIlsT HİLMİ

Orhan Seyfi Orhon

Birdenbire ortaya çıkıveren bizim yeni sosyalistlerimiz, Meşru-
tiyet devri tiplerinden Sosyalist Hilmi'yi bana hatırlatıyor, boyca
bosca değil, Sosyalist Hilmi iri yarr, heybetli bir adamdı.

Basın tarihimize dair çok değerli eserler veren arkadaşımız Mü-
nir Süleyman Çapanoğlu'nun bu isimdeki kitabının başrna koyduğu
ressam Rıfkı'nın bir karikatürü, onu pek güzel canlandırıyor. Sosya-
list Hilmi eller cebinde, başrnda kalpağ, kaşları çatık, karşısında bir
ilkokul çocuğu gibi ufacık tefecik kalan Maliye Nazrrr Cavit Beye:

- Mangizleri uçlan arkadaş; iştirak edelim!
Diyor.

*
Sosyalist Hilmi'nin asıl lökabı İştirakçi Hilmi idi. O sıra sosya-

list kelimesi henüz moda olmamrştı. Sosyalizme İştirakçilik deniyor-
du. Hilmi herkese "Cepte metelik kalmadr!" dediği için Cavit Beye
de öyle diyor ve mesleği icabı iştirak teklif ediyordu. Bizim sosya-
listJerimiz boy, bosca ona benzemeder. Ama, karakterce benziyorlar.
Sosyalist Hilmi başka bir meslek bulamadığı için sosyalist olmuştu.
Fakat bir defa olunca da sonuna kadar ürendi. İlk Sosyatist Partiyi
kurdu. Bir başına, ama olsun! "İştirak" adıyla ilk sosyalist gazeteyi
çıkardı.

Pek kimse okumasa da çıkardı, ya! Görüyorsunuz, sosyalizme
bizimkilerden fad,a hizmeti var. Ona İttihatçlar parmağı taktığı
halde dönmedi. Hatt6. başındaki kadife kalpağını, arkasına giydiği
kırmrzı yeleğini bile değiştirmedi. Hapishaneden hapishaneye, men-
fadan menfaya süründü. "Gık!" demedi.

*
Dostum Münir Süleyman Çapanoğlu, Hilmi'nin nasıl sosyalist

olduğunu şöyle anlatıyor :
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Bir gün Baha Tevfik'in çıkardığı gazetenin idarehanesinde şair
Ahmet Rıfkı, Tiran'da öldürülen Nebil de bulunduğu bir sırada Hil-
mi:

_- Herkes bir meslek sahibi oldu. Ben bir şey olamadım. Ne ol-
sam acaba?

Der. Baha Tevfik cevap verir :

- Sosyalist ol, be Hilmi?

- Sosyalistlik nedir?
Baha Tevfik anlatır. Hilmi :

- Oldum gitti!
Der. Ondan sonra her rastgeldiğine haber verir:

- Sosyalist oldum!
*

İttihatçılar, Sosyalist Hilmi'den kuşkulandıkları için her vesile
ile tevkif etürir, bir tarafa sürerler. Sosyalist Hilmi buna o kadar
alışmış ki, polis yanına sokulup da "Biraz merkeze gelir misiniz?"
deyince: "Anladım! dermiş, bavulumu alayım, gidelim!"

Eski bir meşin bavulu varmış, onu alrp yola düzülürmüş. Mev-
kufken, hökimlere:

- Canım, uzatmayrn, nereye sürüleceksem gönderin de hepi-
miz rahat edelim! diye rica edermiş!

*
Sosyalist Hilmi'nin sonu fena gelmiştir. Benim eski İttihatçı bir

dostumdan işittiğime göre Sosyalist Hilmi mütarekede İngiliz işgal
kuwetleriyle sıkı fikı dostluk ettiği için bir gece Şehzadebaşında
Bozdoğan kemerinde bir cinayete kurban gitmiş gibi gösterilerek
harcanmrştır. Ondan kala kala bir "Sosyalist" likabı kalmıştır. Sos-
yalistliğinin kendisine ?ararl olmuş, fakat kimseye hayrı dokunma-
mıştır.

Sosyalizmi ciddi bir diva değil, bir macera diye almıştır. Bu sıı-
retle sosyalizm ona halk arasında bir şöhret sağlamış, bir de unu-
tulmaz isim bırakmıştır.

*
Bizim sosyalistlerin de mesleklerini sade şöhret yapmak için

kullandıkları görülüyor. Ara sıra Sosyalist Hilmiden ziyade bunu
macera tarafindan alıyorlar. Onunla oynuyrolar. Yalnız onunla değil,
memleketin hayatiyle de! Ne kadar hafiften alsalar, bu yine tehlike-
li bir oyuncaktır.

Kendilerine halisane bir tarzda fiirkiye'nin ilk sosyalistinin ha-
yatını ciddi bir surette incelemelerini tavsiye ederim!
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IYıİLLİYETçi GÖRÜş

Orlıaır lleyii Orlıon

Cumhuriyet Senatosunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
sayın Mehmet Turgut petrol meselesindeki tenkid ve sorularr cevap-
landrrırken gerçek memleket menfaatlerini milliyetçi bir görüşle
açıklamıştır.

Bu zatın konuştuğu konuda sadece oturduğu Bakanlık koltuğu
bakımından salihiyetli değil, tahsili, mesleği ve bilgisi itibariyle de
bütün minasiyle ihtisas sahibi olduğu inkAr edilemez.

Sayın Ttırgut Teknik Üniversite mezunu yüksek makine mühen-
disidir. Ticari işlerle de meşgul omuştur.

Petrol Kanunu hakkında siyasi maksatlarla yapılan tenkitleri
hatrrlarsrnrz. Köylünün toprağ elinden alınacağı, yeniden kapitülfls-
yon dewi yaratılacağ söylenmişti.

Komünist propagandacrları bunu ele aldılar. Söylemediklerini
bırakmadılar. Yabancı petrol şirketleri Tiirkiye'yi ipotekleri altına
almışlar, petrol çıkartmamak için kurulmuşlardı. Petrol aramryor-
lardı, fiirk petrolünü satmıyorlardı. Siyasi sabotajlara bile kalkmış-
lardı. Petrol Kanunu da bu imtiyazlı ecnebi şirketlerin bize kabul
ettirdiği yeni bir kapitülhsyondu !

*
Kulaklarımız bunlarla o kadar dolmuştu ki başka türlü düşün-

meğe cesaretimiz kalmamıştı. Mecliste sayın Bakanın, bütün tenkit-
lerin aksine Petrol Kanununun faydalı sonuçlar doğurduğunu söyle-
diğini işitenler şaşırmışlardır.

Bakan, yabancı şirketlerin 1956 ile 64 arasında memleketimizde
arama, rafineri ve tevzi konularında 3 milyar yatırım yaptığıru açık-
lamış ve demiştir ki :

"Yabancı şirketler fiirk petrolünü üreteceklerdir. Zaman bunu
gösterecek ! Esasen yabancr şirketlerin petrol üretiminden kaçrnma-
ları halinde elimizdeki kanun milli menfaatlerimizi korumak için ge-

reken hakları taşrmaktadrr."
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Bu sözler, kulakları komünist propagandacrlarrn hücumlariyle
dolanlarr şaşrrtmaz mı? Aynı konuyu, bir de miltiyetçi görüşle izah
etmenin farkına bakın!

*
Yabancı petrol şirketlerini müdafaa etmek gibi bir düşünce ak-

hmrzrn kenarından ge1mez. Bizim cebimizde bundan fayda uman bir
çakmağımız bile yok! Ama, mmeleket gerçe$ni antamak için her me-
selede milliyetçi görüşe ne kadar ihtiyacrmız vardır, görülüyor!

Gazetemiz bu konuyu yerinde incelemek için seçkin bir arka-
daşımrzı göndermiş, Tiirk ve yabancr şirketlerde petrol meselesi iize-
rinde araştırmalar yaptırmıştır. Pek yakında çok değerli Ballrsoy,
petrol konusunu milli menfaatlerimiz ölçüsünden bütün gerçekleri
söyliyerek açıklayacaktır.

Okuyucularımız, bunca zamandanberi basrnr kaplayan bu döva-
nın mahiyetini anlayacaktır. Memleketimiz için zarar|ı olan taraflar
neyse öğreneceğiz!

*
Sayın Enerji Bakanr Adalet Partisi Grubunda bize şimdiden :

"Petrol Kanununun kapitüldsyon hükümleri taşıdığını söyliyen ko-
münist çevrelerdir." demiştir.

Ah, komünist tahrikçilerinin bu rejimi yıkmak için yaptıkları
tezvirler!. Bütün meseleleri Petrol Kanunu gibi milliyetçi bir görüş-
le açıklayabilseydik !

Bunun için de Mehmet Turgut gibi kafası bilgiyle, yüreği mem-
leket sevgisi ile dolu, her türlü iftiralara pervasızca göğüs gerecek
aydınlara ihtiyacımız vardır.

*
Sayın Bakan: "Petrol Kanununun değiştirilmesi meselesi, maa-

lesef bir istismar konusu olmuştur. Petrollerin devletleştirilmesi ise
bir rejim meselesidir." Dedikten sonra, bu milletin bağrından gelen
bir erkek sesle şöyle söylüyor :

"Bu memlekette iftira ve tahrikler, yalanla ve kışkırtma ile hiç
bir iş yapılamaz. Kimsenin ticaretine m6ni olunamaz. Tatbikat ha-
töları giderilerek milletimizin hakkı korunacaktır. Kimsenin gürültü-
süne pabuç bırakmıyacağz!"

*
Komünist tahrikçilerin elinde bütün memleketi tutuşturacak

bir yangın haline getireceğini sandığım petrollerin içimde memleket
sevgisi ile bir meş'ale gibi yanüğını hissediyorum!
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GELECEĞE DAİR!

Orhon Seyfi Oıhon

Eğer milliyetçiyseniz, bu millete, bu memlekete kanınızla, canı-
nızla bağlıysanrz, vasiyetnamenizi hazrrlayın! Eğer hür bir memle-
kette hiirriyet içinde yaşamadan başka emeliniz yoksa, yine vasi-
yetnamenizi hazırlayın !

Eğer hür çalışmayr, hür kazanmayı, serbest ticareti, özel teşeb-
büsü, kenünize dileüğiniz işi seçmeyi, kabiliyetiniz ve talihiniz var.
sa çalışıp daha müreffeh bir hayata kavuşmayı, yoksa halinize şük-
redip mütevaa,ane yaşamayı kabul ediyorsanrz yine vasiyetnamenizi
hazrrlayrn!

Mülkiyeti, sermayeyi, mirasr reddetmiyorsanız, milli, dini ter-
biyeye bağlıysaruz, ne olursanız, bu hüviyetinide olmayr istiyorsa-
nız, yine hiç durmadan vasiyetnamenizi hazırlayın!

Demokratik hür bir rejim içinde, kanundan başka kimsenin
emrine baş eğmeden, korkusuz yaşamaya, hür dünyaya, insan hak
ve hürriyetlerine inanryorsanız yine hemen vasiyetnamenizı hazır-
layın!

*
Dünkü - Akşam gazetesi fıkra yazarı haber veriyor - : "Bunda

ısrar ettiğiniz takdirde cezasrnr çok acr şekilde ve birkaç yıla kadar
mutlaka çekeceksiniz. Bıı bir sosyal oluştur. Sun'i baskılarla geliş-
mesi geciktirilmek istendikçe daha hızlanacaktır!"

Aman, dokunmayın komünist ihtileli bombasr patlamak üzere!
Yazar, bu işin en iyi eksperi olduğunu ve hiç yanılmadığını söylü-
yor,

Halinize acıdığ için çaresini de gösteriyor: Bir defa, Anayasa-
ya komünist propagandalarr aleyhinde yeni hükümler koymıyacak-
sınrz! Bunu yapmak kapitalistlik demektir. Kapitalistlerin birkaç yı-
la kadar başrna ne geleceği malüm!

*
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Bereket versin, sizin gibi olanlar, yani milliyetçiler, dini ve mil-
li terbiyeye bağlı kalanlar şuna inanırlar: ",Gaybr Allahtan başka
kimse bilmez!" Biz ancak Ariflerin hikmetlerine inanarak, tarihten
benzer vakaları gözönüne getirip ibret almaya çalışarak temkinli
hareket edebiliriz.

Atalar şöyle demiş: "Azgrnlık iyi değildir. Yırtıcr kuşun ömrü
az o|ır. Keskin sirke kabına ?arardır."

Tarihimizden ibret alrrsak asıl bel6, aşrrı solcularrn başlarına
gelmiştir. Hatrrrmıza gelen misalleri yazalım ama, yine inanıp inan-
mamakta herkes serbesttir.

*
Rusya'da komiinist ihtililinden sonra kendisini Tiirk Komünist

Partisi Başkanı sayan zava||ı Mustafa Suphi, Türkiyeyi komünist
yapmaya karar verdi. İşi adamakıllı azıtmıştı. Yoldaşlarrndan davet-
nameler aldı. Kalktı, cumbur cemaat Erzurum'a geldi. Oradan Trab-
zon'a geçti, Ankara'ya gidecekti.

Fakat gidemedi. Trabzon'un eski tip ağalarrndan Yahya KOh-
yanrn pençesine düştü. Bir takaya bindirilip boğduruldu. Bu bir!

Yine işi azıtanlardan İştirakçi Hilmi de hapisten hapse, sürgün-
den sürgüne gezdikten sonra nihayet bir gece Şehzadebaşrnda Boz-
doğan Kemerinde bir otoniobil cinayetine kurban gitmiştir. Bu iki!

Seretl'ler de işi çığırından çıkartmışlardı. Birkaç defa matbaa-
ları başlarına geçirilmek istendi. Hayatlarrnın tehlikede olduğunu
anladılar. Memleketten kaçıp kurtuldular ve bir daha da dönmediler:
Bu üç!

*
Sabahattin All, ilk önce z,ararsız bir çocuktu. Şiir, hiköye, ro-

man derken azrtmaya başladı. Öğretmenlikten attılar. Hapse girdi.
Yine uslanmadı. "Marko Paşa"yr çıkardı. Ankara'daki milliyetçi
gençleri aleyhine ayaklandırdı. Nihayet o da bir tertibe geldi. Bul-
garistan'a kaçayrm, derken öldürüldü. Zava|lının günlerce cesedi or-
manda kaldı.

Faz|a misal istemez §anınm. Görülüyor ki bu millete çukur kaz-
mak isteyenler, kendileri o çukura feci bir şekilde düşmüşlerdir.
Yalnız buna eski şiirimizden ata sözü diye kullanılan bir "hikmet"
eklemek yerinde olur:

"Yrldrz araya,n gökte nice turfa miineccim,
Gaflet ile görmez kuyuyu rehgiDerinile!"
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IIADI}İ I}EĞİLMİş!

Orhon §eyfi Orhon

Hükümetin aşrrr sol cereyanlara karşı tedbir alacağı kararı,
solculan sinirlendirdi. Eskiden böyle haberler ortaya çıktr mr sız-
lanırlardr :

Savcıya çağrıldıklarrndan bahsederler, sorguya çekildiklerini
söylerler, diva açılacağından korkarlardı. Şimdi böbürleniyorlar:
Kimsenin bu akımr önlemek haddi değilmiş?

Allah, Allah, neye haddi olmasın? Biz hükümeti bununla mükel-
lef sanıyoruz. Brraksrnlar da, memleketin altı üstüne mi gelsin? Bir
sınıf kavgası içerisine mi düşelim? Devletin kurulmuş temelleri çök-
sün, siyasi ve hukuki nizam yıkılsın mr? Başımıza dikilecek bir sol
diktatörlüğünün mecburi işçi kamplarına doldurulalım, öyle mi?

*

Bu felöketlere uğramış memleketleri görenlere sorun: Orada
hayat nasılmış? Oraları nasıl bir cennetmiş! O cennette bir dakika
korkusuz yaşamak ihtimali var mıymış!

Hele rejimin tam yerleşemediği ilk günlerde? Temizlik hareket-
leri devam ettiği sırada? Bu günleri yaşamış bir dostum anlatıyor:

- Bazan siyasi polis yolu keser. Bir halk yığınını alır götürür.
Kimin nereye gittiğini, ne olduğunu anlayamazsrnrz. Kurtulanlar
ağrzlarını açıp korkularından tek kelime söylemezler. Aile hayatı bir
felikettir. Bir apartımanın her odasında bir aile oturur. Bazan bir
odayı orta yere perde asıp iki ailenin bölüştüğü otur.

Aile deümse, polise gidip: "Biz evlendik!" diye adlarını kaydet_
tirenlerdir. Sonra da canları srkrlırsa "Biz boşandık!" diye bildirir-
ler.

Ne mutlu aile, ne mesut hayat değil mi?

*
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Hükümetin aşrrı sola karşı tedbirler alacağna sinirlenen yazar:

- Bunlar solun ne olduğunu katiyen anlatamazlar!
Diyor. Anlatamıyacak bir şey yok, budur işte! Sol propaganda-

sının ne olduğuna gelince, onun misalini de kendi veriyor:
"Sol akımr önlenmeli ki yabancı şirketlerden avanta alanlar

meydana çrkmasın! Sol akımı önlenmeli ki hastanelerden kovulanla-
rın feryatları işitilmesin! Sol akrmr, önlenmeli ki Boğaz ve Suaüye
villölarında oturanlarrn şişkin göbekleri rahatsrz olmasın!" Sol pro-
pagandası da bunlar, veya bunlara benzeyen şeylerdir.

*

Şimdiden yeni aday isimleri dillerde dolaşıyor. YaLnız hükümete
geçme$ tasarlayanlar, hükümetin vazifelerini de beraber öğrenmeli-
dirler.

"Ti.irkiye'de hükümeti idare etmeğe özenenler, bunaldılar mı ba-
sarlar yaygarayı :

"- So1 akıma karşı tedbir almalıyrz!"
Dememeli!
"- §6| akrmınr önlemek kimsenin haddi değildir!"
Dememeli!
"- Devleti idare etmekten iciz olan yüz paralık bir kAğıda isti-

fasınr yazrp vermeliür!"
Dememeli!

*

Hükümete gelmeğe hazırlanıyorlar madem ki, hükümetin başh-
ca vazifesi budur. ceza kanununun bir türlii kaldırtamadıkları 141

ve L42 nci maddelerini unuttular mr? Unutmuşlarsa kendilerine ha-
tırlatalım, yaptıkları propagandalar bu maddelere tastamam uygun-
dur:

"Madde: 1.42 - Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal bir srnıf iizerin-
de tahakkümünü tesis etmek, yahut sosyal bir,sınrfı ortadan kal-
dırmak, yahut memleket içinde mücesses iktisadi veya temel nizam-
lardan herhangi birini veya devletin siyasİ veya hukukİ nizamlarınr
topyekün yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda ya-
pan kimse 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasiyle cezalanünlır."

*
Hükfımetin sola karşı tedbir almak haddi değildir, ne demek?

İşte kanun maddesi: Hem haddi, hem de vazifesidir!
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KOMÜNİZMİN BAŞ §İIrAIil : YAII\N

I}r. Tevetoğlu

İnsan haklarını hiçe sayan komünizm, dünyadaki htirriyet ve
demokrasi nizamrru yıkmak yolundaki mücadelesinde birçok dene-
melerle öğrenmiştir ki, bir milletin isüklölini elinden alabilmenin, o
memlekette komünizmi hökim kılmanın en kolay ve kestirme yolu,
firsatlarr kollamak ve biz,z,at imkAn, vasat ve firsatlar yaratmaktır.

Bir milletin vatansever elemanları mill1 menfaatler hesabrna
herhangi bir harekete giriştiklerinde, komünist hemen suret-i ha^k'-

tan görünerek bu harekete katrlır ve bu kaçırılmaz fırsattan fayda-
lanmaya kalkar.

Çok defa da gençliği, işçiyi, köytüyü, basrnı istismara çalışır.
Bunların pek hassas olduğu vatani, milli, dini, kütürel veya ekono-
mik bir konuyu ele alıp, "hayır yolunda" görünen bir protesto yürü-
yüşünü, bir basın kampanyasınr, bir mitingi, bir açık oturıımu, bir
grevi, bir ihtilöli kendi "şer plönları"nı gerçekleştirmek için bizzat
tertipler.

Önce, tiirlü çeşiü bulunan sosyalizmin hangi nev'i olduğunu bil-
dirmeden kitleleri kandırarak ya|ruz "Sosyalist" aüyla meydana çık-
mrş, sonra "Marksist Sosyalist" ve nihayet saati gelince bütün çıp-
lakh$ ile "Krzrl Komiinist" olduğunu açıklamş bir komiinist köle-
ler partisinin 1947'de Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Macaris-
tan'da, 1918 de Çekoslovakya'da, bu memleketleri Demirperde geri-
sine yuvarlamaktaki metod ve başarrsı, hep bu çeşit "şer tertipleri"
nin sonucudur.

Komünizm çok iyi bilir ki, bir toplumda kendi işine yarıyacak
kargaşalığı çıkarabilmek için ewelö bu toplumu teşkil eden fertler,
zümreler ve sıruflar, bilhassa sil6.1ılı kuwetlerle sivil vatandaşlar
arasrnda ayrılık, ikilik, ihtiras ve nefret hisleri yaratmak lözımdır.

Bu sebeple komiinizm, güven ve sevgiyi sarsıp kaldırarak kit-
leleri birbirinden ayıracak, korku ve tehditlerle toplumun huzurunu
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kaçrracak, nizarıları bozacak ve tiiylece fertler, zümreler, srnıflar ve
nihayet milletler arasında düşmanlık yaratacak şuur drşı, uzlaşmaz
bir kuwet ve mel'anete, bir şer silöhına muhtaçhr. Komünizmin bu
baş silöhr "yalan" dır.

Gerçekte komiinizm "kuwet" değil, "zaaf" olduğu için yalan'a
başvurur. İnsanlarda da incelenir, araıur§ıa yalan söyleyenlerin ba-
şında ruhen zayrıf olanlar, ruh hastaları gelirler. Yalanı yalan oldu-
ğu için kullanan, seven ve söyleyenler hep bu psikopat'lardır.

Ceza korkusu tesiriyle yaptığı suçu arkadaşına yüklemeğe ga-
lışan çocuktan, kaatile, hırsıza, f6.hişe kadrna kadar bütiin kabahat-
liler, suçlular, giinahkörlar, başarıya diirilst ve meşru yollardan ula-
şamıyacakldnnr zayıf ve aşağılık varlıklarında duyarak diğer insan-
lann hak ve hürriyetlerine tecavüz eden kin ve husumet malülleri,
yalanı "gerçek" olarak kullanırlar.

Krzıl cehennemin diinya cenneti olduğuna kendilerini kandır-
mış görÜnen Ökibetleri meçhul ajqnlaı,, heniiz komünist gayyösına
düşmemiş gafilleri de bu yalana inandırmağa çalışrrlar. Komünistle-
rin aşa$lık şahıslannda, bütün maddi ve mönevi taraflanyla bir
psikopat, bir hırsız ve bir f6h§enin her üçü birleşmiş halde temsil
edildiklerinden, bu hasta ruhlu, hak ve hürriyetlere dt§man, kirli
ve mii{ewes yaratıklar, bütün sağlam, hak ve hürriyetsevet, temiz
insanlaıa di.işmanürlar. Orılan lekelemeğe, yıpratmağa ve yoketme-
ğe çabalarlar.

Kendilerinde yokluğunu hişsettikleri herşeyi kimde göriir ve
bulurlarsa ona di§man kesilirler. Vatansrzdrrlar, vatanseverlere;
şuursuzdurlar şuurlulara; bir burjuva uydurması addettikleri hayö,
iffet ve nömustan yoksuldurlar, hayöli, iffetli ve nömuslulara; din-
sizdirler ündarlara; inkflrcıürlar inananlara ve lğ§acası yalancı ve
müfteriürler doğrulara, diişımandırlar.

Komünistlerin geçmişleri araştırılrnca göriiliir ki, ya tiirlü ah-
liksıdık yüzünden okuldaıı kovulmuştur. Yahut itisiplinsidik, hırsız-
lık veya vatana ihanetle ordudan tard edilmiştir. Cinsi sapıktrr, sev-
diğinin, ,iilenin ve toplumun reddine uğramıştır. Bu aşaSlık duygu-
larının kendilerine verdiğ "in§an ve toplum dl§manlığ" ile şahısla-
rı, onlann şahıslannda idealleri ve nihayet bu ideallerin kurduğu
müesseseleri yrkmak, her komünistin başlıca vazıfe saydığı hedef-
lerdir.
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Diinyanın her tarafinda seçimle iş başına gelmiş, hak ve hür-
riyetin, milli hökimiyetin temsilcisi olan meşru ve milli parlömento
müesseselerine komünistler daima düşmandrrlar. Parlömentoyu teş-
kil eden 6,za.|arı, parti ve teşekki.illeri yıpratarak, kanun d§ı olan ko-
münizmin ve komünist partisinin kanun çerçevesine ve Meclis içine
alınmasınr temin ve böylece murad ve hayil ettikleri neticeye kavuş-
mak, her memlekette gerçekleştirmeğe çabalaükları plönın tatbika-
tı meyanrndadır. Ve tatbikatta kullandıkları başlıca şilöh yalan'dır.
Söylenmedik sözleri söylendi, yapılmadık işleri yapıldı, diye yayar-
lar.

Her gün renk, her gün cephe ve ağız değiştirirler. Komünist
vokabülerinde "ak" ın mön6sı "kara" olduğu kadar, "gerçek" in
mön6sı da "yalan"dır.
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KÜLTÜR, EoLŞE\.İzMİ

Dr. Tevetoğlu

Di.inyanın dört bir tarafinda döima rastlanan husus, karışü
zamanlarda solcularrn faaliyetlerini açğa wracak kadar arthrükla-
rrdrr. Bir memleketin iç düzeninde devlet otoritesi zayıfladı, polis ve
inzibat kuwetleri gevşedi, anarşi ve ihti16,te elverişli bir hava tees-
süs etti mi, karakış oıtasında odada soba yarup da sun'i sıcaklık ge-
lince tahtakurulannın dirilip deliklerden meydana çıkışları gibi, ko-
miinistlerde de bir canlılık, bir kaynaşma görülür.

Yurdun muhtelif bölgelerinde minalı, kasıtlı yangınlar gıkarrr-
lar, protestolar, grevler, mitingler ve yürüyüşler tertip ederler. İyi
maksatlarla, idealist ve vatansever kişilerin yaptıklan miting, pro-
testo yürüyüşü, grev ve ihtilillere kanşır, teryıiderin lekelenmesine,
doğru yolda yürüyenlerin sola sapmalarrna, kısacası (fayda) nın
(zarara) dönmesine ve bu firsatlarr menfur ideolojileri hesabına is-
tismara çabalarlar. Bütün dünyada kullandıkları yıkıcı metodlar ay-
nr olmakla beraber, her milletin sosyal bünyesine, ordusunun milli
güç ve karakterine, halliurun din, ahlök ve milliyet gibi minevi silöh-
larrnrn kuwet derecesine göre, plön ve tatbiklerinde bazan lusa, ba-
zan uzllrL v6,deli değişiklikler yaparlar.

(Tahrik, tazyik, tezvir, terüp ve tahrip) kullandıkları pek çok
yollardan altrsınrn adrdır. Yalan ve iftira, fösılasız kullandıkları en
mühim sil1hlandrr. Sabretmesini çok iyi bilirler. Bolşevizm Rusya'da
doğduğu ilk giinden beri, diinyanrn tek hür Tiirk yurdu olan mem-
leketimizi de bir zava|h Krnm, bir talihsiz Kafkasya, bir kara baht-
lı Azerbaycan haline sokmak için mütemadiyen uğraşmrş, çalrşmış,
çabalamıştır.

1920 Mayısında Asya memleketlerine bilhassa Tiirklere yaym_

laüs bir ,,bildiri,, de, İngilizlerin şiddette aleyhinde bulunduktan ve
..Rusyanın ılın teriyle ve kan ba,basıno çahşan bütiin miugf,|gdg,

ctiiııyanın esir mİlletlerine hiirrİyot kazonilırmalr için şerefli bir sulh
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akteiteceğinden" bahsettikten sonra, tertiplediği şu gülünç yalanla-
ra Türk ve müsliimanlarr inandırmaya çalrşıyordu :

"Rusyanrn ve Şorkın İslömlanl. Camilori, ibirlethaneleri, mek-
topleri, taiırip ve haklan gaspedilen kiınseler! §izin dininiz ve ff,tlet-
leriniz milli vo medeni hiirriyetiniz serbest vo el süriilmez bir haltle
kalacaktır. Serbesko ve mAniasız olarak milli hayatınızı tanzim etii-
niz Buna, haJ<krnız vardrr. Bilınelisiniz ki Rus inkil6,b-ı kebirinin §ov-
yetleri sizin hukukunuzıı bütiin kuwetiyle himaye odeoektir. Şarkın
müsliimanlan Tiirkler, Araplar, İraniler, Hindlilor, kencli memleket-
leri, malları, hoyatlarr tak§im vo ha,rap edilmek iizeıt bulunan kim-
selor! §ukut eden Çarlık tarafındaıı tanzim odilen İstanbul'un ceb-
ren §gali muahedesi yırtılmş ve ma,hvedilıniştir. Rus cumhuriyeti
millet §ovyetleri memlelretinizin cebnen işgalini red ilo ilin eder ki,
İstanbul Müslümanların olinde kalareakhr. fiirkiye'nin taksimine ve
Tiirk arazisinden bir Erıııenistan teşkiline dair olan muahede yırht-
ııuş ve maiıvolınuştur. Yine ilffn ederiz ki İranrn imhasüa dair yapı-
lan muahede de yrrtrlmıştrr."

Komünist telsiz telgraf istasyonlarrrun yaptığı bu yalan, alda-
trcı, kandrrıcr neşriyat Erzurumdaki telsiz telgrafımrz tarafrndan
alrnarak K6.zım Karabekir Paşa marifetiyle B. M. Meclisine, Kolor-
dulara, Miralav Rafet Bey'e, Trabrnn, Van Valiliklerine ve Erzincan
Mutasarrıflığna nakledilmişti. Meclis'te bu tebliğe karşr cevap ve te-
şekkür yazmayl düşünen ve hattö Bolşevik ordularınrn yurda girip
bize yarümlannı isteyen bir iki maksatlr veya gafil sapık çıkmışsa
da Kırşehirli Müfid Ef,endi, Ttabzonlu Ali Şükrü Bey başta olmak
üzere birçok uyanık vatanseverler buna şiddetle mukabele etmişler-
dir. O gün, içyüzü henüz tamarnen bilinmeyen Bolşevizm hakkında
Hamtlullalı §uphi Bey (Antalya) şöyle söylüyordu :

- Bot§eviklik kuıryeti bu topraJılara girecek olursa yağrnager
olmak tıznre girecektir, tah"ip edeektir, yakareaktır, yüacakhr.
An'and,tımıza vo mukaddesatımıza, hürrnet etınoyecektir. Bu tiiyle,
dir."

Meclisin ateşli, vatansever hatiplerinden Trabzon mebusu Ali
Şükrü Bey de şunları söylüyordu :

- Benim alüşiindüğtim bir cihet var. Dtişünelim. Biz Bolşevik
kuwetinin ne oliiuğunu bilmiyonrz vo bilmediğİmid ile ltramdullah
Suphi Bey pokölö ifade ettiler. Onun için şimdi Meclis Botşovik
progra,nunrn ne oltluğonu bilmediği haldo e§asen taraftarlannca pro-
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pa,ganale yapılnş bununla ıneıııIoketin efkir-ı umumiyesi zehirlen-
miş olduğu halile biz kalkar da Bolşoviklerle ittifak effik ileıısek bu-
nun ınemleketteki at<si tesiri bizo muvafrk zııhur etmez. Beniteniz
Bolşoviklerle anlaşmak moseleşini siiylomedim. Teşrik-i meşai falan
mevzuu bahis değildir. Biraz da ifrata kaçmryalım. Bilirsiniz ki bir
z&man İngilizler de İstanbul'un bizde ketilığuı tobşir etm§ler vo ga-
zatnlerimiz bunu a.llırşlamıştı. Sonu ne oldu rica ederim, çok ileri git-
moyelirn."

Bolşevikler, Tiirklerin ölüm - dirim savaşına başladrkları müş-
kül şartlar içinde fırsattan faydalanmak üzere Bakfi'da akdettikleri
Beynelmilel Komünist Kongresine bizden de ajan olacak bazı kim-
seler davet ediyorlardı. Tiirk milletinin başı, Kuvay-ı Milliyecilerin
teşkil ettiği Tiirkiye Büyük Millet Meclisi'nin Reisi Mustafa Kemal
Paşa, 27 Ağıstos 1920 de, bütün bu hususları uyanık, yanılmaz ve
ileriyi gören sözleriyle açıklıyor, bu konuda arkadaşlann uyarıyor
ve Meclisin milli hislerini şöylece dile getiriyordu :

- Meşmu-i ölileri olmuş olacaktır ki son giiııIerde Bakii'de bey-
nelmilel bir kongrc yapılmaktadır. Resmi ve gayri resmi vuku bul-
makta olan müraca,atlortia bizden de oraya muralıhasiır davet eili-
yorlar. Bu davetler doğrudaıı doğruya halluınıza vuku buluyor. Trab-
zonlulara, Erzuruırılulara her tarafa birtakım dovetııaırıeler geliyor,
gönıIeriliyor. Alüğımız molfımata göre bazı yerlerde bilhassa huilu-
da civar yerlerden ba,zı üevat bu kongreye icabet etmiştir. Dfendi-
Ier, her miinasebet düştiikçe arzetmiştim. Ve bu miiııasebetle de lıir
defa daha tekrar ve teyid etmek isterim ki biz memleket ve mille-
timizin mevcuüyetini vo istiklölini kurtarmak için karar verdiğimiz
z,rnofuIl kenili noktaj nozarlanmıza töbi bulunuyoriiuk. Vo kentli
kuwetimize istinad ediyorduk. Hiç kimseilen bir ileı"s alma,dık. Hiç
kimsenin muğfil mevaidino aldanarak işe gir§meitik. Bizim nokto-i
rıaz,arlarımız, bizim pronsiplerimiz ciimlece malümdur ki Bolşeük
pren§ipleri değildir. Ve Bolşevik pıensiplerini milletimizo kabul et-
tirmek için ile şimdiye kadar hiç itüşiinmeilik. Ve teşbbtiste bulunma-
dık. Bizim itikadıınıze göro milletimizin temin-i haınıt ve teolişi ken-
di kabiliyet-i mitliyesiyle mütonasip olon nokta-i nazarlardır.

Bizo milliyetperver derler. Fa,lıat bfu öyle milliyetporveranız ki
bizimle teşrik-i meşai eden büttin milletlere hiimet vo,riayet edeıiz.
Onlınn, bütlin milliyetlerinin icabatınr tanrıız. Bizim mtlliyetIıerver-
liğimi7 herhalilo hodbinone vo mağrurane bir milliyetlıerverlik de-
gildir. Biz her taraftan hariçton vo haıicin tesiriyle ilahililen nöınü,
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tenahi ta,arnızlaıa, hiicumlaıa rnaflız bulunmalıtayız. Bu vaziyei
içinclo bidm için esas, sokinane valıilot-i mi|tiyi muha,faza etmektir."

Bolşevik kongresine şahsen ve münferiden iştirak edip sonra
memlekete Bolşevik prensipleriyle dönecek ajanlara ateş püsküren
Gazi Mustafa Kemal Paşa uyancı açıklamasma şöyle devam eü-
yordu :

"- Binaenoleyh falıan yerde, falan, vo fil6n yerlerde yapılan
kongıelere filan, filan, filan ıniinferiden ilövot olunurlar. Vo bunlar
oraye gider vo orada mevzubahsolan esasatı kabul edeı memleket
içinile tatbik etıneye başlarsa bıı doğru bir istikamet o'la,rrıan."

Tiirk milliyetçiliğinin, Tiirk vatanseverliğinin sembolü Mustafa
Kemal Paşa, kendi hesabına veya Rusya hesabına bu kongrelere ka-
tılıp yurda dönünce milli bünyemizde gedikler atmaya çalışacak
ajanlara, vatan hainlerine asli müsamaha göstermiyor ve şöyle
söylüyordu :

"_ Bıiz kongrclero ile gideriz, her taıafa giileıiz. Her şeye işti-
rak ederiz. yalnız biz adafiz. Millet gitler. yani yalnız milletin kenili
miimessillerinilen miiıekkep olan Meclis gi«Ier ve yapılma"sı ld,nm
gelen şeyi bu yapa^r. Vo ancak Meclisi alinizin salA,lıiyetini haiz olan
memuriınn herhangi kongrrcde, herhongi bir malıalde, herhangi bir
comiyette, herhangi hiikimetle 5ıapacoğı toma§, söyleyeoeği siizn ve-
receği imza makbul vo muteber olınaft l6,zrm gelir. Biz bugiin kenili
nOkta-i nazarlanmıza, milletimizden, hallinmrzdan gelen hakikİ nok-
ta-i nazarlıra t6bi olarak hareket etmektayi,z.u

İşte Uu kesin kararlar, Tiirk milletinin, Tiirkiye Büyük Millet
Meclisinin ve onun, komiinizmi Tiirklük için en büyük tehlike bilip
her göründüğü yerde ezilmesini emreden büyük reisi Mustafa Ke-
mal Paşa'nın devam eden tutumlan, Bo§eviklere, bu yurda silöhla,
orduyla değil ancak hiyle ile, "kültür bolşevizmi" ile girilebileceği ka-
naat ve zaruretini anlatmış oldu.

O gün bugün, komünistler kandırabildikleri, satın alabildikleri
soysuz, vataısız ruh hastalarrnı Moskova'ya celbederek, F'ransa ve
İsviçre gibi bazı Avrupa komiinist merkederine çekerek veya mil-
yonlar sarfiyle yrırt içinde yetiştirerek hep Tiirkiye'de kültür bolşe-
vizminin yayılmasına çalışmışlardır. Bunu bilhassa dilde, edebiyat-
ta, tiyatro başta gelmek üzere sanatta ve okul kitaplarrnda tatbik et-
mek suretiyle kolayca başaracaklannı hesaplayarak plAn ve prog-
rma bağlamışlardır. Uyanık Tiirk gençlerinin, bu yazıda Atatiirk'ün
kendilerine tuttuğu meşalenin rşrğında, cemiyetimizin maksatlı yıkı-
cr, sözde sanat faaliyetlerini dikkatle takip etmeleri ve değerlendir-
meleri Tiirklüğün geleceği bakımından bir zaruretür.

87



§AĞ vD sol,

vecihi Ünal

§alon sosyalistleri ve kitaplannda başka, ya?a,n, açık oturumlar-
da başka konuşan bazr iiniversite öğretim üyeleri, demokratik hür
toplumlarda fikir suçu olmadığru, sadece kanun üşı fiillerin cezalan-
dırılabileceğini söylüyorlar. Bunlara göre Anayasamızda fikir suçu
diye bir şey yoktur. Yasak olan, sadece, antidemokratik bir sistemin
zor kullanılarak tesisine teşebbiis edilmesiür. Bu görüşe göre komü-
nist partilerin kurulması da, demokratik usüller dahilinde işbaşına
geçmesi de serbesttir ve hattö Anayasamızın bir gereğidir...

Mesel6, komünistler, istedikleri gibi söyleyecek, yazacak ve teş-
kilötlanacaklar ve iktidar bekleyecek. Ta ki zor kullanarak ihtilöl te-
şebbüsiine girişecekleri giine kadar. Zor kullanarak ihtilöl teşebbü-
süne gir§tikleri takdirde müdahale olunacak ve suçlular cezalandırr-
lacak, asılacak. Ya ihtilölciler muvaffak olursa? O takdirde de on-
lar, kendilerinden öncekileri cezalandıracak, asacak!

Eğer bu görüş doğru ise, Anayasamız, başta Milli Birlik ve Halk
Partisi iktidarları olmak iz,ere, yiirürlüğe girdiği giindenberi, biz,z,at
onu hazırlayanlar tarafindan ihlAl ediliyor demektir.

Ama üyelim ki, Aıayasa'nın metnine de, ruhuna da taban ta-
bana aykın olan bu görüş doğrudur. Yine cliyelim ki, Anayasamız,
komiinizm ve faşizm gibi antidemokratik rejimleri yasaklayan İkinci
Diinya Savaşr sonrasr Anayasalarından mii]hem olarak hazrrlanma-
lnrş, hiç bir fikir yasaklanmamışhr. Yani Ttirkiye, sosyalistlerin ve
bir krsım üniversite öğretim üyelerinin <tettiği gibi, bir Fransa, bir
İtatya gibidir.

Ne olacaktır o zaman? Sol, bütün nüanslariyle teşkilötlanacak,
tır: Demokratik Sosyalistler, Radikal Sosyalistler, Komünist Partisi,
Proleter Partisi... İyi ama, sğ da bütün nüanslariyle teşkilötlana-
cakhr: Hristiyan Demokratlar, Muhafazakdtlar, Faşistler, Kralcr-
lar...
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Bizim çok akıllı, çok ilerici sosyalistlerimiz ve üniversite öğre-
üm üyelerimiz bunu böylece kabul ediyorlar mı? Hayrıır. Nerde o
ce§aret, o yürek, o samimiyet ve hürriyet aşkı?

Sonsuz fikir hürriyeti mi? Sola da, sağa da. Hiirriyetin tahdidi
mi? Sol için de, sağ için de aynı ölçüde. Kurnadığı, nalrncr keseri zih-
niyeüni bırakıp, bir parğacık samimi olmak gerek.

Eliiyle bir fikir hürriyeti anlayışr olsa, sol cenahta ne nefes ka-
lır, ne yürek.

fulerine gelince. İtalya ve Batr Almanya gibi demokratik hür
toplumları örnek gösteriyorlar. Bu iki ülkedeki iktidar partisinin aü
nedir, bilir misiniz? Hristiyan Demokrat Parti. Ve Tiirkiye'de bir
Müslüman Demokrat Paıti kurulacak olsa, bu bayların nasrl telöşa
di§eceklerini, neler geveleyeceklerini tahmin edebilir misiniz?

Komünist Parti kurulmasınr yasaklayan Batı Almanya'da,
Marks'tan Engels'ten tutunuz, Kafka'run, Saıtre'ın ve Breeht'in
eserleri dahil her türlü fikir ve sanat alıımını yaymak serbestmiş te,
Tiirkiye'de bırakınız bunlan, Steinbeck ve Reşat Nuri'nin eserleri
bile yasakmış.

Bu baylann ya yeni yayınlardan, oyunlardan haberleri yok ve-
ya bal gibi yalan söylüyorlar. Yayın evleri, değişik adlarla §artre'ın
eserlerini yaymakta yanşıyorlar. Brecht veya Reşat Nuri'nin piyes-
leri resmi tiyatrolarda oynanıyor. Kafka veya §teinbeck'i ezberleme-
yen kalmadr. Ama bazı seyirciler, bazı piyesleri protesto ediyorlar-
mş, beğenmiyorlarmş. Bu, pek tabii, pek demokratik bir davranış
değil mi? Brecht'i, §artre'ı, Rus§ell'ı kendi memleketlerinde yuhala-
yan yok mu?

F'ikir hürriyeti, ya, sağ için de sol için de sonsuzdur veya her
ikisi için de almı ölçüde hudutlandınlır.

İtiraf etmek lözım ki, Tiirkiye'de sola tanrnan fikir hiirriyeti,
sağa tanınandan çok daha faz]adır ve bu gerçğn en şaşmaz şahidi
kitapçı vitrinleri, gaznte|er, deıgiler, sinema ve tiyatrolardrr.
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SAĞ Go§TDRİP §oL VURMAK

vecihi Ünal

Şu hayalci sosyalistler var ya, hamamda şarkı söyleyip çatlak
seslerine işık olan z,ava|lı|ara benziyorlar. Yüderce, hatt6. binlerce
yıl önce ileri siirülen, kokmuş, çürümüş, bitmiş düşünceleri yarım
yamalak tekrarlıyor ve kendilerini yeni bir fikir sistemi icat etmiş
saruyorlar. Meyhanelerde, lüks salonlarda başbaşa veriyor, kurduk-
lan tekkelerde sohbet ediyor, korkudaır, kuşkudan doğan bir tedir-
ginlikle biribirlerine telkin, kuwet aşısl yapmağa çalışıyorlar:

- Köylü bizden, işçi bizden, esnaf bizden, Tiirkiye dev adımlar-
la sosyalizme giüyor. Eğer bu seçimlerde değilse, öniimüzdeki se-
çimler sonunda mutJaka sosyalizm iktidarda!..

. Hani, etraflarındakileri aldatmak için yalan söyleyip de, sonra,
kendi yalanlanna inananlar vat ya, hayalci sosyalistler işte bunlara
benziyorlar. Hayallerinde, rüyalarında iktidar koltuklannı görüyor,
millet ezilip siirünürken kendilerinin krallar gibi yaşadıklarını, milli
gelirin kaynağna otunıp, kaymağını aralannda bölüşecekleri günü
düşünüyor ve bu sarhoşlukla diyorlar ki:

- Komünizm propagandasr ne demekm§? Demokrasilerde fi-
kir suçu olur mu? Bırakınrz herkes istediğini, aklrna geleni, işine el-
vereni söylesin...

Bilmiyorlar ki, sola da sağa da bu ölçüde bir hürriyet tanındığı
gün, kalemlerini kıracak, dillerini yutacak, kaçacak bir delik araya-
caklardır.

Sosyalizmi, "ilericilik" bir entellektüellik rozeti §anan yarr ay-
ünlar da dahil bir avuç saf, heniiz döndiirülen dolayların, varılmak
istenilen gayelerin farkında tteğil. Çiinkü kurnaz sosyalistler sağdu,
yu sahibi halktan ve has aydınlardan gelecek reaksiyonu bildikleri
için, gayelerini maskeliyor, istediklerinin tam tersini söylüyor, sağ
gösterip sol ınırmağa çalışryorlar.
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Ateş ile barut nasıl bir arada durmaz ise, gerçek sosyalizm ile
milliyetçilik de bir arada barınmaz. Yani bir insan ya sosyalisttir,
ya da milliyetçi; ikisi bir arada olmaz. Bizim diişündüklerini söyle-
mekten korkan, utanan sosyalistlerimiz ise, hayret edilecek bir piş-
kinlikle, milliyetçilik şampiyonluğu yapıyorlar. Milliyetçilik, sağ bir
duygıı ve düşünceür. Halkın benimsediği de, bu.

Sosyalizm, hür teşebbiisün ve özel mülkiyetin arıti - tezidir. Bir
irısan hem sosyalizmden, hem de hür teşebbüs ve özel mülkiyetten
yana olamaz. Ama maskeliler, özel mülkiyete taraftarmış gibi gö-
ründükleri yetmezmiş gibi, üstelik, özel teşebbüs elindeki milli en-
diistrinin ancak sosyalizm sayesinde gelişeceğini söylüyorlar. Bu,
nasyonal sosyalizmin, milliyetçi sosyalizmin, Vili, faşizmin tarifiür.
Yani, sağn da, sağı.

Sosyalistlerin geri kalmış ülkelerde tatbik ettikleri yeni taktik,
bu: Din gibi, milliyetçilik gibi halkın sıkı sıkıya bağlı olduğu sağ
duyguları okşamak, onları bu suretle avlayıp tavladıktan sonra, mil-
lileşürme adı altında, devletçiliğe gitmek, milletin malrnı idareci eki-
bin emrine vermek. Bir sol diktatörlük kurup, hem ekonomik, hem
de politik gücü o yeni sömürügü sınıfın emrine verdikten, bütün mü-
eadele silihları ellerinden alınan halkı köleleştirdikten sonra, sosya-
üzmin diğer safhalarını tatbike girişmek.

Başımzı çeviriniz de, balunız etrafınıza..

Sol diktatörler, bir yandan milliyetçilik nutuklan atar, cami-
lerde poz verirken, üğer yandan bütün ekonomiyi ellerine geçiriyor
ve kiraladıklan kalemlere şunlan yazdınyorlar :

- Marksizm (yani komiinizrı) dine aykın olması şöyle dursun,
bilökis İslöm dininin bir icabıdır!.

Tabii oralardaki insanlar işin iç yüzünü anlıyorlar ama, çok geç
kalmış oluyorlar.

Sağ giisterip sol vurmak isteyen maskeliler, şimdi işin aldatma,
milliyetçilik gibi, sağ propaganda safhasındadrrlar. Aldananlann
tuttuğu da işte bu, yani, sağ davranışlar. İkinci safhaya geçtikleri,
sol yumruğu atmağa giriştikleri giin, aldananlar da dahil, bütün mil-
letin yumruğunu kafalarında bulacaklar..
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§AĞI soLU BELLİ aINIAz

Vecihi Ünal

Kim derdi |ri On Dokuzuncu yüzyılın o pırrl pırıl hak, hürriyet,
demokrasi teorilerinden §onra bir giin gelecek aydırılar akıllı dikta-
törliiklere methiyeler yara"cak ve köleliğin gönüllü savunuculan ola-
cak?.. Kim derdi ki, artık J. S. Mill ile birlikte tarihe malolduğu sa-
nılan hürriyet mi otorite mi tartışmaları yeniden başlayacak ve şos-
yalizm adr altında despotizmin övgüsü yapılacak?

Fikir modası da kıyafet modasına benziyor ve eski defterler
karrştırrlıp, yeni buluşlarmış gıbi piyasaya sürülüyor!. Ve nedense
geri kalmış ülkelerde zıt göri§ler arasındaki akrobasi, uçlar arasın-
da mekik dokuma daha şaşırtıcı ve ibret verici oluyor.

Gaznte kolleksiyonlannı önünüze serip de şöyle bir baksanız,
sözde aydınların fikir kutuplarr arasında zıgz.ak|ar çizdiklerini gö-
riirsiinüz de, hayretler içerisinde kalııçınrz @k değil, daha üç-beş
yıl öncesine kadar, hemen bütiln ayünlar, halr, hürriyet, demokrasi
prensiplerinde birleşmişlerdi. Bıraluruz diktatörlüklere methiyeler
yazInayl, hürriyet ve demokrasi anlayışından inhiraf ettikleri sanr-
lanlar bile vatan haini sayılıyor ve aydınlar korosu tarafından yu.
halanıyordu.

Hallun huzuruna çıkıp da:

- Siz ekmek mi, yoksa hiiniyet mi istiyorsunuz?
Diye soran politikacılar, haklı olarak, sert bir dil ile tenkid edi-

liyorlardı.
Sosyaliarı modasiyle her şey birdenbire değişti. Sosyalist aydı-

nımsılar, demokrasiyi kaba bir kelle hesabı sayarak a|aya alıyor, sol
diktatörlüklere methiyeler yazıyor ve hürriyete dudak büketek so-
ruyorlardı :

- Halk, ekmek mi istiyor, yoksa, hürriyet mi?!..
trIıonomik, politik ve sosyal durumları biribirinden perişan olan

geri kalmış sol diktatörlükler, sol propaganda edebiyatiyle ş§iriliyor

92



ve hatta ideal bir örnek olarak gösteriliyordu. İdeal bir örnek olarak
kabul edilen, bağımsızlığına yeni kavuşmuş sosyalist ülkelerden biri
de, şimdi kardeş kavgaları içinde sızlanan zavallı Cezayir idi. Bizim
sosyalistlere inanrrsanrz, &zayir, ekonomik, politik ve sosyal ba-
kımdan imrendirici bir isükrar ve müthiş bir ilerleme içindeydi. Kı-
a| &ı,ayir'de her şey, her şey, her şey gül pembeyü. Bir halk de-
mokrasisi, bir halk Cumhuriyetiydi Cezayir'deki rejimin adr, halka
hürriyet tanrnmıştr ve sömiirücüliilr tamamen ortadan kaldırılmıştı.' Bütün safsatalar, mugalatalar, hükümet içi darbe ile birlikte,
bir sabun köpüğü gibi söndü, dağldı.

Meğer sosyalistlerin "Milli Kahraman" olarak ilAn edip alliuşla-
üklan z,aval|ı Bin Bella bir vatan haini, kendi emellerinden başka
hiçbir şey diişiinmeyen bir bayağı diktatörmt§. Meğer &ıayir,'o
her derde devö sosyalist ekonomi rejimi sayesinde, ta,hammülü im-
körşız bir sefaJete yuvarlanmrş. Meğer iltimöslar, haksızlıklar iyice
artmış ve millet, diktatör ile etrafındakiler tarafından sömürtilüyor-
muş.

Statin ve Kruşçef gibi kızıl diktatörlerİn nasıl bir vatan haini
olduklarrnı, memleketlerini nasıl sefalete yuvarlaüklaJını, öliimle-
rinden veya devrilmelerinden sonra, yerlerine geçenlerin ağzından
öğrenmedik mi?

Ama nedense, bizim çok ilerici solcular, kızıI diktatörlüklerde bir
ihtilel, bir darbe oldu mu, kirli çamaşırlar ortaya atıldı mı, dut ye-
miş bülbül gibi susuyorlar.

Yukalıya tükürseler bıyık, aşağıya tiiküışeler sakal; ne yap-
sınlar? !..

Şimdi herkes merak ediyor ve türlii yorumlar yapılıyor: Acaba
yeni diktatör daha mr sola gidecek, yoksa, 18O derecelik bir dönt§le
sağa mı kd,yacaJ<? Diktatörlüklerin saft solu belli olmaz. Önemli olan
iktidarda kalmaktır ve bunun için de ne gerekirse o yapılır.

Ne oluısa, maddeten ve m6,rıen gittikçe sefalete yuvarlanan za-
valh halklara olur.
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MA§I(ENİIY ALTIhIDAKİ

vecihi Ünal

Kennedy, hem drşarıya giden Amerika sermayesini geri çekmek,
hğm de işsizliği flz,altıp iştihdam hacmini yiikseltmek için, vergiler-
de büyük çapta indirim yapmışh da, ekonomi ve maliyeye aklı erme-
yenler, bu karar karşısında şaşınp kalmşlarü. Bu karann neticesi
ne olmuştu, bilir misiniz? Amerika sermayesinin bir kısmı yurdu-
na dönmüş, yatınm ve istihsal artmış, işsizlik büyük mikyasta azal.
mış ve vergi indirimlerine rağmen, elde edilen vergi gelirleri eskisin-
den de fazla olmuştu...

Hem bu miisbet netice, hem de De Gaulle'iin drş ödemelerde al-
tın esasrna dönme şantajı, Başkan Johnson'u da aynı politikayı ta-
kibe sevketmiş ve yeni Başkan da Kongreye önemli miktarda bir
vergi indirimi yapılmasınr teklif etmiştir. Maksat, Amerikalı serma-
yedarlar için Amerika'yı daha cazip hale getirmek ve dışanya giden
dolarlarr içeri çekmektir. Bu kararın sonunda da dışardaki dolarla-
rın önemli bir kısmının kendi vatanlarrna döneceği tabiidir.

Görülüyor ki, Amerika Devletinin son yıllarda ta.kip ettiği eko-
nomik politika, dolarları drşarrya yollamak değil, bilekis, üşardaki
Amerika sermayesini içeriye çekmektir.

Amerika Devleti ile Amerikan Şrketlerinin ekonomik plitikası
bu kadar zıt olduğu halde, Marksçrlar ve saf aydırılar, bilerek veya
bilmeyerek, Amerika Devletiyle Amerikalı müteşebbisleri biribirine
kanşhnyorlar.

Bugün Amerika, bir yandan tecrübelerin verdiği dersler, diğer
yandan da sağ kanadın gittikçe kuwetlenen baskısı yüzünden eko-
nomik ve politik alanda mümkün olduğu kadar otarşiye, infiratçılğa
kayıyor.

*
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Hür milletler cephesinin en ileri üyelerini bile düşündüren, iizen
ve yeni tedbirler almağa sevkeden asrl gerçek, bu: Amrika, kono-
mik ve politik alanda otarşiye kayaısa, hür milletlerin dunımu ne
olacakhr? Akıttı devlet adamı ve büyük ekonomist Ludwig Eltshard,
bu sebepler yüzünden, De Gaulle'ü krrmak ve }uzdırmak pahasrna
da olsa, Batr Almanya'nın Amerika'ya mutlak bağlılığını açıklamak_
tan kaçınmamrştır.

Bazı komiinist ülkeler de dahil hemen bütün diinya, Amerika
dolarlarının Amerika'ya dönmesinden, bu suretle de büyük bir ser-
maye imkirunı kaybetmekten endişelenirken, bizim solaklar, "evi-
ne dön" şarkrları çağınyorlar.

Ma^ksatlarr malüm Marksçılar ve §&f, biğisiz, §oruınsuz yarr ay-
dınlar, haydi neyse... Ya, sokaktan medet umaıı politikacılara, siya-
si partilere ne demeli? Bir yandan yaptığn pl,ff.nı bile drş yardım ku-
lüplerinin ihsanrna göre ayarla, diğer yandan, sokakta yükselen
"evine dön" nöralarınr alkışla. Bu mu, seviyeli politika? Bir yandan
liberal ekonomi esasına dayanan Ortak Pazan'a üye olmayı büyük
bir başarı say, diğer yandaıı Orta^k Paza;f ı cephe alan kızl diktatör-
liik taraftarlarının, köprüyü geçinceye kadar, sırtıru şıvazla. Bu mu,
dtirüst, samimi poliüka?

*
Tiirkiye, Vietnam, Kore, Dominik olama,zmış. Elbette olamaz.

Tarihinde oldu mu ki, bundan sonra olsun?.. Tarihinin hiçbir devrin-
de sömürge olmayan Tiirkiye, bugün, bür milletler cephesinin itibar-
lı üyelerinden biridir ve bu, ekonomik, politik andlaşmalarla tescil
edilmişür. Tiirkiye, tıpkı İngiltere, Almanya, İtalya, İsviçre... gibi
isterşe drş yardım ve yabancr sermayeyi kabul, dileışe reddeder.
fiirkiye ekonomik ve poliük bakımdan en az bu iilkeler kadar milli,
bağmsız ve hiiı bir tilkedir.

Millileştirme safsataları, kcilleküvizm, emperyalizııı yöveleri ise
hür milletler cephesinden kopma özleminin birer maskesiür.

Maksat, Amerika di§manlığı kisvesi altında, onun benimsediğ
ekonomik ve poliük sistemi ma}ıküm etmektir. O ekonomik ve poli-
tik sistemin tersi ise, komünizmdir.
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MİLLİITTçİ KoMÜNİzM ( !)

vecihi Ünat

İlericilerin uydurma sözlüğünde, diğer ilmi kelime ve tabirler
gibi, komünizmin de mönösr değişmiştir. Aslında, ewensel işçi hare-
keti ve burjuva sınıfınrn işçiler tarafından tasfiyesi anlamrna ge-
len, milliyetsiz, ırksız, hudutsuz, ahlöksız ve dinsiz komünizm, ça-
ğmızda, ırkçı, milliyetçi, coğrafi hudutlarla çerçeveli ve hatt6 dine
karşı müsamahakdr bir kılığa büri.inmüştür. Kızıl Çin de komiinist-
tir. Rusya da. Doğu Almanya da komünisttir, Arnavutluk da. Yu-
goslavya da komünisttir, Romanya da. Küba da komiinisttir, Bulga-
ristan da. Ve hattö Mrsrr da komünisttir, Kuz.ey Vietnam da...

Marksizmin tahakkukundan, beynelmilel işçi hareketinin ger-
çekleşmesinden umutlarıru kesen komünistler, bir yandan Marks'ı
kendilerine höl6, bayrak yaparken, diğer yandan marksizmi temelin-
den yıkma yarışındalar.

Sözde emperyalizmin bir reaksiyonu, bir antitezi olarak doğan
komünizm, bugün, kızıl emperyalizmi gerçekleştirme vasrtasr olarak
kullanrlmaktadır. Komünist Rusya ile Kızıl Çin arasındaki anlaşmaz-
lık ve düşmanlık, işte bundan, önce komünist iilkelere, sonra da
Dünyaya hökim olma hırs ve he§abrndan doğmaktadır.

Faşizme, milliyetçi sosyalizme düşman olan beynelmilelci komü-
nizm çağımrzda, bir yandan di§manına küfrederken, diğer yandaıı
onun kılığrna bürünmekte, utanmaksızın, kızarmaksrzın milliyetçi
sosyalizmden bahsetmektedir. Gerçek anlamdaki sosyalizm, milliyet-
çilikle bağdaşabilir mi? Komünizmin hareket noktalanndan biri, mil-
liyetçiliğn inkin değil mi?

Gerçekte, coğrafi hudutlarla çerçevelenemeyen komünizm, ça-
ğımızda, hudutlar içersinde hapsedilmiştir. Arap sosyalizmi, Küba
sosyalizmi, Sovyet sosyalizmi, ğn sosyalizmi gıbi. Bu, gerçekte
marksizmin, komünizmin dejenerasyonund,an başka neür?
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Hatti, sosyalizmin yumuşak tülü arkasında gizlenen komünist,
ler, zaman zaman o kadar ileri gidiyorlar ki, ırkçılıktan dem vuru-
yor ve dinin marksizmin bir icabl olduğunu söylemekten bile çekin-
miyorlar !

İlmi sosyalizm ve komünizm bu kadar anlam değiştirdiği ve de-
jenere editdiği için, anti-komünistlerin dikkatli olmalarr ve mücadele,
lerini değişen krstaslara göre yapmaları lözımür.

Çağımızın komünistleri, yiz yrlı aşan bir zamanrn verüği ders-

ten yararlanarak, milliyetçiliğe, dine küfretmiyorlar, artrk. Bilökis,
burjuvazinin afyonu olarak kabut ettikleri, din ve milliyetçilis, ko-
münizmin afyonu olarak kullanıyorlar! Geniş halk kütlelerini din ve

milliyetçilik propagandalariyle aldatryor, avlryor ve dipten gelme de-

ğil, üstten inme baskrlarla işbaşına geçiyorlar.

Çağımızdaki komünizm anlayrşrnın, daha doğrusu, komünizm
tatbikatının iki ana kıstasr vardır: politik ve ekonomik. Diktatörlük
ve özel teşebbüsün ortadan kaldırılması.

Komi.inistler, bugün de, milliyetçiliğe, dine, ahlöka ve mönAya
inanmazlar. Ne var ki, bunlarr açıkça inkör ettikleri takdirde işba-

şrna gelemiyeceklerini anlıyorlar.

Din, milliyet, rrk, ahl6.k ve maneviyat gibi mefhumları afyon
olarak kullanıp diktatörlüklerini kuruyor ve ilk iş olarak ekonomik
gücü ellerine geçirmeğe çalışıyorlar. Politik ve ekonomik gücii ele
geçirip, halkı bütün mücadele silöhlanndan mahrum bir köleler yığ-
nı haline getirdikten §onra da, rejim emrindeki güdümlü bir öğretim
ve eğitimle, dini, milli ve ahlöki hisleri öldürmeğe girişiyorlar.

Bir diktatörlüğün nereden gelip nereye gideceği önceden kesti-
rilemez. Hiç bir diktatörlük, gerçek niyet ve srfatını söyleyerek gel-
mez. Daha açık bir deyişle, bir diktatörlük, sağdan gelip sola, sol-
dan gelip sağa gidebilir. Sağ gösterip sol, sol gösterip sağ vurabilir.

O halde hür ve insanca yaşamak isteyenlere düşen, teferruatta-
ki fikir ayrılıkları ne olursa olsun, demokratik hukuk devleti düze,
ninin mihrakı etrafında birleşip kenetlemek, ölüm pahasına da olsa,
demokratik rejimi korumak, geliştirmeğe çalışmaktır.
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DDVLETÇİLİĞİN KAYPAK TAHTA§I

vecihi Ünal

Sol diktatörlüklerin, Arap sosyalizminin Mısır, Suriye ve Irak
gibi iilkelerdeki macerasını takip ediyor musunuz? Diktatörlüğü yı-
kıp, hürriyet ve demokrasiyi getirmek vaadiyle ihtililler ya.pıyorlar
ve ilk iş olarak partileri kapatıyor, hür fikirleri susturuyor, kendi
diktatörlüklerini kuruyorlar. Ondan sonra, din ve milliyetçilik ede-
biyatiyle geniş halk kütlelerini aldatıyor, sömürücülüğü ortadan kal-
drrma bahanesiyle devletçiliğe gıdip, ekonomik gücü de ele geçiriyor-
lar. Baştakiler, kamulaştırdıkları servetlerin kremasınr aralarrnda
bölüşüyor, İsviçre bankalarrnda dolgun hesaplar açıyor, posasınr da
halka dağıtıyorlar. Ama, üretim ve gelirde bir artış olmadığı için,
mevcudu bölüp dağıtmak hiç te uzun sürmüyor. İmkinlar tükeni-
yor, hazır mal çabuk bitiyor ve önce sömürücülere kafa tutan dik-
tatörler, sonra, onlara el avuç açmaya başhyor...

Sonra ikinci, üçiincü, dördüncü, beşinci ihtilel... Ve bu fasit clai-
re böylece devam ediyor.

Sol diktatörlükler, önce ağır endi.istriden, yabancı işletmelerden
ve dış ticaretten başlıyorlar, millileştirmeğe, yani, devletJeştirmeğe.
Ama, bir bu yola girdiler mi, artık kolay kolay duramryorlar ve ka-
mulaştrrmayı bakkallara, manavlara kadar götürüyorlar.

Bu, sistemin tabii bir icabıdır. Diktatörlükler, politik hayatlarını
devam ettirmek için, nasıl, gittkiçe daha sertleşmek zorunda kalır-
larsa, devletçiliğe, kamulaştırmağa başlayınca da artık kolay kolay
duramazlar.

Ekonomistler, enflAsyonu, meyilli kaypak bir tahtaya benzetir
ve:

- Para politikası bir bu kaypak tahtaya oturtuldu mu, artrk
geri dönmek imkAnsızdır...

Derler.
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Bu teşbih, en az enflAsyon kadar, devletleştirme politikası için
de doğrudur.

Bakrnız Suriye'ye... Nereden başladı devleştirmeye ve hangi nok-
taya geldi...

Bizde de bir devletleştirme, millileştirme merakı ve l1fidır gidi-
yor. Bir kısmr, bunu, sonunu bilip düşi,inerek, sosyalist bir Tiirkiye'yi
gerçekleştirmek için savunuyor. Bir kısmr da ya basit menfaat he-
saplarr veya devletleştirmenin istenilen noktada tutulabileceği kana-
atiyle devletçiliği müdafaa ediyor. Birincilere bir diyece$m yok.
Adamlar, açrkça istihsal mallarrnrn kamulaştırrlmasrnr hürriyetçi bir
diktatörlük, seçimsiz ve partisiz bir halk demokrasisi kurulmasrnr is-
tiyorlar!..

Asıl önemli olan, çelişmeler içinde bocalayan, ikinciler. Bunlar,
hem hürriyete, adalete dayanan çok partili demokratik rejimin, hem
de geniş çapta bir devletçiliğin bir arada yaşayabileceğini sanıyor,
uzlaşmazlarr savunuyorlar.

Adam çiftçi mi? Tanrımrn ve toprağın devletleştirilmesini komü-
nistlik sayıyor da, dış ticaret veya endüstrinin devletleştirilmesine
aikış tutuyor.

Adam Tüccar mı? Toprağın ve endüstrinin devletleştirilmesine
kıs kıs gülüyor da, ticaret devletleştirilmek istenirse, yangln var di-
ye bağırıyor.

Adam endüstrici mi? Ticaret ve tarımın devletleştirilmesine ses

çıkarmıyor da, iş gelip kendine dayandr mr, imdat çığlıkları atıyor.
Sanki ekonomik ve politik sistemler bir bütün değil. Sanki ta-

rrm, endü§tri ve ticaret aynı sistemin potasında biribirini tamamla-
mıyor. Sanki bunlardan birinin devletleştirilmesi, dolayrsiyle, diğer-
lerinin de hürriyetini kısmayacak. Sanki, birinden başlanınca devlet-
leştirmeye, sıra öbürlerine gelmeyecek.

Diyeliın ki, dış ticaret devletleştirilmiş ve enCiistri sözde ser-
best. Bu serbesti, elleri kolları bağlı bir insana:

- Hürsün, istediğin gibi konuşabilirsin...
Demeğe benz-emez mi?
Ekonomik ve politik sistemler bir bütündür.
Memleket ekonomisi, devletçiliğin kaypak tahtasına bir oturtul-

du mu, artık dönmek, imkinsrz denecek kadar güçtür.
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ATATüBK,üN rnııAxnrİ

Tekin Erer

Geçenlerde, Hindistan ve Pakistan'da seyahatte bulunan bir
yurttaşımız beni ziyarete gelü. Hindistan ve Pakistan gazetelerin-
de "Günün Akisleri"nde çıkan bazı yazı|anmrn tercüme edilmiş 4üs-
halarınr gösterdi. Doğudaki Tiirk dostu memleketlerde, teng Tiirk
neslinin fikirlerinin yayılmasına, her fiirk gibi ben de sevindim.

Bir yazr: "Şark Diinyasrna ışık veren Milliyetçi Mustafa Ke-
mal'in çocukları vazıfe başında.." üyor. Gerçekten de Mustafa Ke-
mal'in bütün madüm milletlere örnek olmasr, onun sağlam bir mil-
liyetçi, hürriyetçi ve komiinist düşmanı bulunmasından ileri geliyor-
du. fiirkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kenüsine emanet ettiğ bu ka-
rakteri taşıüğı müddetçe şarka örnek olmakta devam edecektir.
Ama, karakterini ve hüviyetini kaybederek aşırr sosyalizme meyle-
der ve bir peyk olmak mevküne di§erse, o zaman, yalnız bugünkü
ve yarınki mevkiini değil, tertemiz, Kuvayi Milliye ruhlu mizisini de
kayıp ve inkAr etmiş olacaktrr.

Akşam ve Cumhuriyet yaz,ax|an diyorlar ki, Tiirkiye'de halk
komünizmin ne olduğunu bilmiyor ki, bu memlekete komünizm gel-
sin? Elbette bu yazılar, halkı ve hiikümeti uyutmak gayesiyle yazı-
lıyor. Yoksa herkes bilir ki, 1917 Rus ihtilali yapılırken Rus halkı
komünizmin ne olduğunu bilmiyordu. Sayın Amiral Rıfat Özdeş'in
gazntemizde çıkan yazılarından öğreniyoruz ki, o tarihte 100 milyon
olan sovyet nüfusu içinde sadece 75 bin komünist mevcuttu. Demek
ki bir memlekette komünist ihtiıati yapmak için, binde 7 komünistin
bulunmasr köfi geliyor. Kaldı ki, 1917 den bu yana teknik ve propa,
ganda usulleri en az elli misli inkişaf göstermiştir. Esasen Lenin:
,,Bir memlekette komünist ihtilali yaprlmasr için binde beş köfidir.
Eğer hükümetler gaflet içinde ise binde iki dahi yeter" demişti. Biz
yaptığımız mücadele ile, hükümetin ve halkın gaflet içinde bulunma-
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ması için gerekli ikazlarr yapıyoruz. Bunu aynr zamanda bir vatan
vazifesi sayıyoruz.

Şimü size büyük, eşsiz Atatürk'ün bir kehanetinden bahsede-
ceğim. Atatürk'ün Moskofluk ve komünistlik karşısındaki tutumunıı
anlamak isteyenler, bu yazıyı ibretle ve hayretle okumalıdırlar. Ata-
türk'ün eşsiz bir lider ve çok ileri görüşlü bir asker olduğunu tek-
rar anlamalıürlar.

Lord Kinross'un 1964 yılında neşrettiği : "Atatürk ve bir mil-
ietin yeniden doğtişu" adlı eserinin 463 üncü sahifesini beraber okıı-
yalım. Bir okuyucunun lütfettiği bu yazıda, 1934 yılında kendisini
ziyaret eden General Douglas Mac Artur'a bakınız Atatürk ne üyor:

"... Harp 1940 - 1945 arasında patlayacaktrr. Fran§a, bundan
sonra kuwetli bir ordu kurmak niteliğne sahip de$lür. İngiltere,
adalarınrn müdafaası için Fransa ve Fransız ordusuna itimat ede-
mez. Eğer İtalya harp üşı kalabilirse sulh konferansında mühim rol
oynayabilir. F'akat Musolini'nin ihtirasları İtalya'yı btiyle bir imkin-
dan mahrum bırakabilir. Neticede Almanya, Rusya ve İngiltere ha-
riç, bütün Avrupayı istilö edecektir. Bu halde Amerika bitaraf ka-
lamıyacak ve müdahalesi Alman mağlübiyetine sebep olacaktır. Fa-
kat böyle bir harbin hakiki galibi, yeni siyaset metodlan ve rakiple-
rinin en ufak hatalarından faydalanma kabiliyetleri Avrupa ve Ame-
rikalılarca bilinmeyen Bolşevikler olacaktır.. Biz Tiirkler Rusya'nın
yakın komşusu ve ona karşı her milletten daha fazla harbetmiş bir
memleket olarak Rusya'daki inkişafiarı yakından takip edip, bütün
kamufle gayretlerine rağmen tehlikeyi görüyoruz. Bolşevikler hay-
ret verici bir maharetle şarkın uyanmakta olan zihinlerini istismar
etmekte ve bu milletlerin gururlarırun nasrl okşanıp, milli ihtirasla-
rına ümit ışıkları tutmayı ve kiüeleri harekete geçirmeyi gayet iyi
bilmektedirler. Binaenaleyh, Bolşevikler şu anda öyle bir merhaleye
ulaşmışlarür ki, valnrz Awupa için değil, fakat bütün Asya için en
büyük tehlike olmuşlardır..."

1934 yılında bu söderi söylemek ve 1934 yılında 1965 senesini
görmek için ancak Atatürk olmak lözımdır. Bolşevikler hakkında
bu kadar kesin hükümlere sahip Atatürk'ün memleketinde solcula-
rın zaferine bakınız ki, bunlar haklarında kovuşturma yapılmaması
için Tiirk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerini kalürtmağa ,

kadar gittiler. Bu işi Anayasa Mahkemesine kadar götürdüler. Hat-
tö bu yüksek mercide, 141 ve 1.42 nci maddelerin kaldırılacağrna ka-
dar inandrlar.
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Anayasa Mahkemesinin fiirk ceza kanununun bu maddelerin
yerinde bulunduğuna, Tiirkiye'de komünist propagand,asrnrn ve ko-
münist partilerinin kurulmasr hakkındaki yasak kararrnın devanr
etmesinin doğru olduğına dair aldığı kesin karar, tam bir Atatürk-
çülüktür. Anayasa Mahkemesi, Ti.irk tarihinin ve Tiirk milletinin yü-
zünü güldürecek ve asla soldurmayacak bu mühim kararı almakla,
cumhuriyetimize ve varlrğımrza karşr en büyük hizmeti ifa etmiştir.
Bu kararr veren hökimleri ne kadar tebrik etsek az gelir... Hainlere,
içimizdeki düşmanlara fırsat vermeyen, onlarr tam bir hezimete ırğ-
ratan bu karar, büyük milletimize kutlu olsun!
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KO§İGİN AÇIK KONUŞUYOR

Tekin Iirer

12 Mart 1964 tarihli New York Times Gazetesi, Moskova'dan
aldığı bir haberi sütunlarına geçiriyor ve bu haberin cümlelerini şöy-
le bitiriyordu :

"- Sovyet Komünist Partisi 2 Mart 1964 tarihinde yeni bir
dinsizlik kampanyası ilön etmiştir :

Komünist gençlik teşkilAtı üzerinde 1ıeniden kuvvetli dinsizlik
telkinleri yapılacaktır. Sovyet halkının bütün krsımlarr arasrnda
türlü propagandalara rağmen höli dini inançlar geniş bir surette
yaygın haldedir. Hatt6, dinsizlik hareketinin başlarında bulunanlar
arasında bile dini inanç yaygın haldedir.

7964 - 1965 öğretim yılı başından itibaren üniversitelerin ve öğ-
retmen okullarının tarih ve felsefe kısımlarrnda ".!ıteizm - yöni din-
sizlik" bir ders olarak ele alrnacaktır. Komünist Partisi idarecileri,
hükümet memuru yetiştiren okullarda Allahsızlığı ayrı bir ders ola-
rak okutmak için gerekli direktifleri vermişlerdir. Aynı ders usul-
leri bütün okullarda, öğretmenler, çocuk bahçeleri personeli, dok-
torlar, gazeteciler nezdinde de yapılacaktır.

Artistler, yazat|ar, dinsizlik propagandasına katılmak için tali-
mat almışlardrr. En tesirli dinsidik eserleri arasrnda edebiyat, film
ve tiyatro mensuplarr için yarışmalar tertip edilecektir."

MOSKOVA'da alınan bu kararrn Tiirkiye'deki tepkileri geçen yıl
derhal kendisini göstermiş ve Ankara Öğretmen Dernekleri F'ederas-
yonunun önderliği altında toplanan istişari mecliste "gericilikle mü-
cadele" için şu teklifler ortaya atılmıştr :

a - Bir fesat yuvasr olan İmam - Hatip okulları kapatılmalı-
drr.

b - Okullardaki din dersleri kaldırılmalı, köylerde ve kentlerde
çalışmakta olan Kur'an kurslarr kapatılmalıdrr.
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c - Devlet radyosunda yapılmakta olan dini neşriyat derhal
durdurulmalı ve tirajı 350.000'in üstünde olan gerici ve dinİ neşriyat
yapan gaznte|er ve dergiler kapatılmalıdır.

ç - Diyanet İşleri Reisliği l1ğvedilmeli ve Hac seferleri yasak-
lanmalıdrr.

d - Cimiler kapatılmalr ve bunlar okul haline getirilmelidir."

Tabii istişari kurulun aldığı bu karara sadece gülünüp geçilmiş,
bazı gaznteler bu haberi sayfalarrna dahi koymamışlardır. Böyle ha-

berlerin komünistleri sevindirmekten başka kimseye en küçük tesiri
olmamrştrr.

*
Komünistler gerçekten de 1964 - 1965 ders yılı programrnda

yukarıdaki usulleri ve propagandalarr aynen tatbik etmişlerdir. Fa-
kat benim bunlarr hatırlayışımın sebebi komünist Rusya,da devam

eden dinsizlik hareketlerine karrşmak değildir. İsteyen millet, kendi

memleketinde elbette rejimine uygun olarak her türlü çabayı sarfe_

der. Bana bunları hatrrlatan, Rusya'daki dinsidik hareketlerinin sa-

ri bir hastalık gibi bizim topraklarımıza nasıl atladığı ve tatbik
mevkiine konulduğudur.

Üniversitedeki sol e$limli hocalar çok defa dinsizliği telkin ede-

cek yaz:frar neşrederler. Meseli "Tiirkiye,de Liiklik" adlı bir eser

yryrrrıryu, Çetin Özek ad]lı zat, bu kitabln 151 inci sayfasında aynen

şöyle demektedir:
,,_ Laik bir devlette, devletin bir dini olmasr değil, bir dine

müsamaha göstermesi bile düşünülecek, arüJ]anacak bir şey değil_

dir."
Başka bir yerinde de: "Dinsizliğin himayesi, din hürriyetini ko,

ruyan en mükemmel sistemdir" diyen bu üniversite hocası, 157 nci

*uytua,da:..Komünizmininsanlıkşartlarınauygunbirhayatiste-
mek..." olduğunu ileri sürmektedir,

Türkiye'de dinsizlik propagandası komünizrnin yayılmasr ile

mütenasip olarak ilerlemektedir. Esasen dinsizlik ve komünizm ya,

pışık kardeşler gibi birbirlerinden ayrılmayan iki mefhumdur,

SondefaKosigin,inMetinToker,esöyledikieridebubakımdan
ibret vericidir. Kosigin Toker'e şunlarr söylemiştir :

..-SovyetlerBirliğiileTiirkiye,ninmünasebetleriyüksekbir
pl,Aıda ele aiınmalıdır. Biz politik sahada, ekonomik sahada, kültü_
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rel sahalarda işbirliği yapmalıyrz. Gostrıodin Toker, sizinle açık kalp_

le konuştum. Tiirkiye ile dostluk için her şeyi yapmağa hazır bulun_

duğumuzu biliniz."
+

kosigin gerçekten de açık katple konuşmuştur. Miinasebetleri_

mizin yüksek plönda ele alrnmasrnr istiyor. Önce politik sahada iş_

birliği yapacak. Ruslarla politik sahada işbirliği yapan halihazır dev_

letler tıangileridir? Romanya, Bulgaristan, Doğu Almanya, Polonya

vesaire.. Tiirkiye, politikasını batıdan ayrrarak tıpkı bu devletler gi_

bi Ruslara bağlanacak.. Ekonomik işbirliği de böyle değil mi? Poli-

tika ve eı<onomi esasen birbirinin önünden veya arkasrndan gelir..
ya kültürel sahadaki işbirliği? İşte en mühim düğüm burada topla_

nryor. Sovyetlerle küttürel sahadaki işbirliğinin alfabesi dinsizliğe

etremmiyeİ vermekle başlar. Ruslarla yaprlacak kültür anlaşmalarrn-

da karşrnızdakine vereceğiniz asgari t6,v|z, dinsizliğe saygı göster_

mek olacaktrr. Bu mülökatı okuJrunca, iktidarda c.H.P. olmadığına

şükrediyorum. Batryı reddedip Moskofların kucağna düşmek için
acaba hangi mühim sebep zuhur etmiştir? Bize Batılılar, dostlarımız,
müttefiklerimiz ne fenalık yapmşlardır ki, komiirıistlere tıtiylesine
yaklaşmak isteyen insanlar aramrzdan çıkabiliyor?
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MASKAIiALII(

Tekin lirer

Gazetesinin ikinci sayfasrndaki "Pencere'' köşesini Amerika
aleyhinde yalan, tezvir ve iftira kampanyasına ayırmış bulunan
"Cumhuriyet" gaztesi, günlerdir birinci sayfasında herkesi şaşırtan
bir haber yayınhyor. Amerika, son bir iki senedenberi Ttirkiye'ye
yardım programtnr Yunanistan lehine olarak bozmuş. Tiirkiye'ye hü-
cum botları, taarruz silöhlarr vermiyor, daha ziyade müdafaamrzr
ilgilendiren silihlar veriyormuş. Eiiyle gayri tabii durum olur muy-
muş? Amerika yardım kampanyasınd,a en çok Tiirkiye'yi gözetme-
li imiş.. Ve son iki senedir böyle hareket etmediği için yine Ameri-
ka'ya hücum!..

Amerika'ya karşı düşmanca ve dostluğa yakışmayacak şekil<le
neşriyat yapmayı yalnız Cumhuriyet gazetesi meslek edinmiş bulun-
saydı, bir diyeceğimiz yoktu. Tlirkiye'nin en mühim gazeteleri Milli-
yet ve Akşam gazeteleri de Cumhuriyet'le paralel olarak son bir kaç
senedir tıpkı Moskova usulü Amerika'ya hücum etmiyorlar mı?

Biiyle bir durumda Amerika, dostlarrna silih yardımı yapar-
ken, yarrn bu kendi verdiği silöhların kendisine çewilmeyeceğini na-
sıl bilsin? Devamlı olarak Sovyet politikasına dönülmek için neşri-
yat yapılan bir yerde, en iyi rejim olarak "aşırı solculuk" telkin edi-
len bir memlekette, Amerika, Tiirk dostluğuna nasıl güvensin?

Elbette Tiirk milletinin Amerikan milletine karşr tutumu, bu aşı-
rı solcularrn, komünist yaygaracrlarrnrn ifade ettikleri şekilde değil-
dir. Elbette Türk milleti Moskof dostluğunu değl, Amerikan dostlu-
ğunu aramakta ve istemektedir. F'akat maalesef sayıları pez az o|-
duğu halde, plönlı ve tertipli olarak her tarafta köşe başınr tutm,ış
bulunan aşrrr solcular, Tiirk milletinin arzı.ısunu ve temayülünü baş-
ka türlü aksettirmektedirler. Amerikayr sevilmeyen millet, Moskof-
ları sevilen millet olarak göstermektedirler. Şimdi Amerika'nrn bize
vermediff harp gemilerini yerli yapmak için kampanya açıyorlar.
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Bunları kendimiz yapacakmışız. Motörlerini, toplarrnr her halde Rus-
ya'dan getiririz. Rahmetli Abidin Dav'er bile böyle bir şey düşünme-
mişti. Devrim otomobili yap,mak teşebbüsü, bu hareket karşrsrnda
yüz defa daha müsbettir. Buna kampanya değil, maskaralık derler.
Bir taraftan Amerikan düşmanlığr yapmak, bir taraftan da Ameri-
ka'nın Tiirkiye'den yardrmları kıstığr için ona gücenmek, ancak
"maskaralık" kelimesiyle tavsif edilebilir.

Dünkii yazımız,da.da belirttiğmiz gibi bugüne kadar fiirkiye,
Amerika'dan en küçük zarar ye fenalık görmemiştir. Bu millet Tiir-
kiye'ye daima dostluk elini uzatmış ve Moskoflar karşrsında kuwetil
bir Tiirk Ordusunun mevcudiyeti için her tiirlü silöh yardımınr esir-
gememiştir. fiirkiye bugün Oı,tadoğu'nun en kudretli ordusuna sa-
hip ise, en modern silAhlarla teçhiz edilmişse, bunun mühim imili
Amerika'nrn maddi müzaheretidir. Halbuki Moskoflardan bugüne
kadar tek iyilik görmediğimiz gibi bunlarla yaprlan savaşlarda mil-
yonlarca şehit vermişizdir.

Bizdeki aşrrr solcularla aramızda bu konuda dağlar kadar uzak-
lık vardır. Biz havada jet uçaklarımıza bakınca göğsümüzü kabar-
tırız, 40 tonluk tanklarrmrz geçerken heyecan duyarız, harp filomu-
zun seyrini gördükçe iftihar ederiz, hattö radyoda dahi milli marşlar
çalrnırken kalbimizin hızla çarptığını hissederiz. Hepimiz kendimizi
Türk Ordusunun ayrrı|maz bir parçası ve her an bir ordu dAvetine
hazır bekleriz. §ırı solcular, söz sırasr gelince Orduyu kimseye br-
rakmazlar. Ona sahip çıkarlar. Fakat bir jet filosu uçarken, bir top
arabasr yürürken veya bir harp gemisi geçerken bunlara istihfafla
bakar, "Amerikan emperyalistlerinin vasıtalarr" diye dudak büker
ve "eğer Rusya ile dost olsak bunlara lüzıım ka|maz" diye ilöve eder-
ler. Ordunun tensikatınr ve daraltrlmasrnr isteyenler bunlardır. Da-
ha geçen yıl bir toplantıda Çetin Altan, milliyetçi bir gazeteciye:
"Fatih İstanbulu almrşsa ne olmuş yöni.." diye çıkışmrş ve aralann-
da münakaşa olmuştur. Çünkii onlarrn ideolojilerine göre İstanbulun
Ti.irklerin elinde bulunmasr ile, Rusların elinde bulunması arasında
hiçbir fark yoktur.

Bunların Ttirkiye'de bir Amerikan düşmanlrğı yaratmak için
gayret sarfetmelerinin sebepleri meçhul değildir. İyice bilsinler ki,
Tiirk milleti uyanıktrr, duyguludur, her şeyi apaçık görmekteür! Ne
yaparlarsa yapsınlar, bizi Moskoflara satmak için sarfettikleri gay-
retler beyhude olacaktrr.
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AMERİXALILARA DÜŞMANLIK !

Tekin Drer

Garip bir tesadüftür, hayatımda herkes gibi turistler dışında
hiçbir Amerikalı tanımadım. Hiçbir Amerikalı ile görüşmedim. Ame-
rika'ya gitmedim. Hatti daha geçen gün gazetede beni ziyarete sov-
yet Tass Ajansı muhabiri geldi de, b<iyle bir Amerikan muhabiriyle
de karşılaşmadım. Böylece Amerikalılarla hiçbir temasım olmadı.

Fakat bu büyük millete hayranım! Hayranhğm sadece onların
medeniyetçi, insaniyetçi, hürriyetçi tutumlarrndan ileri geliyor. Di.in-
yaya hürriyet nizamını dağıtmak istemelerinden doğuyor.

İkinci Dünya Harbinin sonunu düşününüz! Elinde atom bomba-
sı, (50) bin uçağı, en büyük harp fitosu ve kara orduları bulunan
bu devlet istese Diinyayı parça parga eder, isted!ği memlekete iste-
diği gibi sahip olabilirdi! Allah korusun o kudretin onda biri tıiiyle-
sine rakipsiz Ruslann elinde olsayü, çoktan birçok memleket ko-
mi.iıistlerin işgalleri altrna girmişti.

Amerika bunu yapmadı. Kudretini şer're kullanmadı. Safifran-
sisko şehrinde Birleşmiş Milletler TeşkilAtını kurdu. Dünyaya hür-
riyet nizamını yerleştirdi. Hattö iç işlerine müdahale etmiş olmamak
için Ruslara dahi karışmadı. Atom bombasını insanlığn hayrrna kul-
lanacağını daha ilk günden ilön etti. Bundan sonra Diinyada hürri-
yet rejimlerinin savaşına girdi. Nerede istiklöti tehlikeye giren mil-
let varsa imdadına yetişti. Dost ve müttefiki bulunduğu ve kendisi-
nin de sayrsız menfaatleri olduğu halde İngiliz, F}ansız ordulannın
Mrsırr işgal teşebbüslerini, kuwet kullanmak tehüdiyle önledi. Hür-
riyet Düşmanr Komünizm belfisına karşı NATO Teşkilötını kurdur-
du. Nerede açlık, sefalet varsa oraya buğday, süt, et yetiştirdi. İkti-
saden geri kalmış memleketlere hibe şeklinde milyarlar dağıttı. Kredi
isteyen memleketleri korumak için bir Dünya Bankası tesis ettirdi.
Kendisi de düşük faizle Diinyaya milyarlar verdi.
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Yiizbinlerce Amerüalı kanına gırm§ bulunan Japonya'yr teslim
aldığı halde, harp biter bitmez oradan bütün kuwetlerini çekti. Ç!ek-
mekle kalmadı. Milyarlar akıtarak onların kalkınmasını sağladı. Batı
Almanya'da aynı şeyleri yaptı. Halbuki Moskoflar adım attıkları yer-
lerden bir adım geri çekilmediler ve her girükleri memleketi müs-
temleke gibi kullanmağa, onlarr inekler gibi sağrnağa başladılar.

Hürriyetleri için Kore'de, Vietnam'da Şark Milletlerinin imda-
dına koştu. Binlerce öz evlödınr hiirriyet isteyen bu milletlerin uğ-
runda feda etü.

Şimdi bizdeki Komünistler bu büyük dost milletin düşmanlığnı
yaratmak için her gün Amerika aleyhine neşriyat yapıyorlar. Ame-
rika Tiirkiye'yi istismar eüyormuş... Amerika fiirkiye'yi sömiirü-
yormuş..

Allah için söyleyelim, vicdanr olanlar için söyleyeüm. Kim kimi
sömürüyor? Kim kimi istismar ediyor? Tiirkiye'nin istismar edilecek,
sömürülecek nesi var ki, sömiirülsün? Yoksa sütünden, peynirinden,
buğdayına kadar vapur vapur yiyecekleri Amerika'ya biz mi gön-
deriyoruz? Sayısı binleri bulan jet uçaklannı, tankları, toplan Ame-
rika'ya biz mi yolluyoruz? Şimdiye kadar askeri ve iktisadi olarak
beş milyar doları bulan yarümı Amerika'ya biz mi yapfuk? Avnıpa
krt'asından büyük arazisi bulunan Amerika, bizim nemizi istismar
edecek? Dünya altın hazinelerinin % 50'den fadasınr muhafaza eden
Amerika, bizden ne götürecek?

Bizim yıllık bütçemiz 1,5 milyar dolarür. Hepsini Amerika'ya
versek onlar için ne hüküm ifade eder? Öyle Amerikan firmaları
var ki, yıllık kAr yekünlan bizim bütçemizden fazlaür. Etiiyle bir
millet bizim nemizi söıniirsiin?

Amerika aleyhinde bulunmak için, Tiirk hasletlerine yakşmıya-
cak şekilde nankör olmak lözımür. Fakat komünistler için nankör-
lük ne kelime? Bunlar içinde öyleleri vardrr ki, türlü araeılar koya-
rak kendilerini Amerika'ya dövet ettirirler, orada yerler, içerler, ge-
znt|et, sonra da gelir gelmez, ver yaıuıın Amerika aleyhine neşriyat
yaparlar.

Komiinist olmak, Komiinizmi benimsemek kotay değildir. Şim-
di Komünist olmanrn şartları arasına Allahsrp olmak, vicdansu ol-
mak, nankör olmak şartlarından sonra, Amerikan diişmanı olmak
şartı da girmiştir.
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Amerika bizi soyup soğana çeviriyormuş. Nemizi soymuş, ne-
mizi götürmüş? Götürülecek neyimizvar ki? Bir Hilton oteli yaptı-
lar. 20 sene müddetle kirın bilmem yizde kaçınr alacaklar, sonra
bırakıp gidecekler. on senesi geçti. Bu mu soymak? Bu otele gelen
müşterilerin ekserisi zaten Amerikalı.. Aslında kim kimi soyuyor?
Ereğli'de 1,5 milyarlık fabrikak uruldu. Bizim sanayiimizin kalkın-
mast ve onbinlerce Türk işçisinin çalışması için meydana getirilen
bu dev eser Türkiye'yi soymak mı? o halde neden Ruslarrn kurduk-
ları fabrikalar Tiirkiye'yi soymak olmuyor?

krbrıs konusunda Amerikalıların tutumuna gelince: Ben dedi-
kodulara, komünistlerin yaygaralarına değil, vesikalara bırkarım.
Bugüne kadar Birleşmiş Milletlerdeki bütün oylamalarda Ruslar ve
peykleri Türkiye alevhine; Amerikalılar Türkiye lehine oy kullan-
mışlar. İık günden itibaren Makarios'u silAhta besleyen komünistler
olmuştur.

Amerikan hayranıyım ama, Amerikalıların memleketimin men-
faatlerine gerçekten kıl kadar dokunacaklarınr bilsem, bu hayranlı-
ğım derhal nefrete döner; ' halbuki bizdeki kızıl yobazlar, kıl kadar
memleketimizin menfaatlerini düşünseler, mevcut olmayan hAdiseler
yaratarak Tiirkiye'de bu kadar çok Amerikan düşmanlığı yapmaz-
lar !..

110



ANKARALI GENçLER,!..

Tekin Drer

Komünistlerin İstanbul'daki birinci elleri, yazdıkları fikraların-
da rejim de$şiklikleri hesabına yapılacak katliimları mazur göster-
mek için türlü sebepler ileri sürüyorlar. Biz "Komüniznr bir cinayet
rejimidir, iktidara geldiği gün yüzbinlerce kafa birden gidecektiı"'
dedikçe, komünistlerin hemoglobinli (yani kanlı) ihtilil isteüklerini
yazdıkga, bunlar: "Tiirkiye'de böyle şey olmaz" diyecek yerde, he-
men Atatiirk'ü öne sürerek, Milli Mücadelede e\ az 30 bin kişinin
rejimin yerleşmesi için öldürülmüş bulunduğunu söylüyorlar.

Açıkça ismini söyleyemedikleri fakat biitün etrafi ile anlattık-
ları komünizm Tiirkiye'ye gelir de bir rejim değişikliği oluısa, in-
san boğazlamanın meşru bulunduğunu iııı6.'ya çalışıyorlar.

Ben doğrusu fikre karşı fikirle mukabele edilmesine taraftarım.
Esasen demokrasinin ve cumhuriyet rejimlerinin icabı budur. Fakat
karşımızdaki fikir sahipleri kandan, cinayetlerden bahsettikçe bun-
lara karşr fikirle mukabele etmenin ancak aptallık olduğuna inanı-
yorum. Tecrübeler göstermiştir ki, Diinyanın her yerinde komünist-
ler fikirden, nasihatten, tatlı sözden değil, ancak yumruktan ve mr-
dan anlıyorlar. Onlara müsamaha ettikçe, güler yiizle mukabele yap-
tıkça, bunu sizin kuwetinize de§l zayıfuf,nıza, veriyorlar. Yumru_
ğu yedikçe de derhal inkörcılığa başlıyor ve kabadayılrklarını sabun
köpüğüne çeviriyorlar.

Cumartesi günü Ankara'da komünist dergilerini bağıra baSra
satan bazı kimselere karşr Ankara gençleri:

"Yeter artık komünist propagandasr" diyerek ellerinden mec-
mualarrnı alarak parçalamışlar, onlan kovmuşlar ve seşlerini kes-
tirm§lerdir. §ırı sola karşı Ankara gençlerinin bu feveranı bütün
gençlik tarafrndan yerinde görülmi§ ve komünistlere karşı küçiik
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de olsa bir ders verilmesi her tarafta memnuniyet uyandrrmıştrr.
Bunlar işi azıttıkça böyle yumruk yemelerini tabii karşılamakta._
dır. Çünkü onlar ancak bundan anlar ve buna lAyıktırlar.

Bir devlet fabrikasından bono ile 170 bin liralık kaputbezi ala-
rak hemen 13o bin lira ile nakte çeviren, sonra bonoların günü ge_

lince de imzasrnr inkA.rdan çekinmeyen bir eski bakanın gazetesinde

yine Cumartesi günü bakrnız neler yazılıyor:

"Yirminci yüzyılın en büyük sosyalist şairi Tiirkiye'den çıkmış-
tır."

sadece bu cümle Tiirkiye,deki komünistlere sosyalist denildiği-

ni izaha köfidir. Çiinkü Nözım Hikmet Sosyalist Şair değil, "Beninl
gerçek vatanım sovyet Rusyadrr. Beni stalin yarattr" diyen komü,

nist şairdir. Şu cümle aslında şöyle olmahydı:
,,yirminci yüzyılın en büyük vatan haini komünist şairi Tiirki_

ye'den çıkmrştrr."

Devam edelim:
,,Türkiye kapitalist bir devlet olamaz. kapitalist olmak niteliği

yok Tiirkiye,de. Bunu iyice anlamak ve ona göre davranmak gerek.

rtrtiye,ae 1965 yılından sonra burjuva uygarhğı kurulamaz artık."

o halde Türkiye,de hangi rejim kurulur? Bunun cevabrnr ken_

disi vermiyor. Size verürmek istiyor. Komünizm rejimini size söylet_

mek istiyor.
yine devam edelim:
,,Bütün dünyadaki fiirkler arasında İran Azerileri hariç en ge_

ri kalmış son Anadolu Tiirkleridir."

Bu cümle, Sovyet Rusya esaretinde inleyen Tiirkleri methetmek

için uydurulmuş bir pravda yalanıdır. Anadolu Tiirkleri hür olma_

ları dşında sovyet Rusya esaretindeki Tiirklerinden en az 50 yıl ile_

ridedir.

Yazı şöyle bitiyor :

,,önümüzdeki seçimlerden sonra kapitalist ve burjuva çevre_

lerTiirkiyegerçekleriönündeboyuneğmekzor,undakalacaklarve
kendi önderliklerinin memleketi batırmakta otduğunu itiraf etmeğe

başlıyacaklardrr. Farkına varmadan veya vararak saptıkları ihanet,

le" tel.er teker ortaya çrkacak ve halka mal olacaktrr"'
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fute Moskova radyosu da tıpkı böyle konuşuyor. fiirkiye'yi ebe-
diyen tarihten silmek için milyonlarca ruble dağıtan Moskofla^r da
ancak bu kadar demokrasi ve cumhuriyet düşmanlığ yapabiliyorlar.
Artık Moskova radyosunun Tiirkçe yayınlarr bizim bakanlık yapmış
bazı yazatlıarlmı.z ve onların gazeteleri tarafindan yapılan komünist
propagandası karşısrnda pek zayıf kalıyor.

Bu ihanetlere daha ne kadar tahammül edeceğz? Topyekün mil-
letimizi yrkmak, esir hale getirmek, Rus kölesi yapmak isteyen bu
ceryanlarakarşı daha ne kadar susacaSz? Memleketimizi bahrmak
isteyen bu alçakça tecavüzlere ne zaman son verecğiz?

Bütün ümit, Ankara'da ilk hareket teşebbüsünü gördüğünüz
asil kanlı Ttirk gençliğine kalmıştır!..
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Kol}ıÜNİzM BÖYLE GDLİR !

Tekin Drer

Bu memlekete asla komünizm gelmez, diyorlar. Çünkü Türk Mil-
leti komünizmi hiçbir zaman benimsemez, diye ilöve ediyorlar. Bu
sözleri söyleyenler aldanıyorlar! Bu söderi söyleyenler belki de kas-
den böyle konuşuyorlar!

Iliiyle konuşanlara önce şu suali soralım: Komünizm bugüne ka-
dar hangi memlekete milletin isteğiyle gelip yerleşmiştir? Nerede
millet çoğunluğunun arzusu ile hüküm sürmektedir? Komünizm dai-
ma azrnlrk tarafından çoğunluğa kabul ettirilmiş bir rejim deSl mi-
dir? Yeryiizünde bugüne kadar hiçbir memlekette komünizm millet
irödesiyle iktidara gelememiştir! Bundan sonra da gelmesine imkAn
yoktur!

Tiirkiye'ye bu rejim g,irerse elbette baskı ile, cebirle, zorla, mil-
lete rağmen gelecektir. fute bizim korkumuz bundandrr. Tehlike çan-
larını bunun için çalmaktayız. Türk Milletini bunun için ikaz ediyo.
ruz!

Tıpkı, 26 Mayıs günü bu memlekette asla bir ihtilal olamaz di-
yenler, yarın bir komünist baskrsına uğrarlarsa kendilerini sürpriz,e
uğramış saymasınlar.. Elbette ilk günler bunun aü sosyalizm, mil-
lileştirme, devletleştirme gibi isimlerle takdim edilecektir. Fakat bir
baskın anrnda gelecek rejimin gerçek adr "Komünizm" olacaktır.

Bu muhakemeye nereden varıyorum? Elimde buna ait bir delil
mi var? Haınr! Esasen komünistlerin yer üstünde çalıştıkları görül-
memiştir! plönları, hesapları elbette gizliür. Fakat ortada b<iyle bir
hazırlığın emarelerini görmeyecek kadar kör olanlar varsa, ben buıi-
lara ne diyebilirim? "Beni Stalin yarattr. Ben Sovyetler Birliğinin ço-

cuğuyum. Asıl vatanım sovyet Rusyadrr" diyen bir vatan haini için
son iki ayda üç kitap yayınlandı. sorarrm: son iki ayda ne gibi hir
höüse oldu ki, bir NA.zım Hikmet haini için üç kitap birden yaym_

lansın.. Yine sorarrm:.29 Mayıs Fatih'in İstanbul'u fethinin 512 nci
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yıldöniimü idi. Bu vesile ile kaç kitap ya;nnlanmıştır? Akşam, Cum-
huriyet, Milliyet gazetelerini her giin okuyorsunuz. Bunlarda hemen
her gün batı aleyhtarı yazılara rastladığınız halde, bir gün olsun
Sovyet Rusya veya komünizm aleyhinde tek bir satıra tesadüf edi-
yor musunuz?

futanbul'da batı aleyhtarı yazı|ata ve afişlere kimse el sürme-
diği haldÖ, komünizm aleyhinde yapıştrrılan afişlerin nasıl yırtıldığı-
na ve koparıldrğına hepimiz şahit olmadrk mı? Daha ne yapsınlar?
Bu memlekete komünizm gelemez, çünI<ü millet istemiyor, diye uy-
kuya yatmak, deve kuşu misali başı toprağa gömmek, 'gafletlerin

gafletidir! Komünizm bir azrnlık baskını halinde birçok memleketle-
re gelmiş, sonra adr; "Millet istedi" olmuştur. O taktirde hürriyet
yok, demokrasi yok, hür konuşmak veya yazmak yok ki, milletin bu
rejimi istemediği yazılsrn veya söylenebilsin!

Moskova hükümeti, 1917 den bu tarafa memleketine komüniz-
min yerleşmesi için 60 milyon insan öldürmi§tür. Giiventürk paşa-
run son kitabından öğrendiğimize göre yalnız bir defada yapılan
katliamda 28 başpiskopos, 120 papaz, 6O0O öğretmen, 88(X) doktor,
192.000 işçi, 815.@0 köylü öldürülmüştiir. Yekün 1 milyon 21 bin
948 kişidir. Şimdi bu katliamlarr, bu kütle halinde cinayetleri millet
mi istemiştir? Bir milletin böyle hainane cinayetleri istemesine im-
kön var mıör? Ancak komünizm her girdiS yerde öylesine cinayet
şebekeleri ve öylesine hainane baskı ağlarr kurar ki, milletin yaban-
cr bir müdahale olmadan bu ksıkaçtan kurtulmasına imk§,n kalmaz!
İşte şu anda Demirtrıerde arkasrnda olan birçok Avrupa memleket-
leri böyle bir kıskaç içinde krvranmaktadırlar!

Nözım Hikmet'in bir ilöh yapılması tesadüfen değilür. En bü-
yük komünist odur! Yıllarca Ttirkiye'de ve Doğu Almanya'da neşri-
yat yapan "Bizim Radyo"da, Tiirkiye komünistlerine bayraktarhk
yapmıştır. Yön, Meydan, Akis dergileri her hafta bu milli kahra-
mana (!) sayfalar ayırmaktaürlar. Kitapçı vitrinleri Nözım Hik_
met kitaplariyle dolmaktadır. Sonra da Türkiye'de komünizm tehli_
kesinden bahsedenler vehimlerle suçlanürılmaktaür.

Bir memlekete komünizmin nasıl gelip yerleştiSne en taze mi-
sal, Macar ihtilölidir. Macaristan'a komiinizm yerleşmeden 5,5 ay
önce üç Milletvekili bir takrir vererek, bazı solcu yar,ar|arın gaznte-
lerde halkı Sosyalizm lehine imale ettiklerini, dsıl gayelerinin komü-
nizmi getirmek bulunduğunu, bu hususta hükümet görüşünün iza-
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hını istemişlerü. Başbakan Nagy, bu södü soruya Macar ihtilölin-
den beşbuçuk ay önce Meclis kürsiisünden aJmen şunlan söylemişti:

"- Sizi temin ederim ki, Macaristan için bir komünist tehlike-
si asla bahis mevzuu değildir. Bütiin Macaristan'da komünistlerin
saJnsl 3 bin kişiyi gegmez."

Ve Nag"y, bu konuşmada 5,5 ay sonra müsterih olarak İsviçre'de
bulunduğu bir sırada, Macaristan ihtilan olmuş bu memlekete komü-
nizm girmiştir.

Lenin'in meşhur sözüdür: "Bir memlekette binde 5 nisbetinde
komünist var§a peköli komünist ihtilaü yapılabilir. Eğer hükümet-
ler gaflet içindeyse binde 2 de köfiür."

Ulus gazetesinin bir ya?arL beni Amerika'da komünistleri orta-
ya çrkaran Mc. Carthy gibi göstermeğe çalışarak kötülemek istiyor.
Etiiylece kendi kişiliğini ortaya koyuyor. Çiinkü bütün dünyada Mc.
Oarthy aleyhtarlan komünistlerdir. Amerika'da 150.000 civarrnda
bulunan komünist §aJnsını, yaphgı mücadelelerle 10.0O0'e indirdiği
için Amerikalılar bu zata minnettardırlar. Keşki bir Mc. Carhty ola-
bilsek.. Ve bugün yabancı basında 15.000 olarak bildirilen komünist
§aJnsrnl birkaç bine indirebilsek..

Moskova Sirki ile gelen Rus ayısı Goşa için methiyeler, fikralar
yazılan, bu ayının dahi birçok insanlanmrzdan daha akıllı olduğu ile-
ri siirülen bir memlekette, hangi delil, hangi vesika isteniyor?

Bir memlekete komünizm gelirse, başka türlü gelmez, böyle ge-

lir..
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AMAN, ND KABAIIAT?

Tekin Erer

512 nci fetih yıldönümünde Milli fiirk Talebe Birliğiıiin Sultan-
ahmette tertip ettiği anma mitinginde ne büyük kabahatler, ne bü-
yük suçlar işlenmiş de farkında değliz (!)... gu büyük şuçlan işle-
yenler (!) §avcılık tarafından takip edilecekmiş. Toplantıda bulu-
nan hükümet komiseri gerekli raporları hazırlamrş. Elbette yarın,
öbür gün bunlar gün ışığına çıkacaktır.

Cumhuriyet gazetesinin o gün birinci sayfasından ilAn ettiği şu
suçlara, şu kabahatlere bakınız:

"- Ahmet Kabaklr, Fatih'in heykeli ne zaman ükilecek, ne 7a,-

man Ayasofya'da okunan Kur'an ve e?an seslerini duyacağız, de-
miştir." fu bununla kalmamış daha sonra Eminönü Öğrenci lrcka-
linde yapılan toplantıda :

"- Allah, Peygamber, Müslüman kardeşler sözü sık sık kulla-
nılmış ve bu konuşmalar hükümet komiseri tarafından tesbit edilmiş-
tir. Teknik Üniversite asistanlanndan Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Aya-
sofyanrn bir an önce ibadethane haline getirilmesi üzerinde durmuş
ve konuşmasınr "f,'atih'in nrhuna X'atiha" ile bitirmiştir."

Kabahatler bu kadarla bitmiyor. Cumhuriyetle beraber Akşam'-
ın da yazdığna göre aşırr solcularla, komünistlere de dil uzatılmış.
Şu satırları da Akş4m'dan nakledelim:

"- Yakalarında "Tann Tiirkü korusun" yazı|ı roınt|er taşıyan
bini aşkın bir topluluk tarafından idenen dünkü mitingte, Dr. Rıza
Nur'dan da şiirler okunmuş, ilerici yaı,atlara hücum edilmiştir."

İstanbulun fethinin 6\2 nci yıtdöniimünde ne yapılır? Bin yıt-
danberi fiirkün yetiştirdiği en büyiik deha Çetin Altan dururken E'a-
tih gibi bir Osmanlı Padişahını anmağa ne lüzum var mı denmeüy-
di? Ayasofya müze haline getirilmişken, şu karşıda duran altı mi-
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nareli Sultanahmet cimiinde namaz kılınır mı, bunu da ya müze,
yahut ot deposu haline getirmek l6.zım diye mi bağırılmalıydı? Fa-
tih'in heykeli dikilmesin, Kur'an ve ezan seslerini istemiyoruz; biz
Lenin'in heykelini ve Karl Marks'rn komünist beyannamesini duy-
mak arzusundayız mı diye nutuk çekilmeliydi? Yakalarda "Tanrı
Tiirkü korusun" rozetleri yerine "orak - çekiç" remizleri mi bulun-
malıydı? Ne istiyor bunlar? Bu konuşmalardan, bu tezahürattan
memnun olmadıklarına, hükümet komiserinin rapor tutmasından se-
vindiklerine göre, ne istediklerini niçin açıklamıyorlar? İstanbulun
fetih yıldönümünde nasıl bir merasim yapılmasınL atzıJ ettiklerini,
neden açık açık ortaya koymuyorlar?

Bir şikAyetleri de 29 Mayıs 1453 gününü yödederken Atatürk'-
terr ve İnönü'den bahsedilmemesi... 5|2 yıL önce yapılan İstanbul'un
fethi üzerinde Atatürk ve İsmet İnönü'nün hangi tarihi bağı vardır ?

Hangi hatip, İstanbulun fethini 500 sene sonraki Atatürk'e veya İnö-
nü'ye bağlıyarak gülünç duruma düşmek ister?

Solculara, komünistlere hücum edilmiş... Elbette edilecek? Bu
memlekette tek komünist kalıncaya kadar, her firsatta, her vesile
ile, dinimize, milliyetimize, Ttirklüğümüze düşman bulunan komünist-
ler elbette lönetlenecek ! Memleketi içten içe yıkmak isteyen bu ha-

inler her göründükleri yerde mutlaka ezilecek! Türk ileminin bu en

büyük düşmanlarına, Türk öleminin kudret ve büyüklüğünün mühü-

rü bulunan 29 Mayıs 1453'ün yıldönümünde hakaret edilmez, lAnet
yağdırılmazsa, başka ne zaman yağdırılacak?

Fatih'in ruhuna "fatiha" denilmiş, Allah'tan, Peygamberlerden

bahsedilmiş.. Akşam ve Cumhuriyetin ifade tarzına göre bunlar da

kabahat..

İstanbula "Allah Allah" sesleriyle girildi. Fatih ilk namazını

Ayasofya'da kıldı. İstanbul bir peygamber vasiyeti olarak Müslü,

man Tiirkler tarafından din ve iman uğruna fethedildi. Onbinlerce

şehit fiirk kanr bunun için aktı.. Fetih yıldönümlerinde, fethin esa,s

unsuru bulunan din ve iman gayretinden, müslümanlıktan bahsedil-

mez de, neden bahsedilir?

Aşırı solcu yobazlar!.. Kendilerine ilerici süsü veren Moskof hay_

ranlarr !..
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Atalarımız, din uğruna, milliyet uğuna, fiirktük uğruna 1453
yılı Di.inyasının en müstahkem şehrini zaptettiler. Sizler kuru laf
sıkmaktan başka bir kulübeye biie giremezsiniz! Siz insanları kış-
kırtmaktan ve milleti birbirine düşürmekten başka hiç bir şey ya-
pamazsınız!..
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ŞÜPHESİ OLAN vAR, MI?

Tekin Erer

Komünist devlet adamı nasıl anlaşılır? Elbette bir insanın ko-
münist olup olmaüğı sözleriyle değil, fiilleriyle, hareketleriyle orta-
ya çıkar. Bundan dolayı bir adamın komünist devlet adamr olup ol-
madığrnı meydana (ıkarmak, o kadar güç değitür.

Bir adamın komünist devlet adamı olup olmaüğnı anlamak için
önce onun milletin din duygularına karşı beslediği alökaya bakmak
lözımdır. Çünkü komtinizmin birinci düşmanı Allaha inanmaktır. Bir
komünist, Allaha inandığr anda komünizmi inkör etmiş olur. O hal-
de eğer bir devlet adamr milletin dini hislerine alöka göstermiyorsa,
ağrsna "A]lah" ismini almaktan mümkün olduğu kadar kaçıyorsa, o
insanrn meşrebini töyin etmekte tereddüde düşülmez.

Bir devlet adamrnrn komiinist olup olmadığrnı anlamak için ikin-
ci baş vurulacak deneme usulü, onun, Milliyetçiliğe ve kendi ırkına
verdiği değere bakmaktır. Komünizm, bütün Dünyayı Sovyet es&re-
tine almak ve müstemleke yaptığ memleketlerde rahat rahat hiiküm
sürmek için, milliyetçilikten ve ırklardan şiddetle nefret eder. Ora-
da ancak Moskof ırkı önem taşır. Onun dışındaki bütün ırklar, Sov-
yetlere hizmet için yaratılmışlardır. Bundan dolayı bir devlet adamr
milliyetçiliğe değer vermiyor ve dünyadaki bütün kan'larr müsavi
sayryorsa, Atatürk'ün büyük nutkunda söylediği: "Damarlarındaki
asil kan" töbirini bir kere dahi ağzına almaktan çekiniyorsa, onun
göğsiindeki "Komünist" yaftasıru kimse değiştiremez!..

Komünist Devlet adamrnı tanımanın üçüncü yolu, tanınmrş, si-
cilli komünistlere karşı takınüğ tavırdır. Eğer bunlan himaye edi-
yorsa, bunlara devletin en mühim yerlerinde vazife veriyorsa, ko-
münistleri adaletin huzurtına çıkarmaktan kaçryorsa, onları başı boş
bırakıyor ve el alhndan tatlı tatlı ofuuyor, cesaretlerini artrrıyorsa,
biiyle bir devlet adamının korriünistiiğinden de, asla ve asla şiiphe
edilemez!
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Komünist devlet adamrnr tanımanrn dördüncü yolu, memlekete
sık_ sık huzursuzluk yaratacak meseleleri ortaya atmasiyle anlaşı-
lır. Komünistlerin en büyük düşmanlanndan biri de bir memlekette
huzurun devamr ve vatandaşlarrn anlaşnıış olarak yaşamalandır. Ko-
mi.inist devlet adamrnrn esas vasfi, bugün ak dediğine yarrn kara de-
mesi, bugün kabul eylediğni yann reddetmesidir. Durup durup or-
taya meseleler atması, tertipler kurması, daima vatandaşlarr tedir-
gin halde bırakmasıdır. B;u yolda olan bir devlet adamrrun komünist-
liği mühürlenmiş ve imzalanmış demektir!

Komünist devlet adamrnr anlamanın beşinci yolu, bir taraftan
halk adamı görünmesine rağmen, diğer taraftan Lenin gibi, Stalin
gibi, Kruşçef ve emsali gibi daima kendi fikrini, kendi sözünü kabul
ettiimesi, dediğim dedik demesi, tek şef gibi hareket etmek istemesi-
tlir.

Eğer bir devlet adamı daima kenü fikirlerini, kendi düşüncele-
rini, otoritesini kurmak istiyor ve kendisinden başkasının düşünce-
lerine saygı giistermiyorsa, "ya ben"den başka bir şey söylemiyorsa,
biiylelerinin komünist zihniyeti taşıdıklanna, zerre kadar şüphe edi
lemez!

Komünist Devlet Adamınr anlar4anrn altıncı yolu maddi duru-
munu tetkik etmektir. Bir devlet adamr kendisinin ve yakrnlarınrn
zenginliğni, sadece etrafinrn rahat yaşamasınr ve kendi servetini
düştiniir de, kenüsinden ve yakınlarından dışarda kalanlarrn müsa_
vi bir sefalet içinde hayat sürmelerini arzu ederse, kendisinden baş-
kalarına rahat yaşamak haklarrnı tanrmak istemezse, böylelerinin
tıpkı Sovyet Rusya'daki Şefler gibi bir komünist olduğunda asla ha-
ta edilemez!..

Komünist devlet adamrnr anlamanın altıncı, yedinci, sekizinci ve
ilAhir yolları vardrr ama, bu kadarı da köfi...
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MİLLİYETÇİLİK VE CESAII,ET

Nejdet §ançar

Milliyetçiliğin cesaret ile esaslr bir ilgisi veya ilişiği var mr, yok
mu ? Onu bilemiyorum. Fakat şuna inanıyorum ki, bugünkü Tiirk
toplumunda yaşamakta bulunan Türk milliyetçisi cesur, hem de çok
cesur olmaya mecburdur.

Tiirk milliyetçisinin bu derece cesur olmaya mecbur bulunuşıı,
Türkiye'yi uçuruma doğru itmeve çalrşan şer kuwetlerinin günden
güne artan azgınlıklarıdır. Başka hepsi bir tarafa, sadece moskof-
çuların davranrşlarının yaratmakta olduğu büyük tehlike, Türk nıil-
liyetçisini, savaş alanlarrnrn korkusuz yiğitleri ata|arı kadar cesaret
sahibi bulunma5za zorlamak için yeter sebeptir.

Türklüğün son kalesini de yıkmak için çalışanlarrn en korkuncu
olan moskofçu, bu ihanetini melek postuna bürünmüş bir iblis gibi,
fakat hamlelerinde küstahlık derecesine varan bir cesaretle yapıyor.
Bu iblisten de kötü iblisin karşrsrndaki ivi niyetli, memleketsever,
milliyetçi Türk ise çekingen, uyuşuk, boynu bükük ve hattö korkak..

Peki ama niçin? Kimden çekiniyoruz, neden korkuyoruz?
Moskofçunun cesareti, elbette ki, viğit bir ruh taşımasından ile-

ri gelmiyor. Onun cesareti, sahnede rol yapan bir sanatçrnın esare-
ti gibi... Moskofçu, kendisine "dur!" divecek kimselerin, çeşitli se-
beplerle susuşundan; hareketlerini yasaklayan kanun maddelerinin
kendisine uygulanmamasından cesaret aldığı için cesur... Fakat, ne

şekilde olursa olsun cesur. Ve... Şirretçe cesur...
iyi niyetlinin, memleketseverin, miltiyetçinin çekingenliğinde ve

korkaklığnda, yıllardanberi her davranışında karşısında dikilen Çin
setlerinin ve kendisine gösterilen azı dişlerinin rolü elbette ki bü-
yük... Fakat ne olursa olsun, milliyetçi, artık Çin setlerini aşmaya,
azı dişlerini kırmaya mecburdur. Çünkü artık, brçak kemiğe dayan-
mrştır. Çünkü korku, ölümü geciktirme yolunda bir çare, bir ilöç de-

ğildir.
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Moskofçu; her alanda azgınlığın son basamağına çıkmıştır. Ya-
zan; baytağı, tarihi, vatanı, milleti ve Türklüğü yaşatacak her şeyi
ruhundan fişkıran pisliklere bulamaktadır. Sanatçrsı; ahlökı, edebi,
geleneği, dini, imanr tefe koymuş durmadan çalmaktadır. Öğretmeni,
sınrflara millet yılanlarrnın öcünü sokmakta, komünizmi yasaklayan
kanun maddelerinin kalkıp kalkmamasrnı inceleten kompozisyonlar
yazdırmaktadrr. Krsacasr, elindeki imkönları, ihaneti yolunda gözünü
kırpmadan_ kullanmaktadır.

Hainin bu korkunç ve yıkıcı cesareti karşısrnda, milliyetçiye dü-
şen büyük vazife, kanunda ve ruhundo bulunan cesaretin bütünü
ile şahlanmaktır.

Vatanımızı ve milletimizi seviyorsak; kendimizi, ulu Tanrı'nrn
bu büyük bİğışlarını korumakla vazifeli sayıyorsak; bir gün ruh
kudurganlarının dişlerini boğazımızda görmek istemiyorsak şahlan,
maya mecburuz. Tek tek, grup grup, kütle kütle ve nihayet millet
olarak şahlanmaya mecburuz. E;limizdeki bütün imkönları bütün ce-
saretimizle kullanmak sureüyle şahlanmaya mecburuz. Zaman git-
gide azalmakta olduğu için, İstiklöl Savaşrndaki ruhumuda şahlan-
maya mecburuz. Ve nihayet, I§tiklel Savaşı başbuğunun, komünizm
hakkındaki buyryuğunu yerine getirmek için de şahlanmaya mecbu-
rız.

Şahlanmazsak, büyük felökete hazrrlanmalıyız.
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FİKİR UTAN§IN..

Tatin Fuad

Bundan birkaç gün önce, Tiirk Basınını temsil edebilecek vüs'at
ve md.nadaki bir bildiri; dikkat ve idrakimizin cilAlı sathı mailinde
en küçük bir iz bile bırakmadan kaydı gitti.

Aleme talkın verilirken kıyamet koparılır da; talkını veren sal-
kımı yuttu mu, iş değişir, nedense ona söz söylenemez. Bu bizde hep
böyledir.

Kanaat şirretliği, kalem zorbalığı, hakikatları ense kökünden
yakalayıp, alenen gırtlaklama cür'eti; durmadan alkışlanır. Öte yan-
da saf fikir mahcup, öz kanaat metrük hak ve vicdan kaygusu mün-
zevi kalırsa; elbette ki böyle bir köyü her gece kurtlar basacak,
meydanında çakallar cirit atacaktır.

Bir Akşam gazetesi, bir de onun eski sahibi var. Bu iki hüvi
yet, menfi minada bile olsa, asla bir kıymet hükmü çerçevelemiyor.
Esas maksat ne o gazetedir, ne de onun eski sahibi. O gaznte, ideolo-
jik bir levs deryasından bir damla, eski sahibi de bir anbar krzrlca
pirincinden bir zerredir. Ancak mantrk ve idraki gaseyan ettirici
korkunç misal o noktadan geldiği içindir ki; mecburi muhatap ola-
rak, gözümüze onlar çarpıyor.

Bu gazete bir zamandanberi, komünizan idraki ile dehşete ve
ürküntüye sürükliyecek genişliktekileri sosyal adaletciliğin öncülü-

ğüne talip olmuştur. Bu gazete işçi ve amele hakkının fahri ve far-
fara müdafiidir. Bu gazete sendikacılığn hukukunu, sendikacılarr
bile ürkütecek dereceye vardrrmrştrr.

Bu gazete iffeti, fazileti, ahlökı, namusu, feragatı, fedakörlığı,
zekiıyı, fikri sadece kendi adına ve kendi çewesine hapsetmiş, Bab-ı
ilinin Cemal Nadir Sokağındaki o eski zaman konağının dışında ka-
lanlara her sabah ve her akşam bu mefhumların zıddı hükümleri sı-
vayıp durmuştur.
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Ba gaznte servete düşman, kapitale düşmanür. Bu gazete her
niishasında Tiirk tüccannı Devlete vergi ödemiyen, hırsız ve vurgun-
cular kafilesi olarak gammazlamakta onun üzerine, açlık ve sefaletin
kin ve nefretini tahrik etmektedir.

Bir isnad ve iddia sakat da olsa, hiç değilse onun sahibinin bun-
lardan münezzeh olmasr gerekir. Namuslu bir adamın haksız yere
karşısrndakine namussuz demesi, her halde namus§uz bir adamın,
karşısındakine namu*suzluk isnad etmesinden çok daha az rahatsız
edicidir.

Bu gazete; sosyal adaletcili$yle, emek kontrolörlüğü ile, işçi
avukathğı ile, servet düşmanlığ ile, vergi takipçiliğiyle, hazine mu-
hafızlığ ile'kendi kendini vazifelendirmiş bulunuyor.

Halbuki bu gazetenin eski sahibi, Hazineye milyonların üstün-
deki vergi borcunu yıllardrr ödememekte temerrüd etmiş, ve bunun
için de türlü çarelere başvurmuştur.

Meyanında, İnönü kabinelerinden birine girmek için sağdan
soldan ricakör olmasr da, Vekil hüviyetine büründüğü takdirde, icrö
takiplerini durdurabilece$ ümidinden neş'et etmiştir. Gün gelip Dev-
let kendisinden olan milyonlarca liralık alacağını, zecren talep edince
de, bunu siyasi baskı olarak, günlerce gazetesinde teşhire tabi tııt-
muş, §onunda da, gaznteyi bir akrabasına devredip işin içinden sıy-
rılmıştır. "Devlete vergi vermiyor" iftirasına maruz bıraktığ fiirk
tüccarr onun nazarında hrrsrz ve namussuzdur, ama kendisinin mil-
yonlarca liralık vergiyi ödememek yolunda her çdreye başvurması
iffet ve fazilettir. Alacağını istiyen Devlet ise suçludur, susturmak
için, ona siyasi baskı yapmaktadır.

Gazetenin akrabaya devri de çok dramatik bir ilönla umumi ef-
köra duyurulmuş bulunuyor. Bu ilinda, milyonlarca liralık vergi ala-
cağnı istemekle, Devletin kendisine nasıl zülmettiğinden şikflyetçi
oluyor gazetenin sahibi!

O kadar ki, bu höl nihayet gazetecilik meslek teşekküllerini bi-
le isyan ettirmiş ve onları müşterek bir beyanname neşrine mecbur
brrakmrştır.

Gazeteciler Cemiyeti, Tiirkiye Gaznte Sahipleri Sendikası ve
Tiirkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yayınlanan bu ortak bildi-
ri, fikir ve amel plönında çeşitli dövalann ne ters ellere teslim olun-
duğunu göstermesi bakımından çok ibret vericidir.

Bakrnız ortak bildiri; aşrn §o§yalist geçinen ve her gün işçi
hakkı, emek hakkı diye barbar baftran bu gazetenin maskesini nasıl
indiriyor;
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1 - Akşam sahibi, iki yıl, işçilerden parasrnr kestiği halcle, ta-
sarruf bonosu vermemiş, bu parayı kendine kullanmıştır.

2 - İşçilerden kesilen sigorta pirimlerinin de akibeti aynr ol-
muştur.

3 - Çalışanlara telif ücreti, fazla mesai ve diğer kanun ödenek-
leri vermemiştir.

4 - Normal maaşlarr ancak zorla ve tazyik|e daima geç ödeme-
yi usul yapmıştır.

5 - Toplu sözleşme hükümlerine aykırr hareket etmiş çalışanın
hakkını çiğnemiştir.

Ortak bildiride daha bir hayli açıklama var. Ancak sanırım ki
bu kadarı da kifidir.

Atatürk ilkeleri üye gün aşrrr ortaya atılanlara, ilericiliği, yaf-
ta yafta elde dolaştrranlara; hep bu misalin ışığnda bakmak gere-
kir.

Bir an düşünmeliyiz; tıer önüne gelene ve her söylenene inandı-
ğımız için değil midir ki bugün bu hale geldik?

"Nice Hacıların çıktı hacı Zir'i begalde."
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KOMÜNİZM PROPAGANDASI
ve

TÜRK CE,ZA KANUNU

Galip Erdem

Herhangi bir konuda eksik bilgi ile hareket ederek yanlış hü-
kümlere varmak alışkanlığı, galiba, dünyanın her yerinde vardrr.
Ama Tiirkiye'de, mefhum karışıklığının henüz giderilmemesi yüzün-
den, böyle hatalara daha sık rastlanryor. Eksik bilgiye dayanan
yanlış hükümler, kimler tarafından ve nasıl meydana gelükleri açık-
ça bilinmeden, sanki doğru hükümlermiş gibi ideta kendiliğinden or-
taya çıkıyor; çoğunluğun malr oluyor. Hatti, eksik bilgiye dayanıla-
rak hareket edildi$ni ve bu yüzden yanlış bir sonuca varrlacağrnr
bilmesi gerekenler bile, çok defa, bildiklerini artık hatrrlamaz oluyor,
çoğunluğun görüşüne uyuyorlar. Fikir hayatrmrza hAkim görünen
yanlış hükümlerden biri, ehemmiyeti bakımından bize göre birinci
si, komiirıizm propagandasr ve yürürlükteki kanunlarrmrzın 

-öznl-likle Türk Ceza Kanununun- önleyici maddelerine ait olanıdrr. Ko-
nu ile az-çok ilgisi olanlara "Kanunlanmız komünizm protrıagandası-
nr yasaklamrş mrür?" dive sorsanız, hemen hepsinden "Elbette ya-
saklamıştrr" cevabını alırsınız. O kadar ki, bahis konusu kanunlarr
yapan milletvekilerinin ve komünizm propagandasrnr cezalandırüğı
kabul edilen maddeleri uygulamakla vazifeli olanların bile, bazan,
aynr cevabı verdiklerini görebiliriz. Sabrrsrz okuyucularımızın heye-
canlanmak için acele etmemelerini, "Maksadrn nedir, komiinizrn pro-
pagandasrnın yasak olmadığınr mı söylemek istiyorsun?" diyerek öf_
kelenmeden önce, izahımrzr okumaya katlanmalarını, dileriz.

Yürürlükteki kanunlarrnuzrn komünizm propagandasrnr yasak-
ladığı hükmü, tamamen değilse bile, ihmal edilemiyecek kadar büyük
bir ölçüde yanlıştır; hiç olmazsa, noksandrr. Her iddianın, hele böy_
lesine hassas bir konuda ileri sürülen iddiaların mutlaka isbat edil-
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mesi gerektiğini bilenlerdeniz. yalnız, esasa girmeden önce, hafızala-
rr tazelemek ve anlaşmamızı kolaylaştıracağına inandığımız bazı lna-
tırlatmalar yapmak istiyoruz.

*
Yakrn bir geçmişi, L%2 - 1964 yrllarını düşünelim: Bu süre için-

de, komünizmle mücadele konusunda hassasiyet gösteren çevreler,
bazr kimselerin söz ve yaA ile komünizm propagandası yaptığını, bir-
çok defa, ileri sürmüşlerdir. Bu söz ve yazıların bir kısmı hakkında
Cumhuriyet Savcıları tarafından da soıuşturma açrlmrş; umumiyet-
le bilirkişi raporlarına u5rularak, bazılan için takipsizlik kararı veril-
miş, diğerleri de hökim huzııruna götüriilmüşlerdir. i'akat, en az iki
yıldan beri, komünizm propagandasınr yasakladığna inanılan 142.
madde hükmüne göre hiç kimse mahküm olmamıştır.

Lelyhlerine yorumlanabilecek en ufak firsatlardan faydalan-
makta cidden usta olan aşırı solcular cezalanürılmamalarını alabil-
diğine sömürmüş; milliyetçilere kıyasıya §aldırmış, iyi niyetli bazı
aydrnları bile masumiyetlerine inandrrmışlardır. Bir takipsizlik veya
beraat kararından §onra, hemen her zaman: "Giirdtiııiiz ya, gericile-
rin no kadar iftiracı, ne kadar yalancı olduklan bir kere daho ıney-
dana çıktı! Yiiksek fiirk Aaiıt€tinden sucşuduğumuzun kesin belge-
sini almş bulunmaktayız. Komiinist olsoydrk, komtinizın propa,gan-
dası yapsatıdık, olbette maiıkffm olacaktü" cinsinden yaalıat yayın-
lanrr... Savcrlara ve emniyet makamlanna doğrudan doğruya cephe
almak münasip görülmediğ,inden "ileri" anlayrşa uyamaüklannın
belirtilmesi ile yetinilir.

Acaba hata kimindir, çelişikliğin sebebi nedir? Memleketimizde,
misal olarak seçtiğimiz son iki yıl zarfında komünizm propagandası
sayılabilecek hiç bir yaa, yazılmamış, hiçbir söz söylenmemiş midir?
Durum böyle ise, komünizm dünyaya hökim olabilmek için segmiş

bulunduğu vasıtalardan birinin propaganda olduğu ve bu faaliyetler
uğruna milyonlarca lira harcandığı gerçeği ile fiirkiyedeki sessizlik
nasıI bağdaştırrlır, nasıl izah edilir?

komünizmle mücadele konusunda titizlik gösteren kimseler
acaba peşin hükümlerden doğmuş bir vehmin esiri midirler? Ger_

çekten iftira mı etmiş, yalan mı söylem§lerdir? yine aynr mantık iş-

leyişinin bir sonucu olmak üzere, bir kışım yazrlar ve konuşmalarda
komünizm propagandası yapıldığnr ileri sürerek soruşturma aQan

Savcrlar da yanlış bir yolda mrdırlar? Yahut yukarıda belirtilen dü,
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şüncelerin hiç biri doğru değildir de hökimler mi hatalıür? Yürür-
ltikteki kanunlarrmız.a göre gerçekten suç işlenmiştir de, cezalandr-
rrlması gerekenler yanlış kararlar yüzünden mi beraat etmişlerdir?
Arfuk, konumuzun en ince noktasrna geçebiliriz. Sorularımrzrn sonu-
cu gibi görünen ihtimallerin hepsi yanlıştır ve yanlış olmaları, eksik
bir bilgiye dayanmaları yüzündendir.

Aslında, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 1962_64 arasında da
komünizm propagandasınln, yazrlı ve sözlü olarak, her türlüsü ya-
pılmıştır. Komünizme karşr olan ilim adamlan, yaz,ar|ar ve hatipler
asla bir vehmin kölesi olmamrş; kimseye iftira etmemiş, yalan söyle-
memişlerdir. Birkaç heyecanlı gencin veya komünizmi ve propagan-
da tarzını bilmek imkönından yoksun birkaç kişinin aşırı idüası fik-
rimizin doğnıluğunu de$ştirebilecek bir ölçüye hiçbir ?a;man varma-
mrşfur. Ancak; milliyetçiliklerine, diiriistlüklerine ve hukuk anlayış-
larrnın sağlamlığına daima inandığmız Tiirk hikimlerinin de bu ko-
nuda hiçbir hatası yoktur. Şu halde hata kimdedir? Ddva bu nokta-
da düğümleniyor...

Tiirk Ceza Kanunu, sanıldrğının aksine, komünizrn propaganda-
sının bilinen ve yeryüzünün her tarafinda kullanılan bütün şekilleri-
ni değil, sadece, 142. maddede yazılı bulunan birkaç şeklini yasakla-
mıştır. Bu sebeple h1kim, pek tabii ve haklı olarak, incelemesine su-
nulan ya^ya veya konuşmaya müeerret komünizm propagandasl sa-
yılrp sayılamıyacağı açrsrndan değil, I42. maddenin şart koştuğu suç
unsurlarrnr taşıyıp taşımadığı açısrndan bakar. 142. maddeye bağlı
kalmak mecburiyetinin kaçrnılmaz bir sonucu olarak da, "... Komü-
nizm propaganda"sı yopümamıştır" demez, "kanunun aıadrğı suç un-
surlan yoktur." der. Başka türlü hüki.im vermesi de zaten imkinsrz-
dır. Çiinkü, Ceza Hukukunun ana ilkesi: "I(anunun sarih olırak suç
saymaüğı bir fiil için kimseye oeza verileınez"dir. (fiirk Ceza Kanu-
nu Md. 1)

Bilirkişiler için de aynı şeyler söylenebilir. Yalnız bazı bilirkişi
raporlarında, ,eğer gazetelere yanlış geçmemişse, "... yaı,|ila... konuş-
mada komiinizm propagandası yapılilrğı tesbit odilemem§tin" kay-
dına yer veriliyor. E}iiyle bir kayün konmasr hatadır. İncelenmeleri
mahkemece istenmemiş bir konuda hüküm vermemeleri gerekir. As-
lrnda, bilirkişi raporlarrnrn bu mahiyetteki hükümleri bile, inceledik-
leri yazıda veya konuşmada komünizm propagandasının bütiin şe-
killerinden hiçbirinin bulunmaüSnı ifade etmekten ayade, \42. mad-
deye göre suç sayılan şekillerinin yokluğunu göstermek için kullanıl-
maktadrr. Bununla beraber, komünizm hakkındaki bilgileri ve ehli-
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yetleri 5ıetersiz bazı bilirkişilerin, propagandayı L42. maddede belir-
tilen birkaç şekilden ibaret sandrkları ve kanunda yazılı unsurlan
göremeyince, umumi olarak, "komiinizm propaganda^sı yapılmonıı§F
tır." hiiıkmünü verrnekten çekinmedikleri de görülüyor.

İncelemeğe çalışhğmız konunun tam bir beıraklığa kavuşması
için, L42. maddenin komünizm propagandasına imk6n vermediği ka-
bul edilen hükümlerini daha yakından görelim:

"1 _ Sosıral bir sınıfın diğer sooya,l sınıilar iizerinilo ta,haükii.
miinü teşis etmek voya sos5ıal bir sınıfı oıtadan katılınmk yahut
momleket idındo müosses iktisadi voye §o§yal tomel niznmlnrdan hor-
hangi birini dovinnek vo5ıa Devlet siyasi ve huknkt nizamlınnı f6p
yekün yoketmok için hor no §ııretle olurso olsun propagnndı yepan
kimso b€ş y,rldeıı on yıla kador ağrr hopis oğı,a$ ile cezılandınlır.

2 - Cumhuriyetçiliğe aykrn voya demıokrasi prensiplerine ay-
kııı olaıak Devlotin tok bir fert vo yorıut bir ziimıo tanafından tilııre
edi|ıneşi için her ne §uretle olurso olısun propogandt yepon kimso
ryını cgıa, ile cozolanilrıür

3 _ ... Milli duygulan yoketmek veya zoyrflatmak için her ne
suııetle olursa olsun pnopoganda }ıepan kim§o bir yıliiın üç yılo ka"
dar hapis cğı,ILsı ilo oozalnnürılrr."

Kolaylıkla anlaşılacağr gibi, bir yazının, bir konuşmanın ve bir
dawanışın 142. madde hükümlerine göre cezalandırilması için:

A) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde hA.kimiyet
kurmasını, B) Sosyal bir sınıfin ortadan kalürılmasınr, C) Mü-
esses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birinin dgy-
rilmesini, Ç) Devlet siyasi ve hukuki nizamlarrnın topyekün yok-
eülmesini, D) Devletin bir tek fert veyahut bir ziirnre tarafindan
idare edilmesini, E) Milli duyguların yokolma§ırnı veya z,ayıflama-
srnı istemek, övmek ve telkin etmek şart kılınmıştrr.

Acaba beynelmilel komünizmin propaganda şekilleri 142. mad-
denin saydıklarından mı ibarettir? Asla. İyi niyetli bir insan, komü-
nizm ve propa.ganda konularında orta bir bilgiye sahip olmak şartı
ile, txiyle bir soruya "evet" cevabınr veremez Giirüşümüzü ispat et-
mek bakrmından pek çok misal verilebilir. Şimdilik, yazly| uzatma,
mak için, 142. maddeye ve yürürlükteki diğer kanunlarrmıza göre
cezalandrrrlmalarr mümkün olmayan, fakat beynelmilel komüniznı
propagandasrnın en çok bilinen şekillerinden 3 tipik misaile yetine,
ceğiz:.
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I) ivfarks'ı ve Marksizmi örrmek; hele iktisadi, içtimai ve siya-
si göriİşterinin muüalıa doğru olduğunu ve istikbale ait tahminleri_
nin hiçbir noktasında yanılmadrğnr ileri sürerek övmek, düpedüz
komiinizm propagandasrür. Çünkü en mi.ikemmel içtimaı diizenin
komiinizm olduğu, kaçınrlmaz bir sonuç olarak dünyaya hökim ola-

cas, fakat mukadder ihtilau kendi tabiı gel§mesine bırakruyarak
çabuktaşhrmak gerektiği vehmini insanlığın başına musallat eden

adam, Marks'trr. Gerçi Marksizrnin ipliği çoktan pıa?aıa çrkmış; ara-
dan 110 yrldan faz|abir zaman geçtiği halde dünyanrn hiç bir yerin-

de komünist bir nizam kurulaınamıştır. Ancak, Marks,ın hırslr haya-
linden çıkıp çoktan ölmüş bulunan yalancr bir Cenneti vaadi huzur_

suz ve mefltüresiz kimseleri avlamak için hölö en tesirli bir vasıta
olarak kullanılmaktadır.

Gerçeğin bu kadar açık olmasrna rağmen, daha önceki yıllarda
ve misöl olarak aldığımız |96?-64 arasında Marks,rn ve Marksizmin
pek çok övgüsü yapılmışhr. Hattö, trıervasızlıkta öylesine ileri gidil-
miştir ki, Mustafa Kemal'in ve Ttirk inkilöbının Marksist bir hüviyet
taşıdığının yazılıp söylenmesine bile cesaret olunabilmiştir,

şimdi yayınlanmayan bir dergıyi hatırlıyorum: Güriiltiilü bir

çıkış yapmrş, Tiirkiye için yegAııe kurtuluş yolunun "§o§yaJi,,m" ol-

duğunu il6,n etmişti. sosyalizm kelimesinin hangi fikirleri örtmek

için kullanrlüğını iyi bilen çevreler "Nasıl bir sosyalİmin" istenüği,
ni sordular. Demokrasi nizamına bağlı hiirriyetçi bir sosyalizm mi,

Nasyonal _ Sosyalizrn mi, yoksa Marksçı Sosyalizm mi? Adı geçen

derginin yetkiıi bir yazarrndan atdıklarr cevap şöyle idi: "Bir tek
§osyolizm vaıalır; oilı da, İlmi §osyatir:rndir." İlmi Sosyalizm deyimi,

daha önceki sosyalist göri§leri yermek ve kenü sistemi ile ötekile-

rin farklarını belirtmek iircte, ilk defa Marks tarafından kullanılmış_
tır; ihtitiJci sosyalizmin üğer bir adrdır. İlmı sosyaliz:min yegöne

kurtrıluş yolu olduğuna inandıktan sonra, komünizme taraftar olma_

dı$nı söylemek mümkün değildir. Marksçı - ihtilölci, ilmİ - sosyalizrı
propagandasr ile komünizm propagandasınrn esaslı bir farkı yoktur.

yine aynı dergide, ord. profesör zyaeddin Fahri Fındrkoğlu,na
eşine az rasüanrr bir öfke humması içinde saldıran bir yazı okumuş_

tum. Marksçı y a,?J,r, Marks,ın,Pnoleterya ihtiletinİn kaçınrlmazlığı"
nazariyesini tenkid eden E'ındıkoğlu'na miithiş içerlemişti; keyfince
sövüyordu: .ll[af,ks bİr devdir. İtin tarİhİnİn en pırlak yııdızür_
Yazilıklarının hepsi aloğruilur. §en bİr cüceşİn" diyordu. Allahın var_

lığının bile serbeştçe miinakaşa edildiği bir dünyada, Marks,ın ten-
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kid edilmesine dayanamayan bu yaz,ar hakkında olduğu gibi, ilmi
sosyalizmin üğer propagandacrlarr hakkında da soruşturma açılma-
ü... Açılamazdı, çünkü kanunda bu cins propagandayı suç sayan bir
hiiküm yoktu.

Denebilir ki; Marksizm'in en iyi bir sistem olduğunu'açıkça ifa-
de eden bir yaa ile, meselö, sosyal bir sınrfin ortadan kaldırılmasını
isteyen bir yazr arasrnda hiç bir mahiyet farkı olmadrğına göre,
142. maddenin Marks'r ve Marksizm övenlere de uygulanması ge-
rekmez mi? Gerekmez. Zira her iki davranrş arasında gerçi bir ma-
hiyet farkı yoktur ama, kanun açısından fark varür. Ceza hukuku-
nun temel ilkelerinden biri de, akıl ve mantık ölçülerine ne kadar uy-
gun olursa olsun, tefsir yolu ile hüküm verilemiyeceğdir.

2) Tarihi yiirüten yegöne kuwetin maddi menfaatlardan iba-
ret olduğu, başka türlü bir mahiyet taşıdğ sanılan bütün mücade-
lelerin aslında bir mülkiyet mücadelesi şeklinde anlaşılmasr gerektiği
fikri, komünizmi diğer dünya görüşlerinden ayıran özelliklerdendir.
Komünist felsefesinin, yani tarihi maddeciliğin özüni.i teşkil eder. Ve,
bir propaganda vasrtasr olarak, sınrflarr çalıştırmanrn en kuwetli
silihı sayılır. Komünistler, yine bu temel ilkeden hareket ederek, ta-
rihteki inkılöp ve ihtilöllerin hepsini sınrflar arasındaki menfaat ay-
rrlrklarrna bağlarlar. Demokrasi, hiirriyet ve adalet gibi değerler uğ-
runa ihtilöl veya inkılöp yapılabileceğini asla kabul etmezler. Hatt6,
tarih felsefesinin din harpleri olarak adlandırdrS kanlr - kansız her
çatışmanın temelinde bir zengin - fakir, bir çalışan srnrf - çalıştrran
sınıf illeti ararlar. Tarihi ve içtimai incelemelerin değişik sonuçlar
vermesi; harplerin ya|nız iktisadi sebeplerden ötürii değil, aynı za-
manda, çatışan dini inançlar, cihan hökimiyeti mefküresi, milliyetçi-
lik duygusu ve hürriyet sevgisi gibi imillerle ancak tam olaiak izah
edilebileceği gerçeğinin anlaşılmış bulunması komünistleri hiç ilgi-
lendirmez. Tedavisi mümkün olmryan taassublarr yüzünden, Mark-
sist metodla yapılmamrş araştırmalara kıymet vermezler.

Tiirkiye'de, krsaca belirttiğimiz bu komünist görüşü savunan,
doğruluğunu telkin eden yiizletce yazı yazrlmıştır; pek çok konuş-
ma yapılmıştır. En ligi çekici örneklerinden birini, 27 Mayıs inkıli-
bından sonra gördük. İnkılöbın öncülüğünü yapan M.E.K. üyeleri,
devamlı ve israrlr bir tarzda: "I}emokıa^siyi ve Anayasa diizenini ko-
ruınok, votanilaşın birbirine düşmesini önlemek için" harekete geç_

tiklerini söylem§lerdir. Iiiyle olmasrna rağmen, kih "Enıokton yana
ilerici ayün", köh "İlirnci §osyalist" krlrğrna bürünerek ortaya çı_
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kan bazr belli kimse|er; 27 Mayıs'rn sırf iktisadi sebepler yüzünden
yapıldığını, sadece "oınekçi h,alk yığınları"nın gözetildiğini ileri sür-
mekten çekinmemişlerdir. Siyasi partiler anlaşrlmaz bir gaflet ha-
vasına kapılıp birbirleriyle boğuşurlarken; aşırr solcu cephe, parti-
ler arasında ayırrm yapmamıştır: "Aslrnda beşterin (CHP., YTP.,
AP., ClQtIP., MP) @i ıIe 27 Mayıs'a karşıilırlar.' (M. Ali Aybar -

Vatan, 16 Ekim LÇfrz). Yavuz hırsız ev sahibini öylesine bashrmak
istemiştir ki; Ordu, sivil aydınlar, Üniversite gençliği, matufiyeti
açıkça belli olacak bir şekilde, gericilikle tavsif olunmuştur:

"Bugiin Tiirkiyo'mizde ileri ve ilerletici olan tek sınıf, i§ıçi sınıf-
drr." (M. Ali Aybar, 30.9.1962 - EVup konuşması.)

Gerek 5rukarıya aynen aldığımız söder, gerekse 27 Mayıs inkı-
li.bını aynı açrdan değerlendiren yazrlar ve konuşmalardan hiç birisi
hakkında 142. maddeye göre soruşturma açılamamış, ce?,a verileme-
miştir. Çünkü 142. maddeyi kaleme alanlar, kornünizm propaganda-
srnın bu cinslerini düşünmem§ler veya cezalandırmak ihtiyacını duy-
mamışlarü. Kanun imkön vermeyince, hökim ne yapsın?..

3) Devlet gücünü ellerinde tutan burjuva partilerinin işi sını-
finr mutlaka eznceği, emeğin karşrlrğını asla vermiyece$ inancı ko-
münist doktrinin temel direklerinden biridir. O kadar ki, K. Marks,
proleterya ihütölinin kaçınılmazlığı sonucunu sırf bu hükmüne da-
yanarak çrkarmış, burjuva demokrasilerinde işçi haklarrrun koruna-
mıyacağını; devlet gücünü elinde tutan burjuva sınıfı çatışmayı önle-
mek için işçilerin durumunu diizeltmek istese bile, kapitalist iktisat
sistemini bünyesinden doğup yürümesine hiçbir kuwetin engel ola-
mıyacağı iktisadi kanunlar yiiziinden, böyle bir düzeltmenin imkön-
sız bulunduğunu sanmıştır. Gerçi, Marks'ın diğer tahminleri gibi bu
konudaki tahmini de çoktan iflös etti. İçtimai siyaseti ustaca uygı!-
layan sanayi memleketleri, bir sınıf diktatörlüğünün kurulmasına
meydan vermeden, emekçilerin maddi ve manevi imkirılarını son de-
rece genişletmişlerdir. Hatti, Marks, Elıgels ve diğer komünistlerin
"kaı,a,ncü ile anoak ka,ııırnı ilo5rurabilon" kimse olarak tarif ettikleri
işçi tipi bir çok memleketlerde arhk tarihe karrşmıştır.

Buna rağmen komünistler, hakikat buhranından kurtulamamış
bir dünyanın elverişli buldukları her ülkesinde işçi kitlelerini ve yuf-
ka yürekli ayünlan peşlerine takmak için bu sakat görüşten son de-
rece faydalanmşlardır. fiirkiyemiz için durum malüm özelliklerden
ötürü işçiler bakrmrnd.an değişik, fakat bir kısrm aydınlar bakrmın-
dan aynıür.
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Beynelmilel komiinizm propagandasını yönetenlerin bu konuda
en fazla sömürdiikleri aldahcı hiikiimler şöyle özetlenebilir: 'İşçi
paıtisinin ilışndo kolıın biltiin siya^sl partiler gericiillr, faşisttir. Sor-
ııra,yo sohiplorinin himetindodir."

Sonu hiç gelmeyen bu teröne, Ttirkiye'de, ba?An örtiiiü, bazan
açık bir ifade ile mütemadiyen tekrarlanmıştır. İşte, ibret alınacak
bir misel :

'Tiirkiyomizde bugiin birleşen beş porti de somoyo ve toprak
ağalarına doyanan şahrs trıartileri dunımunda,dır. Birleşıme iiurumtı-
rıno göro k§arce özotlenirso bir tek portiilirler." (T.İ.P. İzmir Bo§k&-
nı. Öncü _ 15.9.1962).

Bilmem ki, "Bizim Radyo"nun yorumcu§undan siyasi partileri-
rııizin tarifi istense, bundan farklı bir cevap vermesi mümkiin mü-
dür? Başka bir misöl :

"Telüikenin a,dını koyatrn: FAŞİEll[. F'aşizmi tek portili ohıılı
taııımtaınak yersizdir. Naşıl ki biz faşiznin tek parfiIi biçimini ile,
çok trıartili biçimini ile yaşadü." (M. Ali Aybar, 30.9.1962)

Sabık iktidara Faşist denmesinin uyandırdıS memnuniyet hava-
sı içinde, T. Cumhuriyetinin yiireğine saplanmak istenen hançerin
rengi kaynaü, gitti. F'aşizınin çok partili biçimi anladık: D.P. ikti,
dan. İyi ama, tek paıtili biçimi hangisi ve tek partili biçiminin ön,
ci,ileri olan faşistler kim?!..

Üstelik, a5mr adamlar, Atatiirk'e sahip çıkmağa yeltenm§ler,
ür.

Komünizm propaganda§ıının birinci ve ikinci biilümde belirtilen
şekillerine kaışı da kanunlar susmak zorunda kalmış, soruşüırma
açılsa bile eeza verilememiştir. Tekrar edelim ki, tiiyle olmasında
hökimlerimizin hiç bir kusuru yoktur.

Sonuç olarak, Cnra, Kanunundaki hüktimlerin komünizm propa-
gandasının sanıldığrnın aksine bütiln şekillerini değil sadece L42.

maddenin çerçevesine girebilen bazı şekillerini yasakladığı gerçeğini
anlatabildiğimiz zannındayız Yine de, 'Komiinian pnolııgandası kı-
nunlanmız,oa ta,mamen önlenm§tir.." diyenler çıkarsa hatayı kendi-
mizde anyacak, maksadrmrzı anlatamadıSmıza hükmedeceğiz...
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KoMÜNİzM VE ANh[AIlzM

Siileyınan §tirmen

Komiinizm ve animalizm, bitaz ince ve hassas diişünülürse biri
birlerine benzeyen kavramlardır bunlar! Ayni paralelde gayeye var-
mak isterler.

Komiinistler, insanları hayvaııi yaşama seüyesine di§iirmek is-
terler, dini, mukaddesatı, millet ve milliyeti inkör eder ve biitiin ma-
nevi hayatı maddi hayatla, alt yapı ile izah ederler. Onlarca kafa
mideye bağhdır. Hayvanlar da aynı!..

Komünistler, yüksek }nazf,arı inkör ederler, onlarca haz, organik
iştahları, cinsi arzuları hangi yönde olursa olsun tatmin etırıekten
ibarettir!.. Tıpkı hayvanlar gibi!..

Komiinistler, kahramanlık duygularrnr, şeref ve namuslu yaşa-
ma duygularınr aleni olarak inkir ederler ve,insanları yıyıp içen, so-

ğuğa sıcağa yönelen ve defi tabiide bulunan mahlüklar olarak ka-
bul ederler. Tlpkı evet tıpkı hayvanlar gibi!

Komiinistlerde aile mefhumu yoktur, onlarca kadın bir dişidir,
cinsi birleşme yapar, doğurur süs ve zarafetten uzak yaşar, emek
gösterir ve canırun istediği gibi cinsi'arzulannı tatmin eder. Evet
tıpkı hayvanlar gibi!.

Komünistlerde, evlöt sevgisi, ana baba sevgi ve say$§l yoktur.
Zira, insan biyolojik bir varlıktır ve her türlü manevi dawanrş mad-
di yapıya bağhür. O halde elbette ki bu sevgiler tedricen yok edil-
mek istenir. Tıpkı hayvanlar gibi!..

F'akat hayvanlarda da bu sevgi insiyaki tarzda vardır. Komü-
nistler şuurlu olarak bu duygulan inkör ederler. Ilalvanlar bile dişi-
sini, yavrusunu korur ve luşkanır, komünistler bunu bile yapmazlar.
Demek ki hayvanlardan bile aşağı taraflan vardrr.

Diyeceksiniz ki, bunların bir kısmr komünist memleketlerde tat-
bik edilmemekte, aile var, din var, maneviyat var. §iylediklerim ko-
miinistlerin esas idealleridir. F'alıat tatbikat biitün şiddetine rğmen
muvaffak olamamakta ve insanlarda yiiksek sevgi ve hazları inkar
eitmek mümkün olamamaktadır. Bunun için Komünist memleketler-
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de gerçek komünist yani gerçek animalist, azrnlrkta kalıyor. Aıası-
nın kucağndan alırup, ana sevg,isi ve şefkati içinde yetiştirilmediğn-
den, manevi hayattan mahrum olarak yetiştirildiklerinden ötiirüdür
ki 1939 da Kızıl ordu Almanlar karşrsında perişan edilmiş ve Ani-
malizmden uzaklaşılarak Moskova kilisesi açılma lüztımu hissedil-
miştir.

Komünistler için, insan bir enerji kaynağıdır, bir makine dişli-
sidir, kısaca tabidir ve bir robottur. İstediği gibi konuşamaz, istediği
gibi düşünemez ve istediği gibi yaşayamaz|... Tlpıtıpına ha5ıvanlar
gibi!..

Komiiııistler, insanları hunharca kurşunlar, sürgiine gönderir,
adalet, hak ve nesafet kaidelerine riayet etmeden yokecier. I(omü-
nistler için vicdan yoktur ve kalp sadece bir et parçasıdır. Tıpkı kii-
peklerinki gibi!..

Komünistler, aşk, sevgi, şefkat bilmezler. Oıılar için aşk sadece
cinsi birleşmedir. Horoz gibi yahut öküz gibi atlar ve inekler gıbi...

Komünistlerde, sanat, şiir, edebiyahn bjitün kollan hep bu yo-
la yönelm§tir. İnsanlarr hayvanlaştırma yoluna! Ama hepten muvaf-
fak olmuşlar midır?. Eilbette ki hayır! Zira insanoğlu mayası ile bu-
na muhaliftir. Ama ne yapsınlar büyük hayvanlar küçük halruanla-
n parçalar, büyük balıklar küçük balıkları yutar, domuzlar çakalla-
rı, kediler fareleri öldürür! Ayılar geyikleri, öküzler inekleri, ejcler-
halar tavşanlan parçalar, öldürür ve mahvederler!..

Komiinistler, hürriyetleri yokederler, sosyal adalet der ve kö-
künii kuruturlar, eşitlik der çeşitlilik yaratırlar, sendika der, §onun-
da kapatırlar. Sen sus! Ben konuşacağım, sen çalış ben hüküm sii-
receğim! Onlarda hak yok, vazife vardır. I{ak isteyenin canı da el-
den gider! Evet tıpkısı tıpkısına bir haradaki domuzlar gibi! Eltra-
fındakileri sindirir ve hökim olurlar.

Komünistlerde vatan sevgisi, millet ve milliyet sevgisi yoktur.
Onlar dipcikle savaşa gider ve korku ile yaşarlar ve çalışırlar. Tıpkı
mekanik bir varlık olan ve yulan başkalarının elinde olan merkepler
gibi!..

Evet Günlerden beri, Kızılayda bizi bu hale getirmek için uğraş-
makta ve niimayiş havasr estirmekte bu kızıl engerekler! Bu cıyak
sesli çakallar! Bu kukla robotlar! Bu kedinin ağzındaki kör sıçan,
lar!.. * r :çl'ıilÇ!i

F''akat insanlık yiizyıllardan beri or*aya koyduğu kıymetleri yok
etmeyecek ve elbet bir gün çakalları susturacak ve kudurmuş do_

muzlann dişlerini sökecektir.
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KirBA sAKALLILAR.

Hakan korkmaz

Utanıyorum... Üniversiteliyim demeğe utanryorum. Herkes bir
tuhaf bakıyor bana... Birkaç kişi önümü kesip soruyorlar :

"- §g1 de" diyorlar, "kalünmlara oturup beyanname dağıtı-
yor musun?"

"- §gn de, "Bizim Radyo" denilen kızıl yayın organının sözle-
rini, cümlesi ciimlesine beyannamene aktarıyor musun?"

"- §gn de "toplum dergisi Dönüşüm alın" diye gazete çığırt-
kanlığ yapıyor musun?"

"- §91 de "ka,,hrolsun komiirri§tler" sözünü duyunca, nişadır
değmiş (!) sibi "kahrolsun gericiler" üye avaz avazbağvryor mu-
sun?"

'{- §g1 de başkasında görünce yobaz damgasını vurduğun sa-
kalı, ilericilik tashyarak Kastro Tipi'nde uzatıyor musun?"

'(- §gn de halis kanlı Tiirk evlitlanna vicdanın srzlamadan
Amerikan uşağı damgasını vuruyor musun?"

Sorular devam eüyor; ama ben eziliyorum soruların altında...
(Hayır) diyecek olsam; meydanda yüderce genç bağırışlarıyla beni
tekzip eüyorlar... Hele o gençler, komünistlerle çarpışırken yarala-
nıp esir di§en Osman Paşa marşını ağızlannda gargara haline geti-
rip, kızıl emellerine,ilet etükçe; soru soran halkın karşısında küçü-
lüp, girecek delik arıyorum.

*
Nihayet dayanamayıp isyan ediyorum.
"- l,gnlg1 üniversite gençliğini temsil edemez!" diye bağırıyo-

rum. "Hakiki üniversitelilerin imtihanları var, onlar kütüphanelerde
ders çalışıyorlar" diyorum.

İşte; işte Küba sakallılara birşeyler oluyor. "Halka olun arka-
daşlar, milliyetçiler geliyor" üye bağnşıyorlar. Hayır hayır kaçı-
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yorlar; hakiki Atatürkçü gençler geliyor ve Küçük Kastrolar hem
bağırıyor hem kaçıyorlar.

Halkın yüzünde tebessümler beliriyor:
"- Doğruymuş, bunlar hakiki iiniverşite gençliği değillermiş,

kaçışlarına bakın" diyorlar...

*
Ama ben utanryoıum
Bunlarla aynı camianın fertleri olmaktan utanryorum... Ümidi-

ni bizlere bağlamış, komünizm zulmüyle inleyen Tiirklerden... Vatan
uğruna moskoflarla çarpışan şehit ruhlanndan... ve nihayet "her
gördüğün yerde onu ez" diyen Atatiirkten utanıyorum.

Ve arkadaşlar, kızl ideolojilere hiznet eden murdar beyinleri-
nizi besleyen kanlarrnızdan, Ti.irk kanından utanıyorum!..
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TEHıİKELİ nöNnıınçınn

IIami Kartay

Kim ne derse desin toplumca tehlikeli dönemeçlerden geçmek-

teyız.
Her zaman söylediğimiz ğbi yine de tekrarlamakta sakınca gör,

müyonız ki, bütün eksikliklerine, bütiin aksaklıklanna rağmen "de-
mokratik hukuk devleti" rejimi en iyi toplum idaresi,tarzrdır.

Külfetlerinin çokluğu, tatbikatının güçlüğü ne oluıısa olsun şu,
rası bütün diinyaca tanımlanmışhr ki "ınsanca yaşama"nın mümkün
olduğu tek düzen, demokratik hukuk devleti diizenidir.

Bu gün aşın! sosyalistlerimizin bütiin çarpık çabalarına rağmen
toplumca biz de demokratik hukuk devleti düzeni içinde bulunuyo-
raz.

Bu diizeni bütün gücümüzle ve büyük bir ihtimamla korumaya
mecburuz. fnsanlar ellerinde olaıı şeyle nadiren, olmayanlan ise her
T,aman düşiinürler. Bu diişiiniış tarzı içinde bulunulduğu müddetçe

ise elde olanın değer ve kıymeü asla hesab eülmez vakta ki, elde

olan gider değer ve kıymet ölçiileri o z&man kendiliğinden mAnalaııır.

Havası olduğu müddetQe oturduğumuz yerde her an devam et,
mekte olan solunum faaliyetinin varlığından habersizdir. Vakta ki
bulunduğumuz yerin havası aı.almaya başlarsa, yokluğunun bütiln
acılannı birden nefsimizde hisşederiz.

Bu gün içinde bulunduğumuz hukuk devleti düzeni de büyük
bir itina ile korunmaya muhtaçdır.

Sğdan ve şoldan bu diizene geşitli darbeler indirilmek için gay,
retler sarfedilmektedir. Bu gayretlerin başında toplumca bir sınıf
kavgasrna doğu itilmemiz meselesi gelmektedir.

Toplumumuz için bir komünizın tehlikesi yoktur, demek dövayı
hiç bir za,nan halletmiyeceği glbi, aynca toplumumuz için zararlı da
olmaktadır.
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Ateş olmay." y_:Iq" duman çıkmayacağ prensibi bu gerçeğinen kısa ifadesidir. Nitekim nu yoiJ başlayan karşılıklr mücadelebundan bir kaç sene eweline kadar yoktu. E]skiden ni, prerr*ıp 
"t-

rafinda yekvücut hareket .au"ıu", i, gün el ete değil, tamamen kar-şı karşıyadır.
krzılay'da klyavi Milliyecilerle Döni§ümcüleri karşı karşıyagetiren kuwetin iticiliği lıansi ellerOe toplanmaktaür.
Madem bir şey yoktu da, durup dururken ne için, komünizmtehlikesi yoktur, aemet ıtızumu iisseaiııyor. Bu yolda demeçler ve-rilmiş olmasınrn dahi düşünaiı"ıı.tı *anaları olmak iktiz,aeder. Ni-tekim bu tarz beyanlar dikkat edilecek olursa basının iangi kana-dının lehinde ise o kanatta s""lu l"; bulmaktadır.
Bütün bu düşüncelerin ışığı altında diyoruz ki: Kim ne dersedesin bugün toplumca tehliketi dönemeçlerd., g"ç-uı<tiyız. Bu ge-çiş sırasında bizi ancak geniş kitlelerin kendilerine sağ duyuyu reh-ber eünmeleri kurtaraniıecel<tlr.
Çünkü, zamanrndan çok, hem de çok erken bir devrede seçim at_mosferi toplum bünyesini sarm§ durumdadrr.
ortaya atrlan (hem de liderler tarafindan) ilk konu sağ ve solmeselesi olmuştur.
Eğer 1965 Tiirkiyesi seçim sathı möiline bu hava içinde katıla_cak olursa, §on senelerin ve bilha*" 

"o., 
ayların, aşrrr sol fikirlere,basında ve toplantıla.rda_çok gurş * çok müsamahalı bir yer veril_diği de naza,, dikkate alındığ"ı trilai"a", seçimlerin çok sert ve çokağır şartlar içinde seyredeceğ endişesini ortaya çıkarmaktadır.Bu hal ve bu endişe büyük bir ihtimam ve büyi,ik bir itina ilekorunması gereken, hukuk devleti ve demokratik jüzen yapı§ınnüzerinde tahripkör yönden etkili olacak bir istikamete doğru gelişe-bilir. -v!^ııOrrrçlç uL,İ

Demokrasiyi ve hukuk devleti düzenini sokağa düşürmek içinçaba gösterenlerin de katılüğı bir ortam içinde atılacak aaımıar yo-nünden dönülecek dönemeçlerin tehlikeli olmadığnı söylemeye im-k6n var mıür?
1965 Ekim seçimlerinin en büyük özelliğ bu noktada toplanmışbulunuyor. Tıpkı bir milli mücadelede olduğu gibi milletçe büyük birimtihanın içine girmiş bulunuyoruz.
Milletimizin asaletine yaraşrr tarzda bu işin içinden çrkmamız,Şereflerin en büyüğü olacaktır. Bu.rr., ı|i., a"=""rrvrlirı"., ," ,tr_lacak olan her türlü tahripk,r söz ve beyanları aüıseıım süzgecin-
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den geçirerek, meseleyi sağ duyunun rehberliği altında tam bir hu-
kuk devleti anlayrşı içinde belirtmek zorırnluğundaynz.

Fert olaraş bu zorunluğu, tek tek duyabildiğimiz ölçüde döne-
meçler tehlikesizce dönülecek, sol'un ve sağ'rn a?B|ıcıca ulumalarına
rağmen fiirkiyemiz tam bir hukuk devleti düzeni, tam bir demokra-
tik düzen içinde plAnlı kalkınmanrn ön gördüğü ölçüler dahilinde
mutlu yannlara doğru yol alacaktır.

İnsan hak ve hürriyetlerinin sahip olduğumuz ba$msıztğının
ebedileştirilrneşinin yolu hukuk devletinden ve demokratik düzenden
geçer.

İnsan gibi yaşama imk0nları ancak hukuk devletinde ve demok-
ratik düzende mevcuttur.

Çiinkü, hiirlüğiin olmadığ yerde insardık o|maz ki, yaşamak ol-
sun.

Aşrn sol'un bütün cennet masallarına bir ihtilA.l cehenneminden
geçilerek ulaşılır. Ancak ne var ki, bu güne kadar bu cehennem hiç
bir zaman açrlamamış ve masalrn gerçekliği cennetinde değl, cehen-
neminde toplanmıştır.

O cennette yaşamak isteyenleri tutan yok. Hepsinin cehennenre
kadar yollan var.

Ancak şura§ınr bilmeleri gerekir ki o cennete bütiin milleti sii-
riiıklemeye kimsenin hakkı olmadığı gibi gücü de yetmiyecektir. Bir
utanç duvarr arkasına perdelenen rejimin cennetliği onların olışun.

Toplumca kalkrnmamız için özel teşebbiisün, yabancı sermaye-
nin mevcudiyetini kabul etmiyen, her teşebbiisiin mutlaka devlet
elinde olmasınr ilk ve son şart olarak gören 5i1 2ihniyetin isteği, ne
milli, ne an'aneü bğlarımıda ne de üyesi bulunduğumuz hiir mil-
letler safındaki yerimizle kabili telif dğldir.

Çalışana, emeğinin ve alın terinin hakliını vermek, aslö her şe-
yin, her teşebbüsiin devlet elinde toplandığ bir düzenle olamaz. O
düzen içinde olanlarrn d,kıbeti utanç duvarları_nın arkasında saklıdır.

Sosyal adaletin tahakkuku, çalşanın emğinin vp alın terinin
karşılığınr alabilmesi için özel teşebbii,se de, yabancı sermayeye de
mutlak ihtiyaç varür. Amma bu demek değilür ki; yabancr serma-
ye gelsin toplumumuzıı dilediği gibi sömiirsiin. Yabancı sermayeden
istifadeye ne kadar ihtiyacımız var§ıa, aynr derecede yabancı serma-
yenin memleketin milli menfaaüeri çerçevesinde yapılaca"k anlaşma-
larla yurda girmesini sağlamak da bir milli vazifedir. Yapılan anlaş-
malarrn noksanlığ yabancr sermayenin zararlılığna aslö delölet et-
mez.
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Ama özel teşebbiisü hırsız, yabancı sermayeyi sömürücü olarak
kabullenip tek çıkar yolu her şeyin devlet elinde toplanmasında gör-
mek, sosyal adaletin ötesinde başka özlemlerin duyulduğuna delnlet
eder.

Biz bu özlemi duyanların cennetine gitmek niyetinde değiliz.

Bizim cennetimiz, hürriyet köprüsünün ötesinde, demokratik
hukuk devletinin içindeür.

Toplumca bu düzene, bu gidişe muhtacrz. Plinlı kalkınmada, in-
sanca yaşamada ancak bu di.izen içinde tahakkuk edecektir.

önümüzdeki dönemeçleri bu davranrş, bu istek ve bu arzu ile
dönmesini bilelim.
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