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Şurası unutulmamalıdır ki: Türk ileminin

en büyük düşmanı Komünistliktir,

Her görüldüğü yerde ezi|meli!

erırünx

ANKARA - ı965
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Büyük ATATÜRK'ün komünizffie karşr

olan düşmanlığı tek bir cümlede toplanmrş

değildir. İşte yüzlerce vesikadan dokuz adedi

ve ispatı:
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t ATATÜRK DİYOE Kİ (1)

"Bolsevizme (komünizme) gelince, onun bize nüfuz

etmesini önleyen dinimiz, an'anelerimiz ve sosyal bünye,

miz gözönüne alınırsa, bu doktrinin memleketimizde hiç-

bir şansı.olmadığı anlaşılır. Lüzumu halinde hattö Türk
Milleti ona karşl savaşmağa hazırdır."

ATATÜRK
22 Eylnl- 1919 - Sivas
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ATATÜRK I}İYOR Kİ (2) :

Bizim noktai ıazar|anmız, bizim prensiplerimiz cüm-

lece malfimdur ki bolşevik (komünist) prensipleri değil-

dir ve bolşevik prensiplerini milletimize kabul ettirmek
için de şimdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bu-

lunmadrk. Bizim itikadımıza göre milletimizin teınini ha-

yat ve tealisi kendi kabiliyeti milliyesiyle mütenasip olan

noktai nazarlardrr.
ATAfÜRK

14 Ağustos 1920 - Ankara
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! ATATÜRK DİYOR Kİ (3) :

fiirk temsilcilerinin ziyaret için Moskova'ya hareket ettikleri bir sırada, ken-

disine "Komtinizm ile Rus dostluğu esasatı arasında bir niİnasebet var mıdır?"
sorusuna, 6 Şubat 1q21 arihli HAkimiyeti Milliye gazetesinde, komiinizmi a§ıkga

ve şiddetle reildettikten sonra Atatürk diyor ki:

"Binaenaleyh bizim Ruslarla olan mi.inasebet ve mu-

badenetimiz ancak iki müstakil devletin ittihad ve ittifak
esaslariyle alÖkadardır."

ATATÜRK
6 Şubat 11921- - Ankara
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ATATÜRK DİYOE, Kİ (a) :

"Bizne bolşevik ne de komiinist; ne biri ne diğeri ola-
mayız. Biz milliyetperver ve dinimize hürmetkdrız.''

ATATÜRK
2 Kasım \922 - Bursa
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a ATATÜRK uİyon rıİ (5) ı

"... Ve artık bu meınleket böyle fakir ve bu millet ha-
kir değil, belki memleketimize zengin memleketi, zengin-
ler memleketi, bu yeni Türkiye'nin adına da çalışkanlar
diyarı densin.

Bizim halkımrz, menfaatleri yekdiğerinden ayrrlrr sı-
nıf halinde değil, bilökis mevcudiyetleri ve muhassalai
mesaisi yekdiğerine l6,zım olan sınrflardan ibarettir. Bu
dakikada sA,milerim çiftçilerdir, sanatkirlardır, tüccar-

lardır ve ameledir. Bunların hangisi yekdiğerinin muartzı

olabilir? Çiftçinin sanatkAra, sanatkörın çiftçiye ve çift-
çinin tüccara ve bunların hepsine, yekdiğerine ve amele-

ye muhtaç olduğunu kim inkir edebilir?"

ATATtİRK
17 Şubat L923 - İzmir
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a ATATÜRK DİYOR Kİ (6) :

"Şurasr unutulmamalıdır ki Türk Aleminin en büyük
düşmanı komünistliktir! Her göründüğü yerde ezilmeli!"

ATATfİR.K
6 Ağustos 1929 - Eskişehir

t
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ATATÜRK DİYOR, Kİ (7) :

Tiirk Milletinin içtimai nizamrnı ihlöle müteveccih di-
dinmeler boğulmaya mahkümdur. Türk Milleti kendinin
ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak
isteyen müfsit, sefil, vatansrz ve milliyetsiz sebükmdğu-
larrn (: beyinsizlerin) hezeyanlarındaki giz|i ve kirli
emelleri anlayamayacak ve onlara müsamaha edecek bir
heyet değildir.

O, şimdiye kadar olduğu gibi, doğu yolu görür. Onu
yolundan saptırmak isteyenler ezilmeye, kahredilmeye
maiıkümdur. Bunda köylü, amele ve bilhassa kahraman
ordumuz candan beraberdir. Buna da kimsenin şüphesi
olmasrn.

Hökim efendiler! Siz kanun adamlarrsrnız. Ellerinize
milletin, vatanrn her türlü hak ve menfaatlerini vikaye
eden kanunlar tevdi edilmiştir. İşaret ettiğim noktaları
işittiniz. Tiirk Milletinin büyük haklarını müdafaa eder-
ken, bu noktalar ehemmiyetle hatırda tutulmalrdrr.

Bu memleketteki komünistler sadece bizim tevkif ve
hapsettiklerimizden ibaret değitdir. Bu işlerle bizzat ya-
kından alökadar olacağım.

Şurasr unutulmamalıdrr ki, Türk öleminin en büyük
düşmanı komünistliktir. Her görüldüğii yerde ezilmelidir.

ATATÜRK
6 Ağustos 1929 - Eskişehir

Atatürk'iiıı bu sahifedeki sözleri, Bkişehir'cle gkan Sakaıya gazetesinin
7 Ağustos 1929 taıihli nüshasında neşreililmiştir.

12
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ATATÜRK DİYOR Kİ (8) :

Hiirriyet ve istiklöl benim karakterimdir. Ben mille-
timin ve büyük ecd6,dımın en kıymetli mevrüsötından

olan aşkı istiklöl ile meftfir bir adamım. Çocukluğumdan
bu güne kadar ailevi, husüsi ve resmi hayatımın her saf-
hasına yakından vflkıf olanlarca bu aşkım m6,1ümdur.

Bence bir millette şerefin, haysiyetin, naınusrrn ve in-

sanlığın vücüt ve bekö bulabilmesi mutlak o milletin,hür-
riyet ve istiklöline sahip olmasr ile kaimdir. Ben şahsen
bu saydığım evsAfa çok ehemmiyet veririm; ve bu evsA,fın

kendimde mevcüdiyetini iddia edebilmek için milletimin
de aynı evsöf ile muttasrf olmasrnı şart ve esas bilirim.
Ben yaşayabilmek için miistakil bir milletin evlidı kal-
malıyım. Bu sebeple milli istiklAl bence bir hayat mesele-

sidir. Millet ve memleketin menöfii icap ettirdiği takdir-
de beşeriyyeti teşkil eden milletlerden herbiriyle, medeni-

yet muktezi,sından olan dostluk ve siyösi mi.inasebitını
büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim mil-
letimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de, bu ar-

zfısundan sarfınüzar edinceye kadar biamfln düşmanrytm.

ATATtIRK

13



ATATÜBK DİYOR rİ (9) :

Bilirsiniz ki, milliyet nazatiyesini, milliyet mefkünesi-

ni inhilöle söi olan nazariyatın diinya üzerinde kabiliyet-i
tatbikiyesi bulıınmamıştrr. Çiinkü tarih, vukuat, hödisat
ve müşahedat, bütün insanlar ve milletler arasında, hep

milliyetin hökim olduğunu göstermiştir ve milliyet pı€n-

sibi aleyhindeki büyük mikyasta fiili tecrübelere rağmen,
yine milliyet hissinin öldüriilemediği ve yine kuwetle.ya-

şadığı görülmektedir. Diinyanın bizç hürmet göstermesi-

ni istiyorsak ewelğ"biz kendi benliğimize ve milliyetimize
bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef'öl ve harekfltı-
mız}a gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini bulmayan mil-
letler başka milletlerin şik0rıdır.

, ATATÜnr

t4
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MABEŞAL T'EV7,1 ÇAItl}lAK DİYOR Kİ :

Ben, komiinistliği bu memleket için çok muzir telikki
edenlerdenim. Onun için komiinistler ordu ve donanmaya
sokulmak istedikleri zamarL şiddetli hareket ettim.
Parti mensuplaruıdan birçok hatırlı zevatuı tavassutuna
rağmen ısrar ettim. Fakat onlar Şefik Hüsnü'ye komü-
nist partisi kurmak salöhiyetini ve 34 tane müseccel ko-
miinistle de amelenin, işçinin öniine geçerek rehberlik et-

mek imkönuır sağladılar. Ben daha iş başındayken eski
bir Milli Eğitim Bakanuıın bu faaliyeti destekliyen hare-

ketinden dolayı hiikümeti ikaz ettim. Kimse kulak asma-

dı ve sonra da Hamidiye Köy Enstitiisiiııdeki komiinist
yuvasından bahsettiler.

llfiareşai Fevzi Çakmak
5 Şubat 1lg47

15
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vARGITAv BAşKAN vEKiLi iııneıı örrrcııenıİ YIL,rN AçILIş TÖRENİNI}E nnoİ ııİ :
ı

,"Şu veya bu aşırr ideolojiden gelen davranışlar daima
akamete ve husrana uğrayacaktır. Bunlar lner zaman kar-

şılarında bizleri, sizleri, damarlarında asil kan taşıyan
Türk gençliğini ve bütün Tiirk Milletini bulacaklardır."

irnran ökfun
6 Eylül 1965

ı
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YAKAMIZI\ oRAr{EKİç Mİ
TAK}ıAMIZI İ§TtYoR t/rR ?

"Bizden, yakalarımıza orak-çekiç ro-
zeti takıp dolaşmamızr istemekte iseler,
bunu yapmak niyetinde olmaüğımra, yap-
mak niyetinde olanlarla da mücadeleye
azimli bulunduğumuzu ifade etmek iste-
rim."

Ekrem Alican

BU KoL İIB, ytıııınuK IIALİNDE §ırl_
LARAK KoMÜNİzlvtİN, ATATtIRK

DÜŞMAMNIN BAŞINA İNER!

"Birbirimizi olur o|maz sebeplerle
itiam edeısek, hakiki milliyetçilere çamur
sürmeye kalkışırsak, milletçi değil, biilü-
cü olurua Partiler parmak ise kol millet-
tir. İcabında parmaklar ve.bu kol bir yum-
ruk halinde sıkılarak komünizmin başına,
Atatilrk di§manrnın başına inmesini bil-
melidir. Bizim iktisadi kallunmamız, isük-
löl mücadelemiz kadar mukaddestir. Bu
mücadeleyi de ancak miliyetçilikle kazana-
bilirlz."

Prof. Trırhın Feyzioğlu

L7
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KoMÜNİ§ıT,İĞİN DüşMANrnz !

Komtini:stliğin sadece bir iktisadi
doktrin olarak dğl, emperyatist bir poli_
tİka güttügü, miliyet ve din di§manı ol_
duğu ve bilhasşa Tiirkiye aleyhine çewit-
diğt için düşmaııyız

ra§ım Giilek

KlIilL TazAJİ, AĞLARI

Ttirkiye'de Amerika ve Nato aleyh-
darlığı tamamiyle, yiizde luz kınl enter-
nasyonal tertibi ile, onıın yeralh ''kışkıft-
ma ve propaganda'' mekaniz.masını ustaca
işletmesi ile olmuştur. Tiirkiye'de Batıya
karşı davraruş Çin'lidir, Rus'tur, Tiirk de-
ğildir.

Amerika'run; ne hazırlanma§ında, ne
yi.irütiilmesinde hiç, ama hiç bir etkisi ol-
nuyan, sadece çabuk petrol bulmak ve ya-
bancı sermayeden bol faydalanmak için
bir T.B.M.M. hükfımeti ile, pek çok C.ILP.
linin de beyaz oy verüği ve bir T.B.M.M.
Kanunu esiri olan Yabancr Sermaye 've
Petrol Kanunu konularını, yüzde yüz ko-
miinist tertibi ilÖ, Amerika aleyİaarlıgn
yolunda sömürmek ayrp ve çirkin olmuş-
tur, yalan olduğu kadar!

Ayaklarımızı kızıl tuzak ğlanndan
kur.tararak serbest yürümeğe bakahm.

' Fnıih B,ıfln Atoy

18
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YEBIİ KODIÜNİ§TLERİN vE KoMPRAI}OR.LIRIN

UĞRADIĞI KORKUNÇ ImZİMET
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çETİN ALTAN, KI§ıIR, AKIİYLE ATATÜRIrÜ GÜçIEN
DÜşÜRMEĞE (?) çALIşrYoE!

(Dunım l}ergisinilen)

Bugiin Tiirkiye'de aşın sdlun tahribe kallımaaıığı bir değer göstermek miimkün
değildir. Moskova 1955 talinetının kurallarına hpa tıp uygun olaylar giıniın içinde
salnsu olarak cereyan ediyor. trfille$ı toz kondurmaüğı }ıymetleri yerle bir etme
çabalarından bir tanesini de geçtiğimiz hafta artık şuı solu bile gölgede bıraka-
cak dawanışları fütursuzca yapnakta olan Çetin Altan gĞterdi, o giinkü füra-
sının altında çetin Aıtan gayet nasum bir ifadeyle ricacla bulunuyor. Aynen ya-
yınlayalım:

önemli bir ıica:

"Atatiiı'k'iin §OŞYd arrilşleri" adlı kitabıEın ikinci bashsı yapılmak iizerediı.
Bu kitapta Atatiiık'e ait olarak yazüğm 'Tıoniinizo ber gortındtığu yerde ezilı,e-
lidir" sö,ziinü hangi kavnaktaı atdığımı soruyor okujuoılar. Bu s<iziin Atatiirk'e
ait elyazısıyla fotokopisini gördiim. Ancak bu fotokopinin aerden gkanlüğını ve
çoğalbldığını o kadar aradığm halite bir tiiılü bulamaalım. okuyucular, yazarlar,
taribçiler, sosyologlar arasında bu söziin gegtiğ nutuk ııeya konuşma veya yazıyı
bilerıler varsa bana bildirdiLleri'takdirde Lendilerine minnettaı olacak ve kitabımıniltinci basbsında bu söziin kalmağına ait gerekli bilgiyi vereceğim- Bu sözü Atatiirk
hangi nutkunda veya konuşmasrnda veya yazısında sarfetmiştir ? Bilenlerin acele
olarak duyurmatarını teLrar rica ediyorum-" ç"tin Aıtaıı

Bunu okuyanlaı ve olayları izüyenler maksaü derhal arladılar, ATATIİRI(
tarafından söylendifi tarihi bir bakikat olan bu sözü çiirütmek, hiç değlse vatan-
daşı tereddüde sevk etmek. ATATÜRK'ü nil|gf, rıazaruıda çiirütmeğe imk6n oln-a-
yacağına göre, onun komiilıizme kaışı oliluğunuı deülini veren bu sözteri üzerinde
şüphe yaratılırsa mesele tamam olacaktır.

Atatiirk bu siideri nerede siiyledi?

Atatürk bahis konusu olan sözlerini, Batı vilAyetlerinde yapacağ biı seyaha-tin başlangıcrnda Eskişehir'de söylemiştir. O z,nan Temyiz Mahkemesi Eskişelıir-
deydi. Nutuk Temyiz Mahkemesi Reis ve Azalarının huzurunda xiylenmiştir.

Profesör Afet İnan'ın "Atatiirk hakkında konferanslaıJ' adlı eserinin Atatürk,ün
siyasi fikirleri başlıktı biilümiinde aynen Atatürk'iin bir nutkundan bu pasaj ve-

20
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rilmekte ve "şuıası unutulnanalıdır ki, Tiiık Aleminin en büyük düşmanı komü-
nistliktir. Her göründüğü yerde ezilmeü!.." sözii zikıedildikten sonıa şu ciimle il6ve
olunmaktadır:

"Benim vatanıma, rnilıgfimin istiklaline göz dilıecek olan her milletin ve her
fikrin biaman düşmanıyım."

Gizli Komünist Partisi taraiından yayıntanan taınim

24 iincü sayfada çerçeve içinile okuyacağ,'ınız tarihi belge [ııgiing kailar yayın-
lanamamıŞtır. Bu tamim Tiirkiye'deki komiinist partisinin ve komiinistlerin.ATA_
TIİRK hakkındaki açık karar ve düşüncelerini belirtmesi foakımınd61 büyük önem
taşımaktadrr. Tiirkiye'deki komünistlerin bug:ii|ıl de aynı düşiiııcede olduklan şüp-
hesizdir.

"Ilalkın çok sevdiği, yahut millete kabııt ettirilmiş olan kabrqhanlan 5nLngkzor olacağna göre, onlan kendinize bayrak yapacak, onların fikir ve düşiincelerini
kenü açınızdan yorunlayacaksınız.''

Bu böyle yapılmaktaör. Diğer sütunlarınızda önıekleriyle okuyacaksınız.
Şimü ATATÜRK'iin ardına sinip pusuya yatmş olanların, nillef ii2glinde bü-ytü etkisi bulıınan bir'sözü söylenmemiş göstermek, veya söylenmiş olup otmadığ

iizefinde şüphe yaratınak çabasınb karşı çrçeve içindeki vesikayı okuyalım ve Ata-
Türk'ün tarihl s<izünü tekrarlıyİlım :

"Şrııası unutulmanalıdır ki, fiirk ileminin en büyük düşmanı ft6niinişflitlf,fu.
IIer göründüğıi yerile ezilmeli!.."

AnlaşıIdı mı ÇETİN ALTAN? of!

27
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ATATÜRI(,ÜN, KolvlÜNlzlYI,İN EzİLlvtD§İ HArtrINI}AId

§özt ERİNiN DOĞRU oLDUĞIriYU İ§PAT EDEN Bm DE

KoMÜNİsf vEsİKA§I VABI}IB

ı



2+

"Komünistüğn her gilriindiiğii yerde kafası ezilmelidir"
sözüne kar§ı'o zaınanki gizli komünist partisinin yoldaşlara
tamimi

BÜTIIN DüNyA AMELESİ BmLEŞİNlz
fiirkiye Komiiııist Partisinin

ViIAyet k<ımitelerine gizli tamimi
"Eskişehir İanı Harbl"
Türkiye burjuvazisi, Cum]ıurreisinin ağziyle (Eskişehir İstasyonundaı

T.K.P.'ne harp ilAn etti. Bu çoktandır devam eden bir,muharebeniıı, burjuva
devletinin en yüksek makamr tarafından resmen tasdiki demektir.

Bir müddet eı,vel de Başvekil İsmet Paşa Mecliste söylediği bir nutukla,
komünistlere taarruz etmişti.

Mustafa Kemal Paşa, komiinistlere uzrın uzaüya kiifür ettikten sonra
on]arı, ordu kuwetiyle tehdid etmiş ve ilk defa olarak komünistlere karşr
mücadelede, Türkiye amelesinden, köylüsünden ve esnafınd.an yardım dile-
miştir. Demek oluyor ki, geçen zaman zarfında, Türkiye komünist hareketi,
burjuva için daha mühim bir tehlike haiine gelmiştir.

Bu iki hareket herşeye rağmen, hareketimizin inkişaf etmekte olduğu-
na delildir.

Tiirkiye komtinist hareketi; fiirkiye amelesinin hareketidir.
Tiirkiye Komiinist Partisi, fiirkiye amelesinin partisidir. Bu hareket ve

bu parti, Tiirkiye'de köylü ve fakir esnaf tabaka]arının da menfaatlerini mü_
dafaa eden yegane kuwettir.

Mustafa Kemal Paşa ve onıın hükümeti; burjuva sınıfına, zabitlerine ve
polislerine dayanabilir.

E§kişehir nutkundan alıcağımız derse gelince :

(Ameleler, köylüer arasında ve ordunun içinde) çalışmağa daha ziyade
ehemmiyet vermek, esnaf tabakalariyle temasımızı daha ziyade sıklaştırmak
ve bu hususta "köylü, ordu ve esnaflar" arasında gizli neşriyata büyük bir
azimle başlamak, başIanan yerlerde ise devam etmektir.

Bundan başka; bu sahalarda za5nf olan teşkilAt işlerini de kuwetlen-
ürmek icap eder.

Amele sınıfr arasında mesairniz, frkramızın esas faaüyeti olduğu için, bu-
rada yapılacak işler mqlümdur. Bilhassa her sahadaki faaliyetimiz de, kitle_
lere "bugünkü hiüümetin ve Cumhurreisi'nin, burjuva mahiyetini'' iyice
anlatmak lAzrmdır.

Halk Fırkası'nın, Halk l\rkası Hükürneti'nin, Büvük Mil]et trfeelisi'nin,
Cumhurreisi'nin yüzlerindeki -oskeyi yırtmak ve bütiin bu müessese ve şa-
hrsların nası_l burjuva müessesesi ve mtimessilleri olduğunu, emekçi sınrfina
göstermek T.K.P.'nin öniinde duran en mühim meselelerindenür.

T.K.P. Tiirkiye burjuvazisinin reisi, Türkiye amele, köylü ve esnafının
en büyük düşmanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın resmi ilAnı harbini, büyük
bii soğukkanlıhkla karşılar ve mücadelesine devam eder.

Tiirkiye Konıiinist Partisi
Merkez komitcsi



BİR VESİKA Ü2mBİNDE TAnTİ§MA!

Tekin Drer

Değerli dostunr Cemal Kutay'dan diin bir mektup alüm.
Akşam Gazete,sinde yaraıııez Çetin, Atatiirkün, ;şrr*, unutul-

mamalr ki, Türk öleminin en büyiik düşınanr ıromtınisıIiktit'' ciimle-
sini ele aiarak bunun uydurma olduğunu iddiaya kalkıştı. Bu ya;anın
Millet Mecmuasınrn 4 Xasrm 1948 tarihli ve 143 sayılr nüshasınrn
10 uncu sayfasında yayınlandrğını, vesikasının Münir llayri Egeli
tarafinda.n Atatürk'tin el yazrsı taklit edilmek suretiyle Jrazılmış ola-
bileceğini ileri sürdü.

Bu yazı iizerine Millet ıVecmrıası şahibi Cemal Kutay ya;ra,ma,,,
çetin'e bir mektup göndererelr işin içyüzünü anlatıyor. nakat yara-
nıaz, bu mektubu da tahrif ederek sütunlanna geçiriyoı.

şimü cemal kutay bu çifte tahrifat üzerine bana bir mektup
göndermiş bulunuyor. Ben, hakikate hizmet etmek için kıymetti ilos-
fumun hem ba.na, hem yaramaz'a gönderitiği mekfuplan yayınlıyo-
rum. Hükiim vermek, siz okulırcularım,a düşüyor.

"Sayın Tekin Erer
Son Havadis Gazetesi Muharriri
Şehir
Saygıdeğer Efendim,
Size, 11 Ağustos 1965 tarihli AKşAM Gazetesinde B. Çetin Al-

tan'ın beni izaha davet eden fıkrasrnın kupürünü ve cevabımın sure-
tini sunuyorum. suale ve cevaba lütfen göz atarsanız kendinizi benim
kadar mevzuun içinde bulacaksınız sanınm,

Konuşmamr isteyen B. Çetin Altan, cevabrmı, 16 Ağustos 1965
tarihli AkşAM Gazetesindeki sütununda şu şekilde almıştır :

NOT :

Atatürk'ün "Komünizmin görüldüğti yerde ezilmesi'' konuşund,a
elyazrsının klişesini ilk defa Millet dergisinde yayınlamış olan cemal
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Kutay'dan uzunca bir mektup aldım. Ben Atatürk'ün eğilimlerini de-
ğil bu klişenin aslrnı aramaktayım. kutay'rn mektubunda buna ait
sadece bir satır var: "Bana geldiği yerde duruyorsa, halen de, fiirk
Tarih Kurumu arşivlerinde olması gerekir'' diyor.

fiirk Tarih kurumu ilgilileri ise böyle bir belgenin kurumda bu-
Iurımaüğını belirtiyorlar. Bu klişeler hangi kaynaktan üretilmiştir?
Bu belge şimdi kimin elindedir? ye yazı gerçekten Atatürk'ün elya-
zısr mıdır? Ben bunu arryorum sadece. Maalesef de o belgeyi bir tür-
lü bulamıyorunr. Belge bulunup gerçekten Atatürk'ün eıyazısı olduğu
tesbit edilinceye kadar bu klişelerin tarihi değeri bilim yönünaen goı
gelenmektedir. Bu konuda bana yardım etmiye devam edeceklere
şimdiden teşekkür ederim.

Böylelikle, maksadı malfim telkin şebekesi, varmıya çalıştığı
hedefe doğru bir adım daha atmıştır; Atatürk'ün ''Komünizrn'in kar-
şısında olmadığı"nı zihinlere yerleştirmeyi hedef tutanlar, üzerinde
durabilecekleri vasatı yaratabilmek için, ilk olarak, Atatürk'ün ko-
münizm'le ilgili teşhis ve tesbitlerine saldırmaktadırlar...

B. ,Çetin Altan'rn fikrasrnın mevzuunu, "Bizim Radyo da tekrar-
lamıştır. yirmi iki yıldır fikirlerim ve şahsım için bu radyonun yap-
tığı terbiye, nezaket, hakikat, insaf ve vicdan üşı hücumlar yine baş-
lamıştır.

Muhatabımın sualini ve cevabrmr sütununuzda neşretmenizi rica
edeeeffm: Bu, bir yayında halen vazifeli olmayan emektar bir mes-
lektaşın meşru müdafaa hakkrnı kullanmasına delAletiniz m6.nevi
hazzı içinde, zannediyorum, diiıya yüzündeki son miistakil Tiirk
Devletini saran korkunç tehlikenin. taktik ve formülleri bahsinde
okurlarınrzı uyaracak tipik bir ikaz da olacaktır.

karar, elbette ki sizindir.
Hürmetlerimi ve en iyi dileklerimi lütfen kabul buyurunuz.

Cemay Kutay"

12 Ağustos tarihinde Cemal Kutay'ın yarfuIIw,z Çetin'o göndortli-
ği moktup i

"Bay Çetin Altan,

Atatürk'ün Komünizm'in (her göriindüğü yerdo ezilmesi) vasi-
yetinin foto-kopisinin Mf.LET mecmuasrnda neşredilüğini bilmez
değlsiniz: o tarihlerde bugünkü yolunuzu henüz seçmemiş olsanız
bile, ilk (NoT) unuzdan sonraı gerçeği hatırlıyan bir ''YoLDAŞ''
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ınızın çıkmamış olmasr, safinızdaki tehlikeli "Hafıza Buhranr" n1 an,
latır... Aman derlenip toparlanın!

Böylesine bir kaç günkü devamlr (rica) lar ve sonunda pek bed_

baht (rapor) unuz yerine, bir telefon zahmetine katlansaydınrz, kah-

vemi içmenizi rica eder, belgeleri öni.iniize koyar, hükmü size bırakır_

dım. Aynı tiıvsiyeyi bu satırlarla tekrarlamış oluyoıum. F,,akat görü-

yorsunuz ki, bu kadar m6.sum ve basit bir iyi niyet tecellisi bile, ba,

zen, peşin sakat hükümtere zebün bir ömriin hayat boyu kaybettiği
bir bir nasibe oluverir !

şimdilik şu kadarını kaydedeyim: Toplayabildiğiniz bilgi kökün_

den yanlış... MİLLET mecmuastnda ilk yayınlanma, 4 Kasım 1948

tarihli 143 üncü sayıda değil, 15 Mayıs 194? tarihli 67 nci sayıdadrr,
ve, yaanın hangi tarih kitabınrn hangi sahifesinin altında olduğu

klişede ayön beyan okunur. Daha önce de klişenin yapıldığına dair
eb,at işareti vardı. Bana geldiği yerde duruyorsa, halen de Tiirk Ta_

rih Kurumu arşivlerinde olmasr gerekir.
sahteliğine gelince: Münir Hayri Egeli,nin bu konuda biiylesine

bir cür,ete ihtiyacı olacağını hiç sanmıyorum: Çünkü mevzua ait si_

ze bilgi verdiklerini kaydettiğiniz "bazl"larınğan "_ Eskişehİr'ıle
söytenmiştir." diyenler olmuş, değil mi? Merak edip de :

,,_ Atatürk bizim komünistler için Eskişehir,de ne söylemiş?"
sualini sorsaydınız, size öyle bir MğtİN verirlerdi ki, Hökimiyet,i
Milliye,nin 8 Ağustos 1929 tarihli sayısında çıkmış olan bu metin o

tarihlerde Gazi,nin yanında olan Miinir Hayri,yi, Mustafa Kemal,e

komünizni mahküm ettirmek için sahtekörlığa hiç zorlamazdr sanı-

rım. Çiinkü, sizi böylesine dertlendiren, perişan eden, sinirlendiren

kelimeler, o ikinciler yanında pek hafif kalır: okumaya cesaretiniz,

düşünmeye yüreğiniz, ve Mustafa Kemal,in o giizelim tabiriyle "müf_

sid, sefil, vatansız ve milliyetsız sebiümağztıann hezeyanı" teşhisi_

nin aynı yoldakileri kurtarabileceğine inancınrz varsa, bu metni der_

hal size göndereceğm: Çünkü bilirsiniz ki, bu çukura bir kerre düş_

müş olanların kurt]uluşu, sadece kendi iradeleri mevzuu da değildir!

Atatürk,e aid olduğu iddia edilen tüm elyazılarının, milletler_

arasıbirgrafolojienstitüsündeincelenmesibahsindesizinletama.
miyle mutabıkım. Hiç olmazsa hayatta olan iki umumi katibi sayın

Hikmet Bayu.oe Saj, Hasan Rıza Soyak,la Sayrn prof. Afet ihan,

Sayın F'alih Rıfkı Aİay, Sayın Hasan Reşid Tankut, Sayrn tItuğ İğ-

demir, hattö Atatürk,ün elyazrlannr vaafe icabı sık ve devamlı gör_

mtış sayr, İsmet İnönü, Sayın Cel,Al Bayar ve Ata,ya onlar kadar ya,_

kın olanlann hükme bağlaması, elbette ki şarttır: Böylelikle kızıl,rn,
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dan faşist'ine, yobaz'ındaı dinsiz'ine, devlet kapitalizminin ideolog-
larından vatanın tüm varlığına kendi adına kilit ı,,urmaya kalkışan
avAre'sine kacar her öniine gelen Atatürk'ten fetvö ararken, tefsir-
ciliği biiyle bir yola sürükleme ard diişüncesi belki önlenmiş olur.

Bay Çetin Altan... Yorgun ve hastayım. Amma göriiıen odur ki,
dünya yüzündeki son Tiirk Devlet'ini korııyabilmenin temel teminatı
saydığım (Gerçekleri Görebi]en Vatandaş) hasreti, MİT,LE*I mec-
muasrnı yine hizmete sokacağa benzer... sarunm o zaman daha ra^hat
konuşacağız.

Tanrı, cümlenize, doğu yolu bulacak kadar akıl, vicdan, insaf
payrnın keırümizde kalabilme mutluluğunu nasib etsin...

CEMAL KUTAY,,

Ya,ramaz Çetin 18 Ağustos tarihli Akşam'da, Kutay'ın bu mek-
tubuna rağmen "Alaı,ere I}alavere'' başIülı 5razrsında,, ''Ya şu belge-
nin aslı kimde?". "Gerçekten Atatiirk'iin el yazısı mı o?" diye,.vesi-
kaıırn bir dalavere ve sahtekirlık olduğunu ifadeye çalıştütan sonra
sözlerini şöyle bitiriyor :

"- Hergiin sııratlarına tiiktirür gibi hatkn öniinde hepsine,
gerçek seviyelerini giistereceksin ve hepsini kolimelerin kırbacı altın-
da ıslıanmış §ıpaya çevireceksin."

Evet, ıslannıJ§i sıpaya çevineceksin, §onra ona da ''Ç)etin Altan"
diyeceksin...

28

,



Amaıısız Bir Komtinizm l}iişmanr

ATATİIRK

Dr. Fethi Tevetoğlu

Atatürk'ün hayatı, şahsiyeti, inanç ve ideali iizerinde inceleme
yapan bilgin ve araştrncrlarrn varacaklarr keşin sonuç şudur : ATA-TüRK sosyALiST DEĞİL, KoyU BiR Nasvölşaıisr vE
AMANSIZ BrR KOMÜNIZM MÜCADELECİSİDİR.

Tartışma ve söz götürmez bu açık gerçeğe rağmen, bugtinkü yer-
li sosyalistler, boş bir çaba ile Atatürk'ün sosyaıist olduğınu idüa-
yak allıışırlar ve bu asrlsız görüşlerini yeni yetişenıere yğmakla sa-
pık ideolojilerine çıkar sağlıyacaklarını umarlar.

Atatiirk'ün kendi eser, nutuk ve demeçleri başta olmak üzere
pek çok yerli ve yabancr kaynak ve vesikalar, her çeşit kasıtlr yalan
ve yorumlarr çürütmeğe köfiürler.

Değerli bilgin Namrk Zeki Ara"t "Atatiirk Sosyalist mi idi?'' baş-
lıklı mühim bir yazısı ile bu konuya dikkati çekmiştir (1).

Prof. N. Z. Aral, makalesinde şuna işaret ediyor: ''Memlekette
sosyalizm cereyanr su yüzüne çıktıktan sonra, halk efkörına ve bil-
hassa gençliğe telkin kuvvetiyle aşılamak istediği fikirlerden biri de
şudur: Atatiirk sosyalistti!''

"Bugün 
-ezcümle şarki Avrupa'daki- sosyalist memleketlere

ait prensipleri kendine mal etmiş Tiirkiye İşçi partisi'nin tüzüğü ka-
bında da Atatürk, en hafifinden bir kolleküvist olarak Tiirk Milleti-
ne tanrhlmak istenilmektedir. Halbuki Atatürk, yaşaü& müddetçe
ne kollektivist, ne komünist olmuştur; ne de merhumun komünist
veya koliektivist cereyanlara uzak]ardan dahi bir meveddet (sevgi)
beslemiş olduğu iddiası isbat olunabilir.''

prof. Aral daha sonra: Atatürk'ün şu ve bu kademede sosyalist

(1) §.mık Zeki Aral: Atatürk Sosyalist mi idi?, Tiirkiye futisat Gazetesi,
Nu. 558, 19 Aralık 1963.
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olup olmadığı hakliıında bir hükme varmak için "sosyalizrri, sosya-
lizmin çeşitlerini ve devlet sosyalistleri ile kollektivist sosyalistleri
ve komiinist sosyalistleri" iza.h ve tasnif eüyor. (Komiinizm karşı-
sında Atatürk) biilümiinde ya?,ar, önce şu soruJıu soruyor: "İktisadi
düşüncesi ve iktisadi yolu bakımından Atatürk (devletçilik, kollek-
tivizm ve komünizm) grbi üç doktrinden hangisini tutmuştu?"

Buraya Atatürk'ün 14 Ağustos 1920 (1336)'de T.B.M.M. kiirsü-
sünden tam bir kesinlikle göri.§lerini ifade ettiği iki cümlesini alıyor.
Konumuza ışık tutan bu son derece önemli konuşmada Atatürk tli-
yor ki :

ı'Efendiler; her münasebet dtiştükçe arz etmiştim ve bu miina-
sebetle de bir defa daha tekrar ve teyidetmek isterim ki, biz merıle-
ket ve milletimizin mevcudiyetini ve istikldlini kurtarmak için ka-
rar verdiğimiz z,aman kendi noktai nazarlarımrza tabi bulunuyor-
duk ve kendi kuwetimize istinadediyorduk. Hiç kimseden bir ders al-
maük, hiç kimsenin muğfil mevaidine aldanarak işe girişmedik.
BİZİM NOKTAİ NAZARLARIMIZ, BIZrıfi PRENSFLERİİ{İZ
CÜMLECE MALÜMDUR Kİ BOI§EVİK PRFATSİPLERİ DEĞİI-
DİR vE BoLşEVIK PREI\TSİPLERn{İ MİLLBrİMİZ,E KABIJL ET-
TİRME( İçb{ DE şİIIDİYE KADAR Iİİç DÜŞÜNMEDn< vE
TEşBBÜSTE BULLINMADIK. BIzh[ İTİKADIMIZA GÖRE Mn-
LErİMİz.İN TEMİIVİ HAYAT vE TEAIJSİ Km{Dİ KABİLİrETI
MİLLİYESrYLE Mt TENASİP oLA}T NoIffAİ NAZARLAR_
DIR." (2).

Prof. N. Z. Ata| daha sonra şuna işaret ediyor: "Bolşeüzm, I_e-
nin'in komtinizmidir. komünizm hakkında kat'i söziinü de Mustafa
Kemal 1929'da şu şekilde ifÜe etmiştir : (Şurası unutulma,malitır
ki liirk öleminin en büyiik ilt§ınonı koniinistliktir!.. Her göriiniıiığü
yerdo ozilrneli!..) Görülüyor ki Atatürk büyük bir antikomiinisttir.

"Atatürk komiinist değldi de şu ve bu şekilde im6,1arla bugün
gösterilmek istenildiği gibi kollektivist mi idi? Atatiirk'e kollektivist
diyebilmek için, onun ferdi mülkiyeti, hususi teşebbüsü ortadan kal-
dırarak istihsali ve mübadeleyi devlet eline vermek, geliri emeğe gö-
re tevzi etmek yolunda bir temayül ifade ettiğine veyahut bu yolda
icraata giriştiğine şahit olmuş bulunulmak iktiza eder. Ha^lbuki rah-
metlinin ne böyle bir temayülü ve ne de bu yolda icraatına-tesadüf
olunmuştur."

Prof. N. Z. Lra| yazı§ının (Kollektivizm karşısında Atatürk) ve
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(Atatürk ve Devletçiliğ{) biilümünde Halk tr'ırkası'run 1931 ve 1935
Mayıs programlarından Atatürk'iin toplum hayatına ait düşünceleri-
ni ve iktisadi görüşiinü çıkarıyor :

"Atatürk'ün, parti programında yazı|ı devletçiliği, kollektiviz-
min veya Marksizmin iltizam ettiği "sınrf mücadelesi"ni sarahatle
reddeder. Kollektivizmin veya Marksizmin reddettiği ferdi miilkiye-
ti, hususi teşebbüsü, ücret sistemini, rekabet serbestisini ise Ata-
türk'ün devletçiliği -aksine- kabul eder. İsühsal vAsıtalannın ve
mübadele tasıtalarının toptan müşterek mülkiyet altına alınması gi-
bi esaslar Atatürk'ün devletçiliğinde yoktur.

"Atatürk'ün devletçi]isl yuzü tamamen hususi teşebbiis istika-
metinde bir (muhtelit iktisat - karma ekonomi) olup hususi teşebbü-
sün kifayetsizliğinden mütevellit boşluğu doldurmak, ferdi mülkiyet-
ten bir şey alınmak lizım geldikte mutlaka o hakkı tanıyarak bede-
lini ödeme temeline veya temellerine müstenittir. Nitekim 193?'de
gif!çiyi topraklandırmak umdesi de Aıayasa'ya bedeli ödenmek şar-
tı ile, diye sokulmuştur. Atatürk'iin devletçiliği nihayet (sosyalizm
ile liberaliaırı arasında telif imköru arayan iktisaü doktrin ve iküsa-
di siyaset) ile, yani devlet veya kiiısii sosyalizmi ile alökadar olarak
ferdi menfaat ile ömme menfaahru bağdaştırma ister bir tergeve
igindedir. Atattirk'ün devletçiliği hususi teşebbüsiin kifayetsizliğni
kıstas ittihaz eylemekle doktrin olarak da liberalizmi sosyalizrne ter-
cih ediyor demektir. Zfua, kifayetsizlik ortadan kalktığı giin devlet-
çiliğin de sosyalizm ile alökasınr tamamen kesmesi prensibi _peşin-
kabul ediliyor demek olur."

Prof. Aral değerli etüdünü (İcraatında Atatürk) bölümü ile ve

şu hiikümlerle tamamlıyor: "Atatürk icraatında da ne kollektivist,
ne komünist olmuştur. Atatürk ayıu zamanda bir (icra adamı) iü.
Eğer kollektivist veya komünist temayiilde olsa;İü o temayülü kuv-
veden fiile çıkarmak için karşrsında dayanabilecek engel mi görürdü
veya tanırdı? Mustafa Kemal veya Atatürk hariçte (yedi düvel)'e
meydan okuyarak müstevliyi memleketten üşanya atmış ve dahi!-
de de bir devlet'i ortadan kaldırıp yerine bir başka devlet kurmuş
bir kimseyü. YaptıS türlii inliııliplar arasrnda ferdi mülkiyeti ilga
edip şahsi malları mülkleri kollektivizasyona tabi tutmayı, dahiü,
harici ticareti devlete maletmeği ve hatt5 daha ilerilere gidip istih-
likin tanzimini de devlete vermeyi tecrübeye girişmekten mi çekine,
cekti ?"

Atatürk'ün iktisadi göriişleri üzerinde tarafsız inceleme ve yo,
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rumlar yapmış ekonomistler hep ayru kesin sonuca varmşlar ve
Atatürk'ün asl6. bir sosyalist olmadrğını, ferdlerin hususi teşebbüsle-
rini ve şahsi kabiliyetlerini esas tutan bir karma ekonomiye taraf-
tar bulunduğunu belirtmişlerdir (3).

Atatürk'ün 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanan ilk İkti-
sat kongresi'ni açarken yaptığr konuşma, o'nun ekonomik görüş ve
plinının enveciz, en değerli bir belgesidir (4).

Bu uzun ve tarihi konuşması ile Atatiirk, millet ve memleketi-
miz için yeni bir iktisadi devir ve diizen istiyor ve bunun temellerini,
esaslarrnr belirtiyordu: "... Memleketi mamuriyete, milli bir refaha,
saadete ve servete isal edecek yollarr bulmak için vukubulacak mesai-
nizin çok kıymetli ve, muvaffakiyetli netayice iktiran etmesini temen-
ni eylerim."

"Efenüler, dahil olduğumuz halk devrinin, milli devrin, milli ta,
rihini dahi yazabilmek için kalemlerimiz saparılar olacaktrr."

"... Bu vatan evl6.t ve ahfaümız için Cennet yapılmaya l6,yık, el-
yak bir vatandır. İşte bu memleketi böyle mAmure haline, cennet ha-
line getirecek olan, esbab ve avAmili iktisadiye ve faaliyeti iktisadi-
yedir. Binaenaleyh öyle bir iktisat devri löamür ki, artık milletimiz
insanca yaşamasrnr bilsin, insanca yaşamanın neye mütevakkıf ol-
duğunu öğrensin ve o esbaba tevessül etsin. cümlemizin aızumluz
şudur ki, bu memleketin efradı ellerinde nümuneleriyle ziraatin, ti-
caretin, san'atın, sAyin, hayatın bir mümessili olsun. Ve artık bu
momleket tiiyle fakir ve bu millet hakir değil, belki memieketimize
zengin memleketi, zenginler memleketi, bu yeni Türkiye'nin adrna da
çalışkanlar üyarı denilsin."

"Bizim halkımız menfaatleri yeküğerind.en ayrrlrr sıruf halinde
değil; bilaki§ mevcudiyetleri ve muhassalai mesaisi yekdiğerine lözım
olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada samilerim çiftçilerdir, sanat-
k0rlardır, tüccarlardır ve ameledir. Bunların hangisi yekdiğerinin
muarızı olabilir? Çiftçinin sanatköra, sanatkörrn çiftçiye ve çiftçinin
tüccara ve bunlarrn hepsine, yekdiğerine ve ameliye muhtaç olduğu-
nu, kim inkir edebilir?"

(3) Bk. a) Dr. Feridıın Ergi:ı: Atatürk ve İktisadi D6valarımız, fiirkiye İk-
tisat Gazetesi, Nu. 552, 7 Kasım 1963.

b) Muzaffer Uyguner : Atatürk'ün Ekonomi Görüşü, Ttirkiye İktisat Gazete-
si, Nu. 553, 14 Kasım 1963.

c) Turgut Pojon : Atatürk'te Ekonomik Kalkınma ve PlAn Fikri, Türkiye İk-
tisat Gazetesi, Nu. 553, 14 Kasım 1963.

(4) Bk. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri C. II, s. 99-112, Ankara 1959.
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Asker, ihtililci, inkılapçı ve üplomat Büyük Atatürk,iin, bütün

hayatr boyunca, eserlerinde parlayan açrk ve keskin ideolojik renk:

Milliyetçilik ve komünizm düşmanlığı'dır,
Bunun aksini savunan iddia ve çabalar boştur ve düpediiz mil_

liyetçilik düşmanr komünistlerin, sosyalizmi maske olarak kullanan

ı.ortaı<, perde gerisi, kafes arkasr kızrllarrnın tarihi tahriflerinden,
gülünç tertip ve yaygaralarından ibarettir,

yerli ve yabancı kaynaklar, eserler meydandadrr. Ta^hrif edile_

mel vesikalar ortadadrt. Biz,z,at Atatürk,ün hiç bir te,vil götiirmez,

yorumlanamaz, su kadar berrak, giıneş kadar ayün sözleri, milli

emirleri bu gerçeğin ebedi altun belgeleridirler,

Bütünbunlaragözyuman,kulaktıkayankrzrllar,peygamber.
leri Lenin,in iisdatları Zinoviev,in Milli Mücaöele ve Kahramaru hak-

kında söylediklerini de bilmemezlikten gelirler,

Büyük milletimizin görüş, temayül ve tasvipleri alınmadan güdü_

len key}i iç ve Dış politika uygulamalarını istismarda fırsat kaçır_

maz solcular, son günlerde, Bakü,den Babı_Ali,ye, Tan Matbaasr,na,;

Barışseverler,den longuldak seçimlerine kadai ideolojik yönii de bel_

ıi, bi; bunamrş şahsın sözıerini ikinci, üçüncü, beşinci basliıılariyle pi_

yasaya sürmek suretiyle, Atatürk,e dil uzatmak pervasızlığrna ka_

har işi ileri götürmüşlerdir. ,,Komünist, amma büyük şair" gerekçe_

sıyıe-azız NIsin ve Rıfat I|gaz1n da dahil bulunduğu kızıl yazı kad_

,olrrr.r, Nazım Hikmetin ölüsü ile de takviye eden bu yönü meydan_

da Yöncülerin, Atatürk,ün Kocatepe,deki silüeti ile Nazrm Hikmetof
yoldaş,ın şiir ve imzasrnr birlikte yayımlayışlarr, şirretliklerinin yeni

bir örneğidir.

Fakatyıllardrr,tekrartekrardeneükleribuaçıkkaprzorlama
metodu, geiçekler karşrsrnda, yine kendilerinin yüzün koyun yere se_

rilmelerinden başka bir sonuç vermiyecektir,

Gaflet içinde bulunan kimseleri ve sorumluları uyarm4k, bir ve_

sikaya dayanmayan kasrtlr, uydurma, düzme beyanları yalanlamak

ve komünizm mücadelecisi gençlerimize bitmedikleri kaynakları ha,

ber vermek ve kazandırmak, bildiklerini de tekrar hatırlatmak isti_

yorum. Bu maksatla da, (KoMÜMz\tILB MÜCADELE YAYINLA_
nı) serimizin 6. kitabr olarak pek yakında çıkacak ve içindeki birçck

tarihi yeni vesikalarla yerli kizılların çanına ot tıkayacak (KoMü_

NİZMİN KARŞISINDA ATATÜRK) adlı kitabrmızdan, burada şim_

ülik bazı örnekler sunuyorum
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(1) Gazi Mustafa Ke-aI: Nutuk, C. I, İstanbul 1934, s. 123 - 724.
Q' Bk. Senatör Dr. F. Tevetoğlu: Atattirk'ün Sovyet Politikası, Türk Kültürü,

Sayr 25, Kasım 1964, Atatürk özel sayısı,.

u

Bunlardan biri, Ttirkiye'de 'TUanda İdaresi ve Ermeni Meselesi''
konularını incelemek için vazifelendiritmiş heyetin başında^ki An;-
kan generali James G. Iiarbord ile Atatiirk'ün konuşma§ıür. Bu ko-
nuşma, 22 E}riül 1919 gibi gok erken bir tarihte Sivas'da yapılmış-
tır. o giinkü şartlarda dostluk yapabileceğimiz yarüm görebiieceği-
miz iki devlet: Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya kalmışL.

Atatiirk'ün tö o günden itibaren Bolşevizm hakliundaki görüş
ve anlayışını belirten bu son derece dikkate ş6yan konuşmanın asıl
.metni, Amerika B. D. Senatoşu tutanaklanndadrr. (U. S. Senate
Documents, 66th Congress, vol. X\L No. 266, DThibit C.).

Atatürk, bu görüşmenin konusunu Büyük Nutuk'unda belirttiği
halde (1), tam metnini ne o tarihte ne de sonraki yıllarda - Sovyet-
lere karşı bir siyasi tedbir ve ihtiyat olsa gerek - Tiirk ve dünya ef-
kirına yayımla.ıııamışhr. Maj. Gen. J. G. IIarbord'rn (American
Military Mission to Armenia, Intenıational Conciliation, Vol CLI.
June 1920. pp. 2§A-Wi)'de yayımlaöğı bu konuşmada, Atatiirk'iın
Bolşvizm halıkındaki görüşiinü açıklayan paragraf, Ttirkiye'deki
kOmünişt hareketlerinin en sal0hiyetli araşhrıcı le ya?Atı Prof. .G.
Jaschke tarafindan ilk önce (Tlirk - Rus Miinasebetlerinde Komiiniz-
min Rolü, ,L9L9-L9Z2) etüdünde açıklanmışhr. (2) (,Orient, Nr. 26,
1963, ss. 31a4). { b

Mustafa Kemal Paşa, General Harbord'a aynen şunları söyle-
m§tir:

"Bo§evizme gelince, onun bize nüfuz etmesini örıleyen dinimiz,
an'anelerimiz ve sosyal biinyemiz gözöniine alınıısa, bu doktrinin
memleketimizde hig bir şansı olmadığ anlaşılır. fiirkiye'de ne kapi-
talistler ve ne de milyonlarca işi vardır. zirai bir problem de önü-
miize dikilmiş dğlür. İçümai noktai nazardan dini kaidelerimiz bi-
zi Bolşevikliği kabul etmekten alrkoymaktadır. HATIA rtİRK MİL-
LErİ, LÜZUMU HALİNDE, o,NA KARşI SAVAşMAĞA I{AZIR-
DfR.,,

22 Eytül 1919'da Muştafa Kemal Paşıa, ,.fiİrk ııııı.tırio liizumu
hotiniıo Bolşovizre lıarşı sovaşımağa hazır" olduğunu açıkça ifade
ederken, tam bir yıl §onr&, 1- 8 Eylül 1920'de, Bakü'da toplan-
mış ve sadece İngiltere'ye karşı değil, &yil zamand.a Mustafa kemal
paşa'ya karşı da bir miting mahiyeti arz etmiş (Dogu Milletlerinin



Birinci Kurultayı)'nda Kongre Başkanı Zinoviev, şöyle haykırıyor-
du (3).

"fiirkiye'deki savaş milliyetçilik parolası.altında yapılmakta-
ür. Burada, bittabi komünizm korkusu yoktur.''

"MUSTAI,A KEIVIAL,İN BAŞINDA BULIJNDuĞU IİAR^EKE_
Trhü BİR KOMIİNİST HARm(ETİ OLMADIĞIM İIİÇ BİR AN
IrNtIIMAYlNIz !,,

sovyeüerin Tiirkiye'ye gönderdikleri ilk Büyiikelçi sayılabilecek
semen rvanovich Aralov, Ankara'ya harekeünden önce, Çiçerin ve
Lenin'den Tiirkler ve Mustafa Kemal Paşa hakkında, gerekli direkti-
fi almışh.

Aralov, hötrratrrun (fiirkiye'ye Yola Çlkmazlan Önce Lenin'le
Bir Mti:sahabe) bölümünde, Lenin'in Atatürk'e ait görüşlerini ayten
şöyle nakletmektedir (4) :

,,TABİ[, MUSTAF,.A KEI\{AL PAşA so§YlAJ,İ§T DEĞİL; fa,
kat göriini§e göre iyi bir teşkilötgı, liyakatli bir kumandan, milli bur-
juva ihtilöüni idare ediyor, ilerici bir adam, akıllr devlet adamr.''

Icnin'in, gizli konuştuğu Büyükelçi'sine agıkça ifadesi ''TABİİ,
MUSTAI'A KEMAL PAŞA SosYAIJsT DEĞİL'' şeklinde olduğu
halde, yerli Markçı-Leninci'lerin, bir de süılmadan Atattirkçü'lük
taslayarak, Atatii_rk'ü sosyalist göstermek komeü ve facialarını, sağ-
duyu sahiplerinin seyrine brrakıyorum.

Tiirk temsilcilerinin Moskova'ya hareket ettikleri bir sırada,
kendisine: (Komünizm ile Rus dostluğu esasah aıasında bir miina-
sebet var mıdır?) diye sorulan Atatürk, şu §on derece dikkate de-
ğer, açık ve kesin karşüh vermiştir (5) :

"Komtiniarr içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, rnem-
leketimizin içtimai şeraiti, dini ve mill1 an'anelerinin kuweti Rus-
ya'dakikomiinizmin bizce t a t bi k in e mü s a i t ol m a dı ğ ı
kanaahnı teyit eder bir mahiyettedir. Son zamanlarda memleketimiz-
de komüuizm esasatı üzerine teşekkül eden Frrkalar da bu hakikatı
bittecıübe idrak ederek tatil-i-faaliyet,lüzumuna kani olmuşlardır.
Ilatte bizzat Ruslann mütefekkirleri dahi bizim için bu hakikatin
sübfrtuna kaail bulunuyorlar. BrNAENALE}YH, BİzÜu RUSLAR[.A

(3) Le hemier Congres Des Peuples de Lorient, Bakou, 1-8 Sept. 1920, Pet_
rograd 192O, pp. 28-41.

(4) C. I. Aralov: Vospomindni Sovietskago Liplomato t922-\923 (Bir Rus
Diplomatının Hatıralaıı), Moskova 1960, p. 32.

(5) Iiikimiyet-i Milliye Gazetesi, Aıkara, 6 Şubat 1921, Nu. 101.
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oLAN MtİNAsEtsE[ vErMUHADEI§EfiIuIZ ANCAK İKİ MÜSTA-
KİL DEVLETR\T İTrtrrAD vE rİTrF.AI< ESASLARrYLE ALAKA-
DARDIR.,,

Atatürk, bir yıl sonra da Bursa'da, Petit Parisien muhabiri M.
Jean Vaucher'ye, (Sulh şartları, İç ve Dış Siyasi Meseleler) üzerinde
verdiği demeçte de katiyetle şunu ifade etmiştir (6) :

"BIz NE BoIşEvİK, NE DEj KoMüNİsT; NE! Bm,İ, NE D[-
ĞERİ OLA}İAYIZ. BIZ MLLrrnPERVER" VE Dh[İMIzE Iüt R-
METT(ARIZ.,,

Bu, odalarıınan duvarlarında vecizn, gaınte ve dergilerimizin
baş köşelerinde görüş aJmamız olarak parlatmamız şart bulunan ta-
rihi sözden de önemlisini, AMAN§IZ KoMtİNİzM DÜşMANİ BÜ-
YtJK ATATÜRK, 5 Ağustos 1929'da Aııkara'dan İstanUul'a gelirken,
geceyarı$ndan sonra (6 Ağustos 1919'da) vanlan Eskişehir Gar'ın-
da, kendisini karşılayan Temyiz Mahkemeşi }ii^kimleriyle, Tiirk İş-
çilerine yaptığı tarihi konuşmada söylemiştir (7) :

,,TÜRK MILLETİNn\I İgIrMAI NİZA.ilIINI trııAın MÜTE_
VEcctrIDbİNME[,ER, goĞırılvİı.ĞA MAHKüMDUR. TÜRKMnl,Ef[, KENIDİNİN \rE MEil{LEKgI1I{h{ YÜKsm( MEf,\TF.A-
ATT;EE.İ ALEYIin\TE çALIşMAK İSTEYFAI uÜrsİr, sEEfo,, vA_
TANsIz VE MİLIlYğtsİz §EE{İKMAĞZ,LARIN* HEZE|rANLA-
RINDAKİ GIZLİ VE KİRLİ Eil{Er-LERİ ır.rr.A}ıryAcAK VE oN-
LARA MÜSAMAIIA DrcEK BİR HEYET DEĞ[,DİR. o şn*{DI-YE KADAR OLDUĞU GBİ DOĞRU YOLU GÖRÜR ONU YOLUN-
DAN SAF|IIRMAK İSTEYENLER EZİLMEĞE; KAHREDİLMEĞE
MAIII(üMDUR. BUNDA KÖYLÜ, AMEILE VE BtrJIAssA KAH-
RAMAN ORDLIMUZ CANDAN BbRABERDİR. BUNA DA KIMSF-
NİN ŞÜPHESİ oLMASIN.,,

"HAKİM EFENDİLER! sIz KANUN AD,AMLARISINIZ. E[-
LERrNİZE MİLLETİN, VATANIN HER ÜRLÜ I{AK vE MEN-
FAATLARINI VİKAYE EDE\T KANUNLAR TEVDİ EDİLMİŞTh,.
İşAREII ErTİĞİil{ NOKTALARI İşhTİMz. rÜnx MİIJ.ETİMN
BtİrüK HAKI ARINI MÜDAFAA ED,ERKE\I BU NoKTALAR
EHEMI,IİrETT.E HATIRDA TIJIIULMALIDIR.,,

(6) Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle Mülikat, Renin (Tanin) Gazetesi, İs_
tanbul, 2 Kasrm 1922, Onbeşinci Sene, Nu. 20, s. 1.(7) Sakarya Gazetesi, Eskişehir 7 Ağustos 1919, s. 1.* SEBÜKMAĞz : Hafif beyinli, kuş beyinli demektir. Büyük Atatürk'ün ilk
olarak Komi.inistler için kullandığ bir addır. İhyası yerinde o]ur.
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"BU MEMLEKETTEKİ KOMtNİSTLER SADECE BIZJ;I.[
TEVKİF \,lE HAPSETTtKLERİMİZDEN İnannr DEĞİLDİR. BU
İŞLERLEI BizZAT YAKINDAN AI"AKADAR oLACAĞIM.,,

Ve nihayet Büyük ATATÜRK "Bi.iyük Millİ Ernir"i vermiştir :

"ŞURASI UNI_JTIILMAMALIDIR Kİ, TÜRK ALEMİNİN EN
BÜYÜK DÜŞMANI KCMÜNİSTLİKTİR. HER GÖRÜNDÜĞÜ YER_
DE EZİLMELİDİR!,,

*

Şimdi, biz mi bu ateşli milliyetçi ve amansrz komünizm düşmanı
büyük Atatürk'ün izindeyiz, voksa O'nu sosyalist, hattö utanmadan,
hayasızca komünist göstermek küstahlığına bu vatanda bugün fır-
sat bulanlar veya milletimizi ATATURK YOLU'ndan sola. saptır-
mak çabasında olanlar mı Atatürk'ün izindedirler? Bunun tefrikini
ve takdirini, yine sağduyu sahibi vicdan ve namus ehline bırakıyo-
rum.
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KOMÜNİ§T DÜŞMANI ATATÜRK, ATATÜRK DÜŞMANI
KOMÜNİST VE BELGELER

Nejitet §aııça,r

Atatürk'iin fikir cephesi, Tiirk milliyetçiliğ temeli üzerinde yük-
selmiştir. Tiirk'ü yaşatacak tek fikir Tiirk milliyetçiliği olduğu için-
dir ki, Atatürk, bu fikri benimsemiş, hareketlerinde ve hamlelerinde
Tiirk milliyetçiüğini kendisine hareket noktasr olarak almıştır.

Atatürk'ün aınansız bir komünist düşmanı oluşunun sebebi rle
budur. Çiinkü komünizm; Tiirk'ün, tarihteki en büyük di§manının,
Tiirklüğiin kökünü kurutmak yolunda kullandığr en korkunç silöh-
tır. fiirk'ü sevenler bunun için komiinist düşmanıdırlar. Atatiirk'ün
komünist di§manlığrun sebebi de bundan başka bir şey değildir.

Atatürk nasıl Tiirk'ü yoketmek isteyen komüniste diişman ol-
muşsa, Tiirk düşmanr komünist de Atatürkıe öyle di§man kesilmiş-
tir.

Komiinistlerin Atatürk düşmantığının başlangıcı, futiklöl Sava-
şı yıllanna kadar uzanır. Aıadolu Ttirklüğiinün, batrlı sömürgecilere
karşı giriştikleri İstiklöl Savaşımrzr, kendi canavarlrklan yolunda
kÜllanma çabalarr sonuç vermeyince; komünistler, Atatiirk'ü de düş-
man kabul etmişlerdir. İstllılal Savaşı'mızın başbuğu, o günden bu
yana, bütün komiinistler için en büyük bir düşmanür.

Atatürk'tin, her fırsatta komünizmi linetlemesi, bu sapık fikrin
Tiirk milletinin tarihi karakterine asla uymayacağrnı söylemesi ve
hattö daha da ileri giderek komünistliğ, fiirk dünyası için en büyük
tehlike olarak ilin edip her görüldüğü yerde ezilmesini istemesi, cl-
bette ki, çok önemlidir. tr'akat, Cumhurbaşkanlığının ilk yrllarında,
trenle Eskişehir'den geçmekte'iken, gece yarısı Temyiz Mahkemesi
üyelerini istasyona çğırtıp, onlan komünizm konusunda o tarihi
sözleriyle uyarına lüzumunu duyması, şüphesiz, çok daha mühimür.

Yerli kızıllar, Atatürk'ün, kıramayacaklarını anladıklan çelik

38



bilekli elini öpmek zorunda kalıp da, onu, türlü hiyle ve yalanlar ile
gerçek kişiüğnin dışında bir inşan, hatt§ bır marı<siıst gibi göster-
mek algaklığna başvururlarken, bir yandan da, komiiniin aieyhin-
deki sözlerinin yalan ve uydurma olduğunu söylemek ttıstahıığnda
bulunuyorlar. Evet, hiç sıkılmadaıı, Mustafa llemal'in, Eskişehir'de,
hf,kimlere o tarihi sözleri söylemediğini idüaya kalkıyorlar.

f,'akat, krzıllann bütün iddialan gibi bu iddiaları da yalandır.
çünkü Atatürk, o sözleri söylemiştir. yani Atatiirk nasıl bir gerçek-
se, o sözler de öyle gerçktir.

İşte tarihi bilgi :

Atatürk, 5 Ağustos 1929 akşamı Ankara'dan tren ile İstanbul'a
hareket etmiş, tren Eskişehir'e geldikten sonra, 6 Ağustos sabahı,
bilhassa çağrılan Temyiz Reisi, üyeleri ve istasyonda toplanan diğer
ayünlar ve işçilere karşr, Eskişehir'de çıkan SaJ<arya gazetesinin 7
Ağustos 1929 tarihli sayısında metni yayınlanan şu soaerı söylem§-
tir :

"Tiirk milletinin içtimai niza1l1aı ihlöle ıııüteveccü diitinmeter
boğulmaya mahkimdur. Tiirk Milleti kendinin ve memleketinin yiik-
sek menfa,atleü aleyhine calşmak isteyen miifsib sefil, rııtansız ve
milliyetsiz sebiikıııağızların (- beyinsizlerin) hueyanlarınalaki gfuli
ve kirli emelleü onlııyamayacak ve onlara ıniisamaha edecok bir he-
yet iteğildir.

O, şimcliye kadar olduğu gibi, doğru yolu göriir. (Inu yolundan
saphrrnak isteyenler ezilmeye, kahrodilmeyo mahkiimĞrı. Bunda
köylü, aınelo ve bilha"şşa kahraınon ordumuz oandan boraberdir. Bu-
na do kimsenin şüphesi olınasın.

Hekim efendiler! §iz kaııun adamlınsınıız. Hleıinize milletin,
vataıun her tiirlü ha,lr vo menfa,atlerini vikoyo eden kanunlor teviti
edilmiştir. İş,ret ettiğm noktalan ışittiniz. fiirk Milletinin biıyiik
hokh.nnı müdafaa, oderken, bu noktalır ohem,miyotlo hetrüe tutuı-
motıilır.

Bu meıııleketteki koıniinistler sadeco bizim tevkif vo hopsettikte-
rimizden ibaret değildir. Bu işlerle bizaıt yaıflndan arikaiııır olaca-
ğm.

Şurası unutulm,ımlıdu ki, Tiirk öleminin en büyiü dtişmanı ko-
miinistliktir. IIer giirtindüğü yeril,e €dlmolidiı.''

Görülüyor ki, milliyetçi ve komünist düşrnanı Atatiirk, beyin-
sizler diye vasıflandırdığ komünistlerin, gizli ve kirli emeller ardın-
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da koştuklarrnı; fakat Tiirk Milletinin, toplumsal düzenini değiştir-
me yolundaki bu çabaları muhakkak boğacağını, bu konuda Tiirk
Milletinin kahraman ordusu ile birlikte aynı düşüncede olduğunu
söyledikten sonra; hökimlere, Tiirklüğün yararına işlemesi gereken
kanrınları uygularlarken, komünizm meselesinin asla akıldan çıkarıl-
mamasını hatırlatmıştır. En sonunda da, Tiirkiye'yi yıkmaya çalışan
hain takımrnın sadece yakalanıp hapise tıkılanlar olmadığını, bu be-
yinsizler sürüsüyle bizr,at kenüsinin uğraşacağını söylemiş ve komü-
nizm yrlanınrn başının her görüldüğü yerde ezilmesini emretmiştir.

Komünist, denilen yaratıklann, insanlara has meziyetlere sahip
olmadıkları malümdur. onun için, Tiirkiyeli beyinsizler takımr, Ata-
türk'ün yukardaki sözlerini bin dereden su getirerek yine de inkör
etmeye, yahut hiç değilse, beyinsiz kafalarrna bir balyoz gibi inen
bu demeci çamura bulamaya kalkabilirler. Buna meydan vermemek
için, bir de, onlara ait bir ihanet belgesinin tam metnini vereceğim.
Bu belge, Atatürk'ün Eskişehir'deki demecine karşı, gizli Tiirkiye
komünist partisi'nin o zamanki merkez komitesinin yayınladı$ giz-
li genelgedir. Bu genelge, sadece Mustafa Kemal'in Eskişehir deme-
cini dofoulamakla kalmamakta, ayıu z,amanda, Tiirkiyeli vatansrz
kızıllarrn, ibtiklöl savaşı başkumandanı hakkındaki gerçek düşün-
celerini de ortaya koymaktadır.

Gizli genelge şudur:

Bütiin Diinya Amalşi Birleşiniz
T.K.P. nin vilöyet komitelerine

gizli tamimi

Eskişehir İön-ı llarbi
Tiirkiye burjuvazisi, cumhuııeisinin ağzı ile, Eskişehir istasyo-

nunda fiirkiyo komiinist partisine harb ilan etti. Bu, çoktaııdu iie-
ı,am.edon bir muhnıebenin, buıjuvo devletinin en yiiksek ınokamı
tarafından re§men ta"sdiki demektir.

Bir müddet ewel de, Başvekil İsmet Paşa,, Mecliste söyte«liği bir
nutukla, komiinistlere taornız etrıişti.

Mustafa keınal paşo, komiiniıstlere uzun uzaüya kiifiir ettikten
§onra, onlan, ordu kuwetiyle tohdit etmiş ve ilk defa olırak komü-
nistlore karşı mücadeıodo, fiirkiye a,ıııelesinden, köyltisiinilen ve €§-
nafında,ıı 5urdım dilemiştir. De,ıııek oluyor kİ, goçen zaııroıı zarfın-
dao Tiirkiye komiinist hıneketi, burjuva için ilaha müihim bir terıD-
ke haline gelmiştir.
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Bu iki hareket her şeye rağmen, horeketimizin inkişaf ehnekte
olduğuna delildir.

Tiirkiye komünist haıeketi, Tiirkiye amelesinin honeketidir.
Türkiye Komünist Partisi, Tiirkiye a,melesiıin partieidir. Bu ha-

reket ve bu parti, Tiirkiyo'de köytü ve fakir eşııaf t&ha,kaıilnnın da
menfaatlerini müdafaa eden yegöne kuwefüir.

Mustafa kemal paşa ve onun hükümeti, burjuva sınıfına, zabit-
lerine ve polislerine tlayana,bilir.

Eskişehir nutkundan alacağımrz derse gelince :

Ameleler, köylüler arasında ve ordunun içinde galışmaya dalıa
ziyado ohemmiyet vermek, esnaf tabaJıaJan ile tomasımızı daha ziya-
do süI;aştırınak ve bu hususta "köylü, ordu ve esnaflat'' arıasrnda
gizü neşriyata büyük bir azimle başlamo,k, ba,ştranan 5rerlordo ise iie-
vam etınektir.

Bundan başka, bu sahal,arila zayıf olan twkilöt işlerini de kuv-
vetlendirınek ioap eıler.

Anıele sınıfı arasında mesaimİz, fırkamızın esas faaliyeti otduğu
için, burada yapıIa,oak işler malümdur. Bilhassa, her salıadaki faoli-
yetimizde, kütl,elene "bugiinkti hükümetin ve cumhurreisinin buıjuva
mahiyetini" iyioe aıüatıııalı lAzımdrn

Halk Fırkasrnrn, IIaJk trlrkasr htiktmetinin, Büyiik Millet Mec-
lisi'nin, Cuıııhurıtisinin yiizterintieki maskeyi yırtmak ve bütiin bu
müessese ve ş,ahıslann nasrl burjuva miiesseşesi ve mümessilleri oI-
duğunu, emekçi sınıfiııa giiıstermek, Ttiıkiye Komiinist Partisi'nin
öniinile duran en miihim meselelerindendir.

Tiirkiyo Koınünist Partisi, Tiirkiye burjuva,zisinin reisi, Tiirkiye
amole, köylü ve eşnafınrn en büyiik dtiş,maıır olan Mustofa Kemal
Paşa'ııın resmi ilön_ı harbini, bü}tik bir soğııkkaııIılıkla kaşılar ve
miicadelesine dovam edor.

Tiirkiyo Komiinist Partisi
Merkez komitesi

İşte belgelerin ışığında Atatürk ve işte belgelerin kıskıvrak bağ-
ladığ komünist...
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Tekin Erer

Tiirkiye'deki yerli kızıllar şimdi Atatürk'ü komünist yapmakla
meşguldürler. Atatiirk'ün komiinizrrı aleyhinde ne kadar söylenmiş
demeci, mektubu, beyanatr var§a, bunlann doğru olmaüS hakkında
tezvirat toplamaktaürlar. Komiinistlerin her işleri ve her vesikaları
sahte olduğu için, Atatürk'ün Tiirk Tarih Kurumuna bıraktığ ve
zfuaat Bankası kasalannda saklanmakta bulunan imzalı imzasrz ken-
di el yazılarınr da sahte zannetmekte ve bunlan çürütmek istemekte,
dirler. Babalarına ve evlfltlarına dahi itimat etmeyen lrıallar için
komünizm aleyhinde söylenmiş her söz, kaleme alınmış her yazr sah,

'u*hrorr" Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Atatürk'ün bir komü-
nist düşmanı olduğunu bilmeyen yoktur. Bundan dolayı kızıllar Ata-
tiiik'ün can düşmanıdrrlar. Kaz,ata bir gün Tiirkiye'de iktidan ele
alırlarsa,,ilk gün yapacakları iş, Atatiirk'ün heykellerini yıkmak,
onun paralard&n, pullardan resimlerini ve ismini silmek olacaktrr.
F'akat gayeye er§inceye kadar, Tiirk Milletinin 7'sinden 70'ine ka-
dar adrnı ve hatırasını büyük bir saygı ile andıklan Atatürk'ü, ken-
dileri de milliyetçi ve vatanseverlerden daha çok seviyorlarmış gibi
göriinmektedirler. Bütün azalr komünistler, bundan dolayı şahtekflr
Atatürkçü'di.irler.

Komiinistlerin nasıl Atatürk düşmanr bulunduklarrnı, biraz §on-
ra vesikası ile aydınlataca$m. Yalnrz ondan ewel Atatürk'ün komü-
nizm hakkında bir konuşmasına temas edeceğim.

5 Haziran 1929 tarihinde Eskişehir'de kendisini karşılıyan işçi-
lere ve Tiirk hökimlerine Atatürk şunlarr söylemişti :

"Tiirk Milletinin içtimai nizamını bozmağa.müteveccih üdinme.,
ler (yaııi komiinist faaliyetleri) boğulınağa ınolıkfımdur. fiiık Mil-
leti, mernleketin yliksek menfaatleri aleyhine ça,Iışmak istoyen miif-

4,2

NEYİ TEKzrfP EI}EcEK§iNİz?



riğ sefil, rııtansız yg milliyet§iz sulu boyinliterin hezeyınlınndaki
gizli ve kirü emelleri aıılıyamıyaaak ve ontanı nüsamaü edecek bir
hey'et değiıdir. o, şimdiyo lndar oleiuğu gibi, ıloğın yoln görür!
on1 rolıından saptımalr isteyenler eaı-eğo ınannnaurı gunoo,
köylü, a,meıe ve bilhassa, koiııımn ordumuz candan berabeıdir!.

Buna da kimsenin şüphesi olmosın!
Ialdm efendilor!..
§iz kanun adamlansrnız! Ellerinize, milıetin, rııtanın her tiirlü

haJ< vo menfaa,tlerini vikaye gğgıı ııanıınlor teviii eitilm§tir! İşaıet
ettiğim noktalon i§itiniz! Tiirk Milletinin ha,t<larını miidaiaa eıleıkeıı
bu noktaiın ehemmiyetle hatınnızdı tutmatısınız!

Momlelıetteki komiinistler sadece bizim tovkif ve hapeottilrteri-
mİzilen ibaret değililir! Bu işlerle bwr,at ve şıainnda,n alika^ilaf ola-
cağımı hıtırdan çılraırıopruz!''

Atatiirk'iin bu konuşması karşısında Tiirkiye gizli komünist
partisi der}ıal yeralh teşkilötı vasıtasiyle bir gbnelge yayınlıyarak
üyölerini durumdan.haberdar etmiş, bu vesileyle Atatürk hakkında-
ki gerçek duygularını da açıklamıştır.

şimü bu genelgeyi, son zamanlarda komünizm ve komiinistler
hakkında ciddi neşriyatı ile temayüz etmiş bulunan ''DIIR[IM'' der-
gisinin 12 Ağustos 1965 günlü sayrsından naklediyorum :

"Tiirkiye burjuvazisi, Cumhurreisinin ağayle (Elskişehir İstas-
yonunda) Tiirkiye komünist partisine harp ilön etti. Bu çoktandır
devam eden bir muharebenin, burjuva devletinin en yüksek'makamı
tarafından resmen tastiki demektir.

Mustafa kemal paşa, komünistlere uzun uzaüya kiifür ettikten
sonre onları, ordu kuwetiyle tehdid etmiş ve ilk defa olarak komü-
nistlere karşı mücadelede, Tiirkiye amelesinden, köylüsünden ve es-
nafından yardım dilem§tir. Demek oluyor ki, geçen zaman zarfında,
Tiirkiye komünist hareketi, burjuva için daha mühim bir tehlike ha-
line gelmiştir.

Bu iki hareket herşeye rağmen, hareketimizin inkişaf etmekte
olduğuna delildir.

Ti.irkiye komünist hareketi; fiirkiye amelesinin harekeüdir.
Tiirkiye komiinist partisi, Tiirkiye amelesinin partisidir. Bu hareket
ve bu parti, Tiirkiye de köylü, ve fakir esnaf tabakalannın da mön-
faatlerini müdafaa eden yegöne kuwettir.

Mustafa kemal paşa ve onun hükimeti burjuva srnıfına, z.abit-
lerine ve polislerine dayanabilir.
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Eskişehir Nutkundan alacağımız derse gelince :

(Ameleler, köylüler arasrnda ve ordunun içinde) çalışmağa da-

ha ziyade ehemmiyet vermek, esnaf tabakalariyle temasrmrzr daha
ziyade srklaştırmak ve bu hususta "köylü ordu ve esnaflar" arasrn-
da gizli neşriyata büyük bir azimle başlamak, başlanan yerlerde ise
devam etmektir.

Bundan başka; bu sahalarda z,ayıf olan teşkilAt işlerini de kııv,
vetlendirmek icap eder.

Amele srnrfi arasında mesaimiz, fikramrzın esas faaliyeti oldu-

ğu için, burada yapılaeak işler malümdur. Bilhassa her sahadaki
faaliyetimiz de, kitlelere "bugünkü hükümetin ve Cumhurreisi'nin,
burjuva mahiyetini" iyice anlatmak l1zımdrr.

Halk Fırkası'nın, Halk l'lrkası Hükümeti'nin, Büyük Millet Mec-
lisi'nin, Cumhurreisinin yüzlerindeki maskeyi yırtmak ve bütün bu
müessese ve şahrslarrn nasıl burjuva müessesesi ve mümessilleri ol-
duğunu, emekçi sınıfina göstermek Ti.irkiye Komünist Partisinin
önünde duran en mühim meselelerindendir.

Tiirkiye Komünist Partisi Tiirkiye burjuvazisinin reisi, Tiirki-
ye amele, köylü ve esnafinrn en büyük düşmanı olan Mustafa Kemal
Paşa'run resmi ilön-ı harbini, büyük bir soğukkanlılıkla karşılar ve
mücadelesine devam eder.

T.K.P. Merkezi Komitesi"
*İ*

Ey Komünist uşakları!
Moskof üretmeleri!
İşte, Atatürk'ün komünistlerin Türk Milleti için nasıl bir teh-

like olduğu hakkındaki düşünceleri
İşte, sizlere uzun uzun küfrettiğini itiraf ettiğiniz Atatürk hak-

kında 32 yıl ewelki yoldaşlarrnızın görüşleri ve ona karşr, onun ide-
allerine karşı açtığnız harp vesikasr!.

Başka ne vesika arryorsunuz? Neyi teyid, yahut neyi tekzip et-
mek isüyorsunuz?.
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(TÜRKİYE İŞÇİ PAB,Tİ§İ) YÖNETİCİLEBİNİ TANITIYORUZ

Durum Deıgisinil,en

Türkiye,de Genel Başkanı asla parlömentoya üye olamıyacak
bir parti rrrffi o da Tiirkiye İşçi Partisidir, yani T[P. neden o|anaz?

.r"ıı brgtİo" kadar cevaplandırrlrnamrştır. Halbuki vatandaşın
bunu bilmek hakkıdır. yarın oy vereceği veya ondan oy isteyen ki_

şileri tanımak, birinci derecede hakkıdrr ve vazifesidir. T[P, de_

mokrasimiz için ltzumludur, diyenler olduğu gibi, bunun bir ko_

miinist partisi olduğınu iddia edenter de varür. İddiaların gerçek_

liği tlayİ,neiığı bilgilerin şahih olmasına bağlıdır. Bu bakımdan Tip.
ve yöneticileri elbetteki siyasİ çewelerin dikkatlerini iizerlerinden
eksik etmedikleri kişilerdir.

Tıp,in komiinistik ithamı kaışısındd açık bir tavrr takınma_

mış olması halk araşrnda bu ithimın yaygu bir hflle gelmesine se_

bep oluyor. Iİiçbir T[p. yöneticisi bu ithlmın karşısrnda bugiine ka,

dar ,,Ben komiinist değilim" dememiştir. Böyle olunca da, TlP. bu

damgayr iizerinden atamamş ve siyası hasımları bunu kullanagel-
m§lerdir. T[P. Genel Başkanı Mehmet Ali AYBAR, bugiinkii Ana_

ya§anın sarih hiümü kaşısında parlömentoya üye olamayacak ye_

gönç genel başkandır demiştik.'

Aybar politika,ya nasıl ahlü?

Şişman orta boylu, gözlüklii bir adam köpriiniin Boğaziçi va-
purlarının yanaştığı iskelede bir aşağı bir yukan dolaşıyor ve kuz-
guncuktan gelecek vapuru heyecan içinde bekliyordu. Garip bir hali
vardı ve ne yapacağrnr hehüz kararlaştrrmamış gibiydi. Biraz son-

ra iskeleye yanaşan vapufda genç, uzun boylu atletik yapılı bir aşi-
na yüz görecek ve bilet toplayıeının yanında bekleyecek, gelenin

hayret dolu ba}uşlanna hedef olacak, ama yine de kararsızlıktan
kurtulaırııyacaktı. Zira i:zeıine yiiklenen iş öylesine bir işti ki, ko-
lay kolay yapılamazdı. Rektiir de nereden bu yükü ona yiiklemişti?
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Başkası o|amaz mıydr sanki? olan olmuştu aüık yerinmenin vaktı
değilü. Gelenin selimrna şöyle bir başıyla mukabele edip koluna
girdi "Haydi, dedi, biraz dolaşalım sana söyliyeceklerim var...''

o sabah, erken saatte İstanbul Üniversitesi Rektörüniin tele-
fonu çalmış ve Milli Eğtim bakanrnın konuşacağ kendisine bil-
dirilmişti. Rektör zamanın idare tutumuna alışıktr, bunun pek
önemli bir konu olacağrnı derhal anladı ve telefona koştu. Halkpartisi iı<udaraa bulunuyor ve İsmet İnönü tarafsız ve sorumsuz
Devlet Başkanr sıfatr altında CHP. Genel Başkanlığnr elden bırak-
madan partisinin dizginlerini sıkı sıkı tutuyordu.

Telefon konuşması kısa siirdü.'Rektör emri tebellüğ etmişti:
Hukuk fakütesinde asistan bulunan Mehmet AIl AYBAR vazife-.
sinden derhal atılacak, ayağı Üniversitenin kapısından sokulma-
yacaktı. İşte bunu içindir ki Hukuk F'akültesiniie o zaman öğetim
üyesi bulunan Naci şENsoy aceleyle çağınlmış ve kendisine bu
emrin AYBAR'a tebliği görevi verilmişti. o da yola çıktğını bil-
diği arkadaşını köpriiniin Boğaz iskelesinde beklemeye koşmuştu.
Mehmet Ali AYBAR böylece Üniversiteden atrlınca, o zamanki ik-
tiaıaıa karşı biıyiik bir kin ve husumet beslemeye başlamış ve za-
manın sabah gazetelerinden birinde yazılar yazmrş, bir giin bu ga-
zetenin yöniinü kendi dilediği istikamete götürmeğe kalkrnca ora-
dan da aynlmış ve açık bir savaşa girişmiştir. İstanbulda çıkardığı
haftalık gazete Örf1 idare tarafindan kapatılınea İzmirde zincirli
Hürriyet adlı bir gazetn yayınlamaya kalkmış, İzrnirin Milliyetçi
gençlerinin tepkisiyle karşılaşmış o zaınan güttügü wallace'çı, yani
Rus diplomasisine eğilimi olan neşriyatr bu tepkilere sebep teşkil
etmiştir.

Aytıar neden mahküm olilu?

Bugün TİP, Genel Başkanını seçilmek hakkından mahrum eden
olay müseccel komünist sabahattin Ali'nin bir yazısını zincirli Hür-
riyet'te yayınlamış olmasıdrr. 2 Haziran 1948 tarihinde yayınlanan
bu yazı fiirk Ceza Kanununun 159. Maddesinin birinci fıkrasına gö-
re mütal6,a edilmiş, Mehmet Ali Aybar bir yıl ağır hapis cezasrna
çarptırılmış ve yargrtayca bu karar tasdik edilmiştir. Bunun dışın-
da AYBAR, İNÖNÜ'nün şahsına hakaretten dolayı da 4 ay hapse
mahküm olmuştur.

159 ncu maddenin birinci fıkrası nedir? Bunu okuyucularımıza
uyarmak için yayınlayalım:
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Madde 159 - fiirklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini,
hükümetin manevi şahsiyetini, Bakanlıklarr, Devletin askeri veya
emniyet muhafaza kuvvetlerini veya aüiyenin manevi şahsiyetini
alenen tahkir ve tezyif edenler veya Büyük Millet Meclisinin meşrui-
yeti hakkında sui zannı davet edecek şekilde alenen mütecavizane
fiil ve harekette bulunanlar bir seneden altı seneye kadar ağır hapis
cezasiyle cezalandınlrr,

TİP yöneücileri kimlerdir?

TİP. Kongresi tarafindan seçilen Genel Yönetim kurulu tarafrn-
darı seçimle işbaşına getirilen Merkez Yürütme kurulunun idaresin_

dedir. Genel Yönetim kurulu 41 kişi Merkez Yürütme kurulu ise 13

kişidir. Ve AYBAR Milliyete verdiği beyanatında parlAmentoya
girecek rİP. adaylartnın 13 olacağını söylemişür. Kimdir bu 13 ki-
şi? Ewel6, TİP. tüzüğü bütün yönetim kurullarr üyelerinin yarıdan
bir fazlasının emekçi olmasrnr Xmirdir. Yani, toplumun diğer kol-
larrndan seçilecek olanlarrn toplamr emekçilerden mutlaka bir nok-
san olacaktır.

Genel Başkan Mehmet ALİ AYBAR'r tanıtmaya lüzum yok,
tur. Genel sekreter ise Rıza Kuas'tır. Şu Kozlu olaylarr dolayısiyle
aOr rÜRl< - İŞ'in ithamlarına karrşan kişi. Rıza Kuas'ın bir vakit,
ler Adana biilgesinde kesif bir aşrrr sol faaliyeti görüldüğü iddia
edilmektedir.

Diğer Genel sekreter TeşkilA.t işlerine bakmaktadır: Cemal Hak-
kı selek. Bu kişi de aşrrr sol ternayüllü olarak bilinmekte ve uzun
süreden beri faaliyeti görülmektedir.

Behice Boran, Ankara Üniversitesindeki aşırı solcu profesörler
olayında Üniversiteden uzaklaştırılanlardandır. Adnan Cemgil de

bu sebeple öğretmenlikten uzaklaştırılmıştır.
Yine merkez yüriitme kurulu üyelerinden Salih Özkaray, Ke-

mal Sülker, Sina Pamukçu, Nihat Sargln'rn aşırr solcu faaliyetlerde
bulundukları ve uzun süredenberi bu yotda çalışfukları iddia edili-
yor. Diğer üyeler Mecit Çakır, Cenani Güngördü, Kemal Nebioğlu
ve Sina Yeldan'dır.

Genel Yönetim KurııIunda,ki aşın solcular

Genel Yönetim kurulunda bulunan Osman Sercan, Abdiilgafur
Demir, Rahmi ftsiz Han, Moris Gabbay, Beşit GüçkıraJı, Ra§ih Nu-
ri İleri, Arif Hikmet Karakaya, Kemal Tiirkler, Şaban Yıldız uzun
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si.iredir aşrrı sol faaliyetleri görülmüş ve tespit edilmiştir, iddiası
varür.

Bıınun üşında yönetime katılmayan fakat üşardan TİP'e
maddi yardımlarda bulunan tanınmış aşırr solculann mevcudiyetin-
den de bahsedilmektedir. Şimdi, şu hale göre fİP'e gerçek siyasi
aünr koymak lizım geldiği iddiası da Tıp'e tevcih edilen kanaatlar-
dandır. Her ne kadar AYBAR, Milliyet Gazetesine verdiği beyana-
tında bu konuya değinerek "Hakkrnızda yapılan komünistlik din
ve aile düşmanlığı iddialarına ne dersiniz?'' sualine ''Komünistlik
isnadr her geçen gün gücünü kaybetmektedir" diyorsa da yukarrda
da işaret ettiğimiz gibi "TİP bir komünist partisi değildir'' demiyor.
Bu da tabii vatandaşlar nazarında şüphelerin devamrna sebep olu-
yor.

Öniimüzdeki günlerde seçimler var. TİP. bu seçimlere iddialı
olarak girmemekle beraber, geleeek seçimlerde başa güreşmek id-
didasındadrr. Yani parlAmentoya girecğ tahmininde bulunan ekip
gelecek seçimlerde 'laP'e bu ortamr hazırlayacaktır manAsına ko-
nuşuyorlar.

Bunlar drşında meselö TİP'in Maraşta İl Başkanı Teknik Üni-
versitede talebe iken profesörii Fbyyazı öldüren Mehmet Taşkesen'-
dir. Akhisar Yöneticilerinden İdris Sağlain, Elmas Sağlam, Ali Rı-
za Güney eski aşırı solculardandırlar.

TİP. seçin masraflarmı nasıl temin edeoek? :

Partiler kanunu Eüyük Millet Meclisinderı geçerken TİP'e para
ııerilmemesi sol temayüllü basrnrn ve bazr temelli senatörlerin ısra-
rını gerek Mğclis gerekse Senato olumlu karşrlamamış ve Millet
Partisine 500 bin lira verirken TİP'e vermqmiştir. Siyasi gözlem-
ciler bu dawanrşrn bir minasr olmak löznrn. geldiği fikri üzerinde
durmakta ve Büyük Millet Meclisinin bilhassa TtP. Gend Başka_
nının 141-142 nci madileler üzerinde ısrarla'durmasrnı bunun Ana-
yasaya aykın bulunduğu gerekgesiyle Anayasa ınahkemesine başvur-
ma§ıuıı, bu maddelerin yasakladığı fiilleri yapmak niyetinden doğ-
duğuna inandrğı kanısındadırlar.

T[P. Seqim masraflarrnr temin maksaüyle halka bazı beyaıına-
meler dağıtmış ve Ziraat Bankasında bir hesap açmrştrr. Bu hesa-
bın hangi yeküna ulaştığı açıklanmamrştır. Şu hale göre lf[P'in
masraflarrıu hangı kaynak temin edeceS meta}u siyasi mehafilde
konuşulan bir konudur.
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BUNII\R, MI MEcLİ.sE GİEEOEK?
TİP.,İN ADAY LİSTE§İ MÜSEOCEL KOMÜNİST VE

§ABıKALIII\EII\ DoLU

Yeni İstanbul - 6 Eyriir 1965

Türkiye siyasi partileri arasrnda aşırr solu temsil eden ve men-
suplannrn en az yarısı komünizm propagandasr suçundan mahküm
olmuş veya takibata uğramış bulunan TİP'in kanunsuz bir teşekkül
olduğu ve kanunun emrettiği asgari sayıda teşkilötı kuramadığı için
seçime giremiyeceği ewelki gi.in AP. adına Talöt Asal tarafindan bir
daha açrklandr. Maalesef diğer partiler kadar gerek radyodan ve ge-
rek seçim sırasındaki propaganda vasıtalaıından istifade edecek olan
bu teşkilAt,bazz. saf ve mağum vatandaşlarr saflanna çekme imkfln-
larını bulabilecektir. Bu parüyi idare edenlerin ve ileri gelenlerinin
ne cibilliyette irşanlar olduğunu, bunlarr iyi taıııyan çewelere ve va-
tandaşlara anlatmak, dosyalanru açmak şüphesiz vatanrnı seven her
Tiirk'ün vazifesiür. Aşağıda okuyacağınız isimler TİP'in 51 vilöyet-
ten gösterdigi 385 aday arasından rastgele seçilmiş birkaç tanesidir.
Bunlardan ayn olarak aday listesinde bulunan isimlerden pek çoğu
da delil yetersizliğnden mahküm olmaktan kurtulmuş sabıkalı ko-
münist dostları, propagandacrları ve teşkil0tçılarıdır.

TİP'in a,iloy listesi

Hüseyin Korkmazgil (TİP. Arıkara adayı)
1951 de Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinin 951i29 sa5nlı kara-

riyle komiinizm propagandasr yapmaktan bir yıla mahkfrm olmuş ve
Yargıtay l. Cez"a Dairesinin 12.9.1951 tarihli ].g54l857 sayılı ilömiyle
kesinleşmiştir.

Zeki Direk (T[P. Adana adayr)

Komiinizm pıropagandası yaptığ iddiasiyle halen hakkında taki-
bat yapılmaktadır.
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Alııned Cansızoğlu (TİP, İstanbul adayı)

..KomünistPartisikurulmasrnı,ihtilllyapılmasınr',beyanetti-

ği için 1.6.1955 de tevkif edilmiştir,
Ayrıca 15.9.1954 de Komünizm propagandası yapmaktan tevkif

eOilmiİ ve 22.6.|965 de 590 lira kefaletle tahliye edilmiştir,

Rasih Nuri İleri (TİP, İstanbul adayı)

Komünizm propagandası yapmaktan takibata uğradı,

Mahmut Makal (TfP, İstanbul adayı)

KöyIüyü isyana teşvikten 1950 de Bor Cezaevinde 6 ay tutuklu

kaldı.

Naci Sadullah I}aıış

Türkiye Gizli Komünist Partisi mensubu olduğu ictdiasiyle

26.6.Lg52 aen zz.ro.iJiil" t"a", İstanbul Merkez Kumandanlısnda

mevkuf kalmrştır. (Solcu gazetelerde yaıax|

Sailık Arıkan (İzmir rİP, adayı)

izmir'de komiinizm propagandası yapmaktan tevkif edilmiş ve

3 ay mevkuf kalmıştır,

Ha,yrettin Abacı (TİP, Mala§ıa adayı)

1950 de Nizım Hikmetof'u kurtarmak için komünistlerin top-

landıklarr meşhur Çiçek Palas sanıklanndan,

Osınan §eroan (rİP. Bolu adayı)

1958deİstanbulBirinciSorguH6.kimliğinin958/28sayılrka.
rarı ile 77.2.1958 tarihinde tevkif ettilm§tir,

Adna,n Cemgil (TtP, Bursa adayı)

BarrşseverlerCemiyetikurueularındanolup,adrgeçencemiye.
tinkurucularıileti,ıitt"Kore,yeTiirkaskeriningönderilmesinin
aleyhind"e halka b";;;;;;" dğıtmaktan İstanbul C. Savcüğınca ta_

kibata geçilmiş ,."Arkan Garnizon Kumandanlığı 2. No. lu askeri

mahkemesir,ır, rg.o.ig;i giir, ," 14_16 sayılı ilömı ile 1 yıl üç ay müd_
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detle ağır hapsine, 5 ay da Kocaoli|nde emniyet nezareti cezasrna
mahküm edilip, cezasıru Nevşehir Cezaevinde çekmiştir.

Behice Boııan (rİP. Ankara adayı)
1948 de Komür,izm propagandası yapmaktan Ankara Üniversi-

tesinden çrkarılmrş, bilöhare 28.7.1950 de tevkif edilmiş bir yıl 3 ay
hüküm giymiştir.

AJi C,ehl Şimşek (T[P. l\nkara adayı)
Askerliğini yaparken tah;ikattan dolayı bir'yıl mevkuf kalmış-

hr

Sadun Aren (T[P. Ankara adayı)
Gizti Komünist Parüsi kurmak ve faaliyetlerine katılmatrtaıı

maznun olarak, hakkında askeri mahkemece tevkif kararı verilm§-
tir. Muhakemesi sonunda Anrara Garnizon Kumandanlıgı 2. No. lu
askeı:i mahkemesince 7 Ağustos 1957 gün ve esas 957lL4 sayılı ka-
rarr ile maznunun suçu işlediğine yeter delil bulunmaüğ cihetle hak-
lunda beraat karan verilmiştir.

Naci Ormanlar (rİP. Niğde Adayı)
29 Temmuz L950 de Komünist Barrş Severler'in kurucusu srfa-

tiyle Behice Boran ve Adnan Cemgil'le birlikte tevkif edilerek, 5,5
ay mevkuf kalmıştır.

ltloris Gaboy (TİP. İ§tanbul Adayı)
1951 de Tiirkiye Gidi Komünist Partisinin gençlik kolu addedi-

len İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği üyelerinden olmasından
dolayı yakalanmrş ve Ankara Garnizon KomutanlıSnın 17.11.1952
giin ve Siyasi Yargrlama Şubesinin 8.11.1911 gün ve Esas 953/17 ve
9ill32 sayılı kararla meni muhakeme karan verilmiştir.

kema,l §iilker
1938 de Antakya'da yayınlanan Yenigün Gazetesinde muhabir

iken Belediye Reisine hakaretten I aya mahküm olmuş, ceza,sı infaz
edilmeden Af Kanunundan istifade etmiştir.

,2.11.1939 da komünist tahkikatından on iki arkadaşı ile birlikte
Antakya'da mevkufen muhakeme edilmiş, bir liışm arkadaşlan mah-
küm olmuş ve kendisi delil yetersizliğinden beraat etmiştir.
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Ahmet Nihat §argrn (TİP. İzmir adayı)

Komiinist "Hür Gençlik"teki yazrsından dolayı 8.8.1950 de Emin-
önü 1. Sulh Ceza Mahkemesince tevkif edilmiştir.

15.8.1950 de Ankara askeri cezaevine nakledilmiştir. Ankara
Garnizon Kumandanlrğı Askeri Mahkemesinin 28.3.1951 tarih ve
951/15 ve 951/10 sayılı kararı ile 3 yıl g ay ağır hapsine ve bir sene 3
ay müddetle Kırşehir'de emniyeti umumiye ceza§ıt verilmiştir.

27.3.7955 de cezasınr çekerek Nevşehir'den tahliye edilmiştir.

Enver Aytekin (TİP. Siirt adayı)

Komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara'da tevkif
eülmiş 3 ay mevkuf kalmıştır.

Yaşıar Kemal (TİP. İstanbul adayı)

3 Nisan 1950 de işçileri isyana teşvikten Kadirli'de tevkif ed,il-
miş ve 5,5 ay Kozan Cezaevinde tutuklu kalmıştır.

Cevdet Kudret Solok (TtP Sivas adayı)

Yasak edilen Ses, Yeni Ses, Yürüyiiş, Zincirli Hürriyet gibi top-
latılan komünist gazetelerin yazarr, aşrrı sol, yıkıcı propaganda yap-
maktan bir kitabı satıştan men edilmiştir.

Yusuf Ziya Bahaürlı

Komünist manifestosı yazar|arı Marks ve Engels'ten yaptığı
iki tercümeden hakkında 141 ve 142 nci maddelere göre halen taki-
bat yapılmaktadrr.

Muzaffer Karan (TİP. Ankara adayr)

Gaziantep'te aşrrr solcu bir gazeteye verdiği beyanattan dolayı,
hakkında 741,, I42. maddelere göre halen takibat yapılmaktadır.

Mehmed AIi Aybar (TİP. İstanbul adayı)

Cumhuriyetin şahsrna hakaretten Ankara Ağır Ceza Mahkeme-
sinin 26.1.1948 de 4 ay hapse mahküm olmuştur.

1949 da "Zincir|i Hürriyet" teki yaz.ısından 12.5.1949 giin ve
48i109 sayılı kararı ile tevkif eülip İstanbul 2. Ağır Ceca Mahkeme-
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si 1.6.1949 gün ve Esas 949/92 ve 949/108 sayılı kararı ile 1 yıl ha-
pis, 4 ay emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına karar ve-
rilmiştir.

Devlet büyüklerine hakaretten Ankara 1. Ağır Ceza Mahkeme-
sinin 30.5.1950 gün ve 98/110 sayılı kararı ile 2 sene 8 ay ağır hapis
ve iki ay nezaret cezası verilmiştir. Cezasınr çekerken 1.8.1950 de
aftan faydalanmıştrr.

Neşren komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında tah-
kikat açılmış ve 8.12.1961 gün ve t96|l747 sayılı ademi takip kararı
verilmiştir.
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I§nl[LEnD BİR, Göz ATINIZ!

Falih Rıflı Atay

İsimlere bir göz attım, Birkaçı hep tanıdığım komünist. Ama na-
sıl komünist? Deniz su5ru nasıl tuzlu ise, Üskiidar nasıl İstanbul\ın
Asya yakasrnda ise, tren nasrl ray üstünde yürürse öyle komünist.

Sakladığı da yok ki... "- Ben komiinistim, diyor." Kanun yasak
ettiği için maskesi sosyalist. Rusyacı komünist. Sofhozcu komünist.
Belki de, Pekin aşrrısı gibi. Kruçef'e burjuva diyecek kadar koyr,
fırınla5ncı, ölüm kampcısr komiinist.

Ama seçime girecek. "Milli bakiyye" denen oy sadakasındaıı
seçilecek belki de!

+*ı,

Hep bunu biliyoruz. Pekiy neden komünist aü ve sanr ile orta-
ya çıkmasına izin vermiyoruz? Komünistçe yazs, şimdi yazdığndan,
komünistçe «iz şimdi söylediğinden farklı olmıyacak ki... Onu da
"tebdil" gezmekten, kendimizi de aptal yerine alınmaktan kurtaraca-
ğır.

Hayır daha başka da bir şeyden: Nizım Hikmet'i hapse atan-
lar bugün güvertelerde bağrıla bğrıla satrlan şiirleri için mahküm
etmiş değil midirler? 141 ve 142 yürürlükte. Bütün krzıl kütüphane
çevirileri satışta. Demek bider, başta C.H.P. olmak üzere yıllarca
apaçık bir zuliim yapmışız. Biz suçsuz ya^ ve sözü hapislerde çürüt-
müşüz, 

*.,

Sorarrz hepinize: Dünyanın en ücra köşelerinde "teşkilöt" ku-
ran, on milyonlarca para döken Rusya, can daman sayüğı fiirki-
ye'den çekilip gitmiş midir? Burada ise nerededir? Verdiği para kar-
şılığı aldığı nedir?

Tehlike midir? Önle!
DeSl midir? Serbest bırak!
Hem Millet Meclisine kadar bile bile, göre göre sok, hem de mil-

letin şöyle aldahlmasına yarüm et: "İftiradır. İftira... Komünist ol-
sa elini kolunu sallıyarak benden oy istemeğe gelebilir mi idi?"
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İHTAR!

Falih R.ıflı Atoy

"... Tiim örgütleri emekçilerle.. Biz gerçek devrimciler, toplumcu-
lar... Ciimle satrlmrşlara u,lusal gücün ilk şaman... Amerikan doları-
nın etkisi ile... Altı yüz yıllık tarihimiz içinde örneklerini çok gördü-
ğümiiz satılmışlığa 1965 yılında artık göz yummayacağız... fuçiler,
ırgatlar, topraksız ve az topraklı köylüler, tüm emekçiler,... Siz, yani
Ttirk ulusunun yüce çıkarlarını Amerikan ga?nz fabrikalannın rek-
l6,mlarına satan halk düşmanlarr... Memleketi parselleyip satma ce-
saretini gösteren satılmrşlara karşı... "Diiııya" gazetesinin emper-
yalist devletten sağtaüğ iki buçuk milyonluk drş yardrm..."

*

Ne Rusca'dan Tiirkçeye çevirük.,Ne de Pekin radyosu yayınla-
rrndan gazntemizn aktarıyoruz. Bır Tiirkiye siyasi partisinin mühür-
lü el yazı kiğıdından olduğu gibi alınmıştır.

Komünist dili değilmiş de asıl Atatürkçülük dili bu imiş. Çünkü
liuzıl enternasyonal Arab memleketleri yeraltı komünistlerine Mu-
hammed, Tiirkiye yeralh komiinistlerine de Atatürk adıru ve nüfu-
zunu sömürmek görevini vermiştir. Sol yumruğu altındaki Arab ül-
kelerinde Muhammed. sınıf kavgacrlıfr kurucusu, Ömer komünist, Ali
anti-emperyalist toplumcu. İyl ki yedinci yüzyılda Amerika keşfedil-
memişti. Yoksa onu lönetliyen bir öyet ve hadis uydurulacağna da
şüphe yoktu.

fiirkiye'de Atatürk, ki komiinizme nerede rastlarsanrz ayak a|-
tında çiğııeyiniz, demiştir ve ölmeden önce Ankara bo§evik büyiiİ(-
elçilğnden, Stalin'in generalleri yanrnda, Moskova'ya protestolarını
haykırmştır. O da Tiirk komünistlerin lideri...

Altıyiiz yıl demelerinden Tiirk tarihi bilmiyen sınrf "çakıcılaıl"
olduklan anlaşrlan el köğıdı ya^acrlıiıına Ttabzon kryılarının biraz
açığındaki suların alhnı aramalarını tavsiye edefiz. Atatürk'ü, Ku-
vay-ı Milliye günlerinde, komünist yapmaya gelenlerin, Ttabzon
Tiirkleri tarafından uğrahldıkları 6,kıbetin ne olduğunu gösterir ba-
a kalınhları belki bulacal(lardır.

Atatürkçülüğü korniinistleştirmek yolu ile Tiirk gençliğini avla_
mak istiyenlerin sonu da bugünkü tatlı rüyalarında gördükleri gibi
olmıyacak!
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BÜTÜN IIÜRRİYETçİLER! snçİıır,nnl}D soLU DÜşÜNÜEÜZ!

Fatih Rıftn Atay

TİP. Amerika ile Rusya'ya karşr eşit politika gütmemiz gerek-
tii, diyor. Başındakilerde yeralti vıllarınrn olgunluğu vardır. Bazı ga-
zetelerdeki acemi sol çaylakları gibi, geceli gündüzlü Amerika'ya söv-
mekten bir şey çıkmıyacağnı bilirler, Büyük kalabalığın "Amerika
ile Rusya arasında eşitlik" demek, ateşle suyu bir kaba koymak hok-
kabazlığı gibi bir şey olduğunu pek ayırd edemiyeceğine de güven-
mektedirler.

Nasıl eşit tıtacağız acaba? Viet-Cong'a, Amerika ile uzlaş, de-
sek. Rusya makina ve Mig vermez. Vietnam'a Amerika'yı kov, desek
bu defa o makina ve silöhı keser. "Millet yapar", doğru ama henüz
çıkarma gemisi basama$ndayız. Çıkartacak gemi, elektronik zrrhlr,
hele atom silAhları için daha bir müddet sağa yahut sola ihtiyacımız
var.

Komi,inistler ilk defa, sosyalist maskesi altında, Türkiye seçim-
lerine katılmaktadrrlar. Tiirkiye'de ne kadar komünist olduğunu
önümüzdeki seçimlerde anlıyacağz. Komiinist programı dış poliü-
kada önce Nato ve Amerika'yr bırakarak'tarafsızlar denen demir-
perde öncesi blokuna katılmayı, onun arkasından iç politikayı, eko-
nomik ve sosyal bakımdan, Afrika nasyonal. komiinist rejimleri ile
ayarlarnııyı öngörür. Sonrası Allah kerim...

*
*l

PlAn geliştikçe, dış yarüm devam ettikce, zöti henüz belirtmek-
te iken enflAsyonun büsbütün zayıflattığı orta sınıf kuwetlenecek,
Tiirkiye'de Afrikavlri otoriter sosyalizm diktası kurulmak ihtimali
uzaklaşacaktır. Solun azgınca telAşı bundan!

Ti.irkiye'de hürriyetin ve ancak hürriyet şartları içinde varılabi-
lecek insanca yaşama hedeflerinin tek dayanağı,27 Mayıs Anayasası
yoludur. Bütün hürriyetçiler Tiirkiye'de ancak komünist olan solu
seçimlerde düşürmelidirler !
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TÜRKiYE,Yİ İçiNDEN IIETHİ]TMEK!

Fa.üh Rıfkı Atay

Ankara'da bir okurumdan aldığım mektubun önce şu fikrasına

İakıldım: ,,Bir çok general ve albay emeklisi TİP. e girmişIer. 1677

den 1918,e kadar Çarlık Rusyası ile aramızda,24l- yılda 13 harb ol,

muştur. Savaşların devam müddeti, toplam olarak, 54 yıldır, Her on

sekizyıldabirRus§avaşyılı...Tiirkdonanmasının-dörtfelöketivar.
dır; inebatlı, Çeşme, Nava,in, Sinop, Bunlardan asıl üçünün suçlusu

Rus donanmasıdır.
..SıcakdenizlereçıkmakiçinRusya,nınbulduğuyeniyol:Dokt.

rin... Tjirk ayünlarınibu mezhebe sokarak Türkiye,yi içinden almakl

Acabasolasapanlartarihimizinbukadarmıcahilidirler?',

Evet hakkt var. Şimdi bizim yolumuz, emperyalizmle savaşma

slogaru altında, Amerika,yr Tiirkiye ve Batı,dan koı,rmak için Rus_

ya'}a, Asya'dan kovmak için de Çin'e yardrm etmek!

ondansonra'yaniAvrupa,AsyaveAfrikakızrllÖrhegemon.
yasr altına girdikten sonra, kendimiz için Özbekistan mr, Kazakistan

mı, Macaristan veya Bulgaristan mı, sömürge veya peyk kaderleri

arasından kader seçmek !

İkinci takıldığım fıkra: "Profesör Aksoy Göcü]<'te_ albay ve

amirallere petrol konusunda bir şeyler anlatmış, Bu hareketi İsmet

Paşa'nın Başvekilliği zamahrnda bir profesör yapsaydı, orduya poli-

tika bulaştırmaktan Askeri Ceza Kanununda maddesi bulunurdu"'

Doğru, doğru ya... Ama o 7,amaı İsmet Paşa Aksoy'un babası

ile bir partide idi. Şimdi oğlu ile orta'nın solunda!
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İŞÇİ PARTİSİNİN İÇr,ÜZÜ

Tekin F.ror

Yeryiizünde bizde olduğu gibi bir İşçi Partisi var mıdır? Bu Ay-
barın partisi işçi partisi mi, yoksa komiinist partisi midir? Türkiye'-
de bir komiinist partisi kurulmuş olsaydı, kanunlanmrz buna miisa-
ade etmiş bulunsaydı, acaba tüzüği.inde ve faaliyetlerinde, fiirkiye
İşçi Partisinin talepleri ve hüviyeti dışında neler getirebilirdi? Doğ-
rusu bu çok merak edilecek bir husustur ve sadece bu ayniyeti fiilen
öğrenmek için, fiirkiye'de bir komünist partisinin kurulması peki-
lö istenebilir.

Demokratik hiçbir ülkede, serbest oylarrn kullanıldığı, hiir se-

çimlerin yapıldığı hiçbir memlekette, bizdeki İşçi Partisinin yaptığı
propagandalara ve yıkıcı faaliyetlere müsaade edilmemiştir. İşçi
Partisi'nin gösterdiği faaliyetler karşısında bir Komünist Partisi'nin
kunılması ehvenişerdir. Ne gariptir ki, İşçi Partisi'nin, komünizmi.
ehvenişer bırakan faaliyetleri kaışısında galeyana gelen Türk mil-
leti, reaksiyon gösteren Tiirk halkı, sınıf istibdadı yaratmak isteyen
bu gafiller kaşrsrnda, suçlu durumuna sokularak Bursada hapisha-
nelerde inletilmişlerdir. Ve ne gariptir ki, CHP. bu partinin bir ne-
vi konıyucu meleği rolündedir.

Ankara'da intişar eden "Yarın" dergisinden aldığımız şu cüm-
leler de bizim göri§lerimizi tasdik etmektedir.

"fiirkiyede TİP'in ve komiinist propagandacılarrnın yaptığını,
demokratik bir ortamda kurulu diizenin tenlrid ve eleştirilmesi ola-
rak kabul etmeye imkön yoktur. Bu sebeple, 'ü"İP'e karşı bütün
memlekette uyanan tepkiyi bazı iyi niyetli sayabileceğimiz kimsele-
rin, memlekette fikir hürriyetine karşı girişilen bir baskı ve yılürı-
ma hareketi olarak kabul etmelerine iştirak etmek mümkün değil-
dir.

Komtinişt için her şey ak veya karadrr. İnsanlar ise hain veya
kutsaldır. Komiiıist ön yargısını destekliyen her fikir aktır. Onun
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delil olarak kullanılabileceği her söz, her. olay, gerçeğin ta kendisidir.
Buna mukabil, onun tezini zayıf|atan her'şey karadrr, dalölettiİ, al-
danrnaür. Orılar için fikirlerinin karşısına çıkan her şahrs, haindir,
satılmrştır, gizli kuwetlerle ve şeytanla itüfak etmiş muzir bir kim-
sedir.

Bunun.içindir ki çok defa komünistJe tarhşma verimsiz ve so-
nuçsuzdur. Ç\inkü onun maksadı dürüst vğ §aınimi bir şekilde mesele-
yi inceleme değildir. Bu ytizdendir ki, komünist propagandasına mü-
saade ederek, bundan memleketin fikrl ve manevi alanda gelişmesi
için eğitici bir fayda beklömek zordur. Aynı şekilde komünist ya?aı-
lann şahıslan yrpratma, itibarları tahrip ve zedeleme maksadr gü-
den ve harktaki en ilkel iç güdiilerin tahrik edilmesi hedefine tevcih
edilen yazılanndan, demokratik ortam için salim bir takım maneÜ
kazançlar .beklemek boştur. Dünyanın hiç bir yerinde bizdeki kadar
şahıslara, bu derece ağır hücumlarda bulunan kimselere bu kaclar
müsamaha edildiğ görütmem§tir. Demokrasinin ve hiirriyet diizeni-
nin beşiği olan bir memlekette, bizdeki komünist yarar|arın ödet
edinüği tarzda ve üslupta şahıslara halıaret ve itibarlan zerleleme
hedefi güden ya,a|ara miisaade edilmez. İngiltere'de engin fikir hür-
riyeti yanrnda, bu hürriyeti maneü sorumluluk hissi içinde kullan-
ma §artı da mevcuttur. Şahıslara hakaret v'e itibarlan zedelemenin
müeyyideleri son derıece ağırür.

Bizdeki gibi küfür, isnat, hakarbt ve şalısları kdtiileme işini
meslek edinen komünizın yaz,ar|arın, dünyarun hiç bir demokrasisinde
toplum içinde elleri kollan serbest dolaşhh görülmemiştir. Bunlara
karşı alınacak tedbirin ve uygulanacak müelryidelerin dernokrasiylĞ,
fikir hürriyetiyle ilgisi yoktur. Bu alelöde Ceza Hukuku meselesidir
ve Anayasamıan men ettiği hürriyeti ortadan kalürmaya matuf
alıımlann durdurulmabı işidir.."

*

İşçi Partisi'nin neden komünizmin yolunda olduğunu gösteren
en rrıühim delil, bu partinin genel başkanı Mehmet Ali Aybar'ın şah-
siyetidir.

Mehmet AIi Aybar, komtinist şair Nözrm Hikmet'in öz tnynsl-
nin oğludur. Rus5ıa'ya kaçtı$ giin: "Ben §ovyetlor Birliğinin çocu_
ğuyum. Boni AJtaiı ıteğil §tatin Jra,rattı" üyen bu vatanşız ve luzıl
şair,,on büyilk nüfuzunu Mehmet Ali Aybar tizerinde giistermiştir.
Ayba,r, çocukluğunrın ve ilk gençliğinin biltiin telkin ve ilha.ınlarııu
teyzosinin oğIu, ağabeyisi Nezım Hikmet'ton alınıştın Dünyada
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hayran olduğu tek insarun NAzım Hikmet olduğu şüphesizdir. Onun
kızıl telkinleriyle büyümi§tiir. Aybann yengesi, yani,Nazım Hikme-
tofun karısı halen Moşkova'da brılunmaktadrr. Geçerıierde Moskof-
lar Odeaşada "Nazm llikfetof" isimli bir şilebi denize indirm§ler
ve bu merasimde Nazrm Hikmet'in karısr da bulunmuş, geminin bur-
nunda bulunan,Tiirkiyede4 getirilm§ bir rakı şişesini patlatmştır.
Burada fiirk komünistleri, yakında Tiirkiyenin de Nazım Hikmetin
fikirleriyle dolup taşacağnı iddia etmişlerdir.

Aybar'ın yengesi ile devamlr irtibat halinde butunduğu sanılmak-
tadır. Geçenlerde teyzesi Sara hanrm, üşanya çıkmak ve Moskova'ya
gitmek haklııı yokken, bir yolunu bularak Rusya'nrn yolunu tutmuş-
tur. Pakistan'a gitrnek için pasapoıt almıştır. PaJ<istan yoluyla Mos-
kova'ya giderek yeğeninin karısiyle temas kuracaktır. Yoksa Sara
Hanımın Pakistan'da ne işi, ne münasebeti olabiür? Esasen komü-
niştler Moskova'ya gitmek için, herhangı Doğu veya Bah memleke-
tine pasaport almakta, buradan Rusya'ya geçmektedirler.

.Ağabeyisi ve öz teyzesinin ğlunun yolunda bulunan Mehmet
Aü Aybar, 10 Et<im 1965 seçimlerinde parlflmentoya fiP'ten eiı, azn
'L5, 20 mebus sokmak emelindedir. TRT nin ye diğer maksatlıların
gayretleri bunun içindir. Bu mebuslarla hergiin hfldiseler yaratarak
Meclisi yıpratmak ve çalışamaz t'üe getirmek gayesini güdecek,
tiiylece yavaş yavaş hedefine doğru yaklaşacaktır. Bunlar en geç
1969'yllında iktidara geleceklerini söylemekte ve yazmaktaürlar.
Soiırası malfim.. fiirkiye bir Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan
veya Doğu"Al.rry, haline getirilecektir. Ama, Tiirk Milleti buna
miisaade edecek midir? Dininden, milliyetinden, haysiyetinden, şe-
refinden mahrum kalarak, komünistlik uşakhğınr kabullenerek mi-
ür?.

Onlarrn bilmedikleri, öğrenemedikleri, anlamadıklarr,işte, bu-
dur! Hele bir teşebbüs etsinler.. Na"sıl parça parça edilecekleri, lime
lime paçawaya çevrilecekleri o z,aInarL görülecektir!.
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KISA TESADÜİ,LER!..

Tekin Drer

Bundan 75 - 20 yıl kadar önce Saray Sinemasında "Kısa Tesa-
diifler" isimli bir filim seyretmiştim. Mevzuunu şöyle hatırlıyorum:
Kısa tesadiiflerle yavaş yavaş kandırılan bir kadrnın elinde bavulu
olduğu halde odasından çıkışı... Koltukta gazetesini okumakta bu-
lunan kocasrna kendisini belli etmemek için parmaklarrnın ucuna
basarak onun önünden yavaşça geçişi. Sonra trende kendisini bekle-
yen ve artık bulundukları şehirden onu ebediyen uzaklaştıracak müs-
takbel hayat arkadaşı.. Kadın orada kendine gelir. Koşa koşa evine
döner.. Tten uzaklaşırken sessizce çıktığı eve. yine aynı sessizlikle
girer. Bavulunu, eşyalarını yerine yerleştirir. Higbirşey olmamış
gibi eşinin bulunduğu salona iner. Kocası yine gazete okumaktadır.
Elinde örgiisü başka bir koltukta, öntindeki işle meşgul olmağa baş-
lar. O esnada hiçbir şeyden haberi olmadığı danılan kocası okuduğu
gaz,etayi bıra^krr. Yavaş yavaş eşinin yanma gelir. Bir taraftan karr-
sının saçlarrnı okşarken, bir taraftan da:

"- Büyük bir tecrübe geçirdin. Yuvana döneceğini'biliyordum"
der' 

.1

Türkiye'deki komünist faaliyetleriyle bu hiköye arasrnda de
vamlı olarak miinasebet kurarım. Türkiyeyi kısa tesadüflerle ve mü-
nasebetlerle aldatmağa çalışanları, yuva yıkmağa meraklı insanlara
benzetirim. Usulcacık, yavaş yavaş kimseye göriinmeden, evinden
kaçmağı di§ünen, yeraltı propagandaları ile aldatılmakta olan ve
hedefi Moskovayı gösteren komiinist katara katılması istenen fiir-
kiyeyi sinemada olduğu gibi seyrederim. Sonra onun tarihine, mazi-
sine, an'anelerine, temız ahlökına yaraşır şekilde dış telkinlerden ve
komiinistlerin tesirinden kendisini kurtararak sıcak, samimi yu_
va§ına döndüğiinü görür gibi olurum. Nihayet ulu büyiik ve ilihi bir
kudretin, 765 bin kilo metrekarelik Türkiyenin göklere uzanan yüce

62



dağiarını, geniş ovalarını, yemyeşil ormanlarını, zümrüt gibi bağ-
larınr tatlı bir tebessümle okşayarak:

"- Büyük bir tecrübe geçirdin. Yuvana döneceğini biliyordum''
dediğini hissederim.

Nedir bu kısa tesadüfler? nı"ı.İv"vi yuvasından, tarihinden,
köklerinden koparacak ve başka uğursuz bir kucağa atacak olan bu
telkinler nelerdir? Bizi usulcacık Moskova trenine atmak isteyen,
kandırmaca ve aldatmaca oyunları ile yuva yıkmağa çalışanlar kim-
lerdir ? Irzımızı, namu§umrızu, haysiyetimizi, şerefimizi düşünmeden
gösterişli telkinlerle ocağırrıızı yrkacaklar, yüz asırlrk mazisi ile tari-
he niköhlı bulunan Türkiyenin ocağını söndürecekler hangi hainler-
dir?

İşte Karl Marks'ın sözleri :

"- f(opiillist Partisinin gayesi ulus].ararası ihtildl olmakla be-
raber, srnıf mücadelesi eweli her memleketin srnırları içinde bir mü.
c6dele şeklinde başlıyacaktır. yani, her memleketin emekçileri ewe-
lö hesaplanru, kenü mill1 sırurları dahilinde kendi burjuvazileri ile
görecekler, onlardan hesap soracaklard,ır.''

İşte 12 Haziran 1965 8iinü, Mehmet Ali Aybar'ın konuşmasr :

"- Kapkaççı tüccör, dönek politikacılar, sömürücü toprak ağa-
lan emek düşmanlanür. onlar ancak şunu bilsinler ki, emekçi halk
her damla terin hesabrnı birgün onlardan soracaktir.''

ışte, komintern'in 6'ncı kongresindeki meşhur genelgesinden bir-
kaç ciimle:

'1- Komi,inist Partileri, fabrikalarda patronlarla işçiler, köyler-
de arazi sahipleriyle köylüler, üreticilerle tüccarlar, ordudaki subay-
larla askerler arasındaki her türlü ihtil6,f ve çekişmelerden istifade
edecek ve bu srnrflar arasındaki hoşnutsuzluklarr keskinleştirip, de-
rinleştirecektir. sefalet edebiyatı yaparak, fakiri çok fakir, zengini
çok zengin gösterecektir."

ışte, İşçi partisinin sefalet edebiyatı ve komintern teblğiyle kı-
sa tesadüfü :

"- Köyliim, ırgatrm, işçim, yarı aQ, yarr tok yaşayabilmek için
çırpınan, yoksullukla müc6dele eden sarı benizli kardeşim. Aç mrsın,
tok musun? Toprağın, malın var mr? sırtında neye doğru dürüst gi-
yeceğin yok? Bunların sebebi, derebeyi kalıntısı toprak ağaları, kap-
kaçQı, vrırguncu tüccflrlar, faizciler ve çrkarcr burjuvaların emrinde-
ki hükfımetlerdir.."
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KANUN DIŞI BİR PARTİ!

cevdet perin

Türkiye İşçi Partisi'nin durumu haklı olarak, pek çok vatanda-
şı itgilenürmekte, hatt6" endişelendirmektedir. Zira, Anayasa'nrn
56. maddesindeki "Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhalefette
olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz geçilmez unsurlarrdır." iJ.-

kesine dayanarak, ikidebirde kanunlardan, hukuk devletinden bah-
seden T.İ.P. yöneticileri, acaba bu maddenin ruhunu samimi olarak
benimsiyorlar mr, voksa şimülik ona srsnarak, gayelerine ulaşmak
için onu bir vasıta olarak mı kullanı;4orlar? İşte, kaatimizce iJrz.e,

rinde önemle durulmasr ve incelenmesi gereken husus budur.

Herşeyden önce, bu partinin yöneticilerine şunu sormak lözım-
ür: "Siz, hangi sosyalizmi uygulamak istiyorsunuz? Batı dünyasrn-
daki, demokratik sosyalizmi, y6.ni çok partili parlimenter rejiminde
bir sosyal adaleti mi gerçekleştirmek emelindesiniz, yoksa, bu safha-
yr da aştıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü mü?."

T. İ. P. yöneticileri bu §orulardaır daima kaçmrştrr, cevap ver-
memişlerdir, ve hiçbir zaman vermiyeceklerdir. Çi.inkü T.İ.P. de, elli
yıldanberi, memleketimizde, hatti "Vatan Partisi" adı altında kuru-
lan, ve yapılan araştırmalardan sonra, nereden direktif aldıklarr
muhakeme sonunda sAbit olan bazı teşekkiiller gibi, Marksist bir
topluluktur, ve diinyanın her tarafindaki Marksistler gibi, o da, ulus-
lararasr komünizm teşkilötına bağlı olmak mecburiyetindedir. Esa-
sen, bu mecburiyet öylesine korkunçtur ki, angaje olan Marksist bir
lider giinün birinde pişman olup bu yoldan dönmek istese de döne-
mez. Komünistlerin "deviation" (sapma) dedikleri bu hareket iha-
net sayılmaktadır ve cezası da öliirndür!.. Buna yüzlerce misal ver-
mek mümki.irıdür.

T. İ. P. in Marksist bir teşekkül olduğunda şüphe yoktur. Oysa
Marksizmle Parlimenter demokratik rejimin birbirleriyle bağdaş-
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ma§ına imkön yoktur. Bu partinin tüzük ve proğramı mesela, İtal-
yan yahut Fransız komiinist partilerinin tiizük ve pıuğıamlariyle
kaşılaştınlü$ zaman göriilecektir ki, aralannda hemen hemen hiç
fark yoktur. İyi amma, İtalyan ve F'ransız komiinistleri doğnıdan
doğnıya Moskova'ya bağlıdırlaı ve orakla çekiei amblem olarak al_
mışlaıdır. Bize,e, T. İ. P. le onlar arasındaki fark, işte bu orakla çe-
kiçten ibaıettir!...

T. İ. P. neden İngiliz İşçi Partisinin programrnı almaz da, gider
komünist partilerin programlannı alır?.

Kaldı ki, biİ siyasi teşekkiiliin rengi, karakteri ve zihniyeti, bi-
raz da, başında bulunan kimselerin şahsi5ıeti, mazisi ve adli sicille-
riyle ölçiilür.

Okuyucularımız bu konuda diğer sütunlarımızda, enteresan bil-
gilerle kaşılaşacaklardır. Nasıl olur? Bir partinin yöneticisi vaktiy-
le komiinizm pnopagandası yapmış olduğu için ağır hapse mahkfim
edilmiş olur da, onun yönettiği parti şöyle midir, böyle midir diye
hilö tereddüt edilir.? Bir diğer yönetici, 1949 yıtınd?, rahmetli Re-
şat Şemsettin Siııer'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında, Üniversi-
teden talebelerine propaganda yaptıklan gerekçesiyle ihraç edilen
Doçent Behice Boran, Niyazi Berkes, Profesör Pertev Naili Boratav
ve daha birçoklariyle birlikte lise öğretmenliğinden atrlmrş, yaıE:ı_
lanmş ve mahkfım olmuştur. Şimdi bu şahıs da (Adnan Cemsil) TF.
in yönetici kadrosu içindeki yerini almıştfr ve Bursa olaylannda hal-
kı tahrik ettiği için dayak yiyenlerden birisi de budur. Kore'ye fiirk
birtiğini sevkettiğmiz giinlerde, aleyhte beyanname dağıtırken ya-
kalanan ve ma"hküm olan Behice Boran ise T.İ.P. in milletvekili
adaylanndandır. Diğer taraftan, onbeş yıldan beri, Pdris'teki Şark
Dilleri okulunda fiirkçe hocahğ yapan Pertev Boratav'rn Edebi-
yat'Fakiiitesine tekrar alınması için bundan üç - dört ay önce bir
teklif yapılmış, fakat profesörler kunılunda çoğunlukla reci edilmiş-
tir.

Görülüyor ki, krzıl öriimcek her tarafta ağlarınr örmeye çalş-
maktadır. Evet, bir vatandaşın komiinist olduğunu ispat etmek güç-
tiir, büyonız. Hele sanat, edebiyat ve fikir sahalarında bu daha da
süçttir. Ama olaylat, bazı haneketler, sözler, beyanlar, tebliğler bir
ar:aya gelince, bir hiikiim veıuıek miimkiin hale gelir. T.İ.P. in tutu-
mu ve davranışları gözlerimizin öniindedir. Bu parti nerede toplantı
ve5ıa kongıe ya,p§a kanşıklık çıkınaktadır. Çtinkü rir. tiiyle istiyor
da ondan. Ama bizim idarecilerimiz ve savcılarımız maalesef diinya_
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nın dört _ bir tarafında olan _ bitenden habcrsizdirıer. İhtiıaıci sos_

yalistlerin başvurduklarr usullerclen biri budur. İşte bunun için, bize
"go"u, err., oiayıarı da T.i.p. in bir tertibiilir. Ve bizim ınasum, mil_

İyetçi arkadaşIalımız, tuzağa düşürülmüş, oyuna getirilmişlerdir,

tat ril.çller ve tertipçiler, kendilerini mağdur ve rnazlum duruma

düşürmlk için dayak bile yemeğe taz, olmuşlardır. Adnan Cemgil

TİP,in Bursa Milletvekili adayıdır! Bu hareket, ancak tamamiyle

anarşist bir zihniyetin, marız ve hasta ruhlu bir topluluğun mahsu_

lü olabilir!

T. İ. P. in faaliyeti acaba sadece gözle görülen hareketlerden mi

ibarettir? Acaba, bu siyası teşekkülün de, bütün hür memleketlerde

demokratik rejimi yrpratmak, içinden kemirerek çökertmek için kul_

landığı gizli usuller yok mudur? Bu taktirde, T. İ. P. kanun dışı, hat_

tA Anayasa dışı bir topluluk sayılmak gerekmez mi? Hele amacı, bu_

günkü Anayasa düzenini yrkrp, yerine bambaşka bir dikta rejimi_ge_

iirmet olursa, artık o teşekküliin kanunların himayesinden fay-

dalanmaya hakkı var mrdrr? İşte, kanaatimizce, Türkiye İşçi partisi

adı altında faaliyette bulunan teşekkülün gelecekteki gizli emelleriy_

le, demokratik düzene inanan, Anayasaya bağlı olan diğer bütün
partiler ciddi surette ilgilenmeli, hattö bu müşterek tehlikeye karşı
bir Millİ Demokratik cephe kurmalıdırlar. Türk Milleti, Tiirk Vatan-
daşı, 10 Ekim seçimlerinde bu tehlikeyi tasfiye etmeli, onun kökünü
kazrmalrdır! Ve ,iortanın solundayrz" diyerek bu sinsi faaliyete tA-

viz verenler de gaflet uykusundan uyanmalıdırlar!... Bursa olayla_

rından hemen sonra, T. İ. P. Genel Başkanı teşkilitına bir bildiri
göndermiş ve ellerindeki beyannameleri derhal imha etmelerini iste_

miştir. Bu bildiri "Milliyet" gazetesinde her nasrlsa yayrnlanmıştır.
Bu ne demektir? Cumhuriyet Savcrlarr ne güne duruyor? İmha edil-
mesi istenilen bu beyannameler ve onlarr dağıtanlar da mr Anayasa,-
nın teminatı altındadrrlar? Yine ayni gazetede, T. İ. P. Genel Başka-
nı kendisiyle yapılan bir röportajda, farkında olmadan, açrk vermiş
ve parti§inin düpedüz Marksist ve totaliter olduğunu kendi ağzı ile
ifade etmiştir. M. Ali Aybar: "Karma ekonomi uzun yrllar uygulana_

caktrr.,, diyor. YA.ni, bunu zaruri bir geçiş safhasr olarak kabul edi_

yor. Am4, bu mecburi geçiş safhasrndan sonra ne olacaktrr? Esasen,
bu safhada bile "Devlet sektörü ağrr basacak, düzenleyici rol devlete

ait olacaktrr.,, diyor Aybar. Burada aşırı bir devletçiliğe ulaşmrş olu-
yonxz.

, Bu kadarla da kalmıyacak Türkiye İşçi Partisi: Bütün sanayi,
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Bankalar, Tabii Kayıakta4,hattö sigorta şirketleri, dış ticaret, vel-
hasıl ne varsa devleüeştirilecek. Toprak ıeformu ise, hölen Demir
Perde gerisindeki rejime çok yakın bir şekilde yapılacak..Beşyüz dö-
niimden fazla toprağa kimse sahip olamıyacak. Tarrm istasyonları
kunılacak. Nedir bu tarım istasyonları? Yoksa kollektivist Sovyet
Rusya'daki Kolkozlann bir başka türlüsü mü?..

Türkiye İşçi Partisi, kanunların verdiği imki,nlardan faydalana-
rak, her gün bir adrm daha atmakta, hergiin biraz'daha rengini belli
etmektedir. Bugiin diinyanın başına beli kesilen Kızıl Çin'in, elli yıl
boyunca sinsi sinsi devam eden komünist faaliyeti sonunda nasıl
meydana geldiğini "Yetmiş yıllık bir ömrün Hiköyesi" adlr hatıra-
larında acı acı anlatan ve koskoca bir vatan kaybeden ihtiyar Çan -

Kay-Şek'in Formoza adasrndan yükselen sesini dinliyelim :

"Komiinistlerin (Barış içinde yaşama - Coexistence) deposunda
iki silöh vardır. Bu silöhlarla onlar, Hür Dtinya'yı yalnrz barış için
değil, a}mi zııııaııda demokrasi için de mücadele ettikleri4e inandı-
racaklardrr. Bu sinsi silihlardan biri kanunlar, diğeri ise çok partili
parlömeııter rejim<tir. §iyasi dunımlaıı iyi olan hür memleketlerde,
komtinistlş, kanuni faaliyeti kanun dışı, faaliyete çevir*ıeğe çalışır-
lar ve iktidarı elde etmek için isyan hareketleri, ihtilöller hazırlar-
lar. Eğer hükfımet kuwetleri tarafından püskürtülecek olurlarsa,
bu şefer ytiz seksen deıecelik bir dönüşle, kanunların, Anayasalarrn
himayesine sığnırlar. Böylece, kanunlar sanki komünistleri koru-
mak için yapılmış gibi bir dunım hasıl olur. Biz Çin'de, sosyalizm
kisvesine biirlinen komiinistleri, neden kanun drşı saydık? Çiinkü,
onlar daima kanunları teşkilötlannı, yeraltı faaliyetlerini genişlet-
mek için kuınazca istismar ettiler, silöhlı ayaklanmalar tertiplendi-
ler...

"Diğer taraftan, Marksizm, çok partili parlömenter rejime aykı-
rrdrr. Lenin (Devlet ve İlıtlel) adlı kitabında (Proletarya diktatör-
lüğü sosyatist bir ihtilAtde aranan bir hiikiımet şeklidir) der ve şöy-
|e izah eder: (Diktatörlüğiin ilmi ifadesi, şiddet üzerine kurulan ve
mutlak olarak kanunlaıa bağlı olmayan bir kuwetten başka bir şey
değilür.) Böyle 5i1 2ihniyetle, parlimenter rejimin bağdaşamryaea-

ğı ise aşikflrdır. Bununla beraber, bütiin komünist ve ihtilölcı sosya-
listlerin, hür memleketlerdeki parlömentolara girip, partilerin arası-
na srzmaları ayni Lenin tarafrndan 1920 yılındaki bir beyannamesiy-
le tavsiye olunmaktadır. Gerçekten, Lenin diyor ki: (Bolşevikler,
Rusya'da, 1905 hezimetinden sonra, Çarlık Meclislerine iştirak et-
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mişleııiir. Tecrübeler bize, bu çeşit katılmaların, yalnız faydalı ol-

makla kalmadığuı, yeni-yeni ihtilOller hazırlamak hususunda da lü-
zumlu olduğunu göstermişıtir.)"

,Çan-Kay§ek şöyle deva^rrı ediyor :

"Komiiııistlerin ve sosyalist adr altında bu gayeye hizmet eden-
lerin, Millet MeclisleriDe giıneleri, daima yı}ucı ve tahrikgi faaliyet-
leri dolayısiyle, zorlamalarla, meşru siyasi partilerin mııhalefetine
rağmen olmuştur. L€nin, bilhassa şu sözleriyle, bunu gayet açık
olarak belirtiyor ve:

(Millet Meclislerine gırişlmlz, yalnrz komiinistlere fayda sağla-
makla kalmamış, almi zamanda, bu meclislerin 5nkılmasınr da kolay-
laştıırrııştır.) diyor."

Milliyetçi Çin'in ihtiyar lideri, hötıralannı şu satırlarla bitiri-
yor:

"Komiiııistiere göıe heşey çelişmeler sentezidir. Bunun için on-
lar, kanrın dışı bareketlerini, kanunlann açü veya aralık kalmış ka-
pılarından sızaıa} tertiplerler. Millet Meclislerine giımek istemeleri
ve bu gayeye ulaşmak için her çeşit kılğa biiriinmeleri, her vasıtayı
mübah sa5rmalan, demokrasileri totaliter ve Allah'sız birer diktatör-
lüğe çevirmek için çalıştıkları hiçbir zerrrbİ unutulmamalıür."

Kızıl Çin'i yaratan olaylar daha başka hilr mem]eketlerin de ba-
şını yemiştir! Ne kadar endişe etsek yeridir. T. İ. P. in de kanun drşı
bir siyasi t€§ekkiit olup-olmadığ elbet birgtin anlaşılacaktır. Oza-
man, bu,mübörek vatanın biinyesi ona da musallat olmak istiyen
mikroplaıdaıı kurtulacak, Demokrasimiz istikböle doğru daha emin
adım]arla ilerliyecek !..
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TEHLn(E vAR!

Orhan §eyfi Orhon

1946 dan sonraki 8 inci devrede Halk Partisi kadrosunda yer
alan milliyetçi bazı milletvekilleri gizli bir komiinist akımın bütün
yüksek okullara, bu arada bilhassa Dil Tarih ve Coğrafya Fakülte-
sine sızdrğru hissetmişlerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı da geniş bir tarzda bu tesirin altında kal-
mıştı. Tölim ve Terbiyece mekteplerde kabul edilen edebiyat dersleri
miifredat programı bilhassa dikkati çekiyordu.

Rahmetli Hasan Ali Yücet'in Bakanlığr srrasrnda aşırı bir sol
cereyan en derin tesiri edebiyat dersleri üzerinde göstermişti.

Yetişecek yeni kuşağı hem fikir, hem his yoluyla kendine çeke-
bilmek için bundan daha uygun bir ortam bulamazdı.

öaı

Bu sırada fikir ve sanat hareketlerine komünist yayınları en ge-
n§ bir ölçüde katılıyordu. "Aydınlık" çıların "Putlarr kırıyoruz!"
kampanyası daha önce başlamıştr. İlk hedef, hürriyet şairi Namık
Kemal'di. Ondan sonr& büti.in öbür şöhretler geliyordu.

Sertel'lerin "Tan" gazetesi bu yolda yürüyor, Tevfik Fikret'i
komiinist bayrağr diye kullanıyoıdu. riirl,o isimlerle batıp çıkan ko-
miini:st deıgiler BabıOti caddesini dolduruyordu.

Bunlar: "Giineşe gidiyonız! Beklediğimiz giin gelecek!" parola-
sı altında şiirler, hikiyeler, tenkidler yayınlıyorlardı. Arasrra resim
sergileri açılıyor, modern resimler diye: "Diirıya işçileri birbirinize
dayanınız!." tablolan teşhir eüüyordu.

Bu akımın siyasi mizahını Sabahattin Ali'nin "Marko Paşa" sı,
fikir kısmını da Dil -- Tarih ve Coğafya Fakültesi öğrencilerinden
bir ekip tarafından çıkarılan "Yuıt ve Dünya" dergisi yapıyordu.

İaa
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Büyük Millet Meclisindeki Halk Partili milliyetçi mebuslar Milli
Eğitim Bakanı rahmeüi Reşat Şemsettin Sirer'i harekete getirdiler.
Eclebiyat dersleri programındaıı "edebiyat" söziinün kaldırıldığınr
gösterdiler. Tölim ve Terbiyece kabul edilmiş yeni kitaplar bütün
klasik fikir ve sanat adamlannı bir tarafa atıyordu. Patrona Halil'i
Kabakçı Mustafa'yı milli kahraman diye gösteriyor, bu halk ihtilal-
leriıin saz şairlerinden öııekler veri}ıordu. Ilim hareketinin başın-
da simavnalı kadı Bedrettin vardı.

Tanzimat devri, milli edebiyat, hececiler, edebiyat tarihimizden
çıkarılüıştı. Bu programla yetişecek gençlerin milli duygular ve dü-
şiincelerle zerre kadar ilgisi kalmıyacağına şüphe yoktu.

a
*b

Rahmetli Reşat Şemsettin Sirer, bu sebeple hazırlanan soru tak-
ririni geri aldırdı. Bu komünist programını değiştireceğini vaadetti
ve dediğini yaptı.

Fakat o srrada Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde bir ko-
münist ocağı teşekkül etmişti.

Öğrenci velileri çocuklarının aşırr solcu bir eğitimle yetiştirildi-
ğinden şikiyet ediyorlardı. "Yurt ve Dünya" dergisini çıkartan belli
yüksek eğitim üyeleri bu müesseseyi var kıiwetleriyle komünizme
çekmeğe çalışıyordu.

Mesele Meclise getirildi, bu öğretmenler hakkında Bakanlıkça
tahrikat açıldı. Bir takım deliller ele geçirildi. Nihayet mesele mah-
kemeye intikal etti.

Bu suretle bu akımın elebaşrlarından bir kısım öğretmenler fa-
külteden çıkarıldı. Solcular basında buna karşr büyük giiıültü kopar-
dılar.

Bugiiıe kadar fıısat düştükçe de bunların değerini hayranlıkla
andrlar, fakültenin bu ilim adamlarrndan mahrum edilmesine karşı
teessürlerini açıkladılar. Galiba, içlerinden yabancı iiniversitelere
girerek orada rağbet görüp çalışanlar da vardır.

"i-

Fakat TİP'nin aday listesini gözden geçirince hayretle görüyo-
nız ki bunların en tanrnmışlarr bu listede yer almışlardır. Meseli,
vaktiyle komiinistlikle evleri basılıp eşyaları aranarak karı koca,
yiiksek eğitim üyetiğinden çıkarıImış olan bazı kimseler, karı koca bu
listelere girmişlerdir.
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Bunlarrn dışrnda aşırı solcu olarak şöhret kazananlar dikkati
çekmektedir. Bu partinin seçimlere giriş tarzr da büsbütün ilgi uyan-
drrıyor.

Kurulmadığı yerlerde varmrş gibi gösterilmesi, seçimlere gir-
mek için gereken şartları tamamlamadan seçimlere girmek istemesi
üzerinde durulacak bir meseledir.

_,1]_

Bu parti, kanunlara riayet ederek meşru yoldan iktidara gelmek
istiyor mu, istemiyor mu? Bunun mutlaka anlaşrlmasr lizımdır.

Sosyalist bir İşçi Partisine kimse ititaz etmiyor. Ama sosyalist
bir İşçi Partisi görünüşü altında bir komünist partisinin kuruluşu
tehlikelidir. Böyle olacağına kanunlarr değiştirip bir komünist parti-
sinin kurulmasını kabul etmek daha hayırlı olur.

Hiç olmazsa tehlikenin nerden nasıl, kimler tarafından geleceği-
ni biliriz. Konınma tedbirleri altız. Şimdi komiinizm bize doğru ge-
lirken, biz onunla kolkola, d'emokratik hür bir hukuk devleti kuruyo-
ruz, diye göz|eri kapalı yürüyoruz !..
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Tarih Tekerrürden İbarettir

TÜRKİYE,DL I(o}ıÜNisT AJANLARI

Peyami Safa

i(imi, saldırır ve lstrır. Kuduz hastahanesine kaldırılır gibi mü-

şahede altrna alınrr. Kimi sadece yahyarak zehirini aşılar. Kimi an-
cak mikroskopun limında görünür. Kimi virüstür, muayene cihazla-
rından da kaçar. Halkın ve gençliğin kanına girenler de, daha ziyade,
bunlardır.

Sayıları ne kadardır ?.

Herhalde 22'den ibaret değil.

Siz deyiniz 220,ben diyeyim 2200. Yine tam rakam değildir. Bir
Milletler arası antikomiinist teşkilitının biiltenindeki rakama göre,
Tiirkiye'de 3000 Komiiıist ajanı vardır. Bunlar hususi şekilde yetiş-
tirilmişlerdir. Gazete, edebiyat, resim, karikatür, tiyatro.. yollariylc
propagandayr bilirler. Kışkırtıcılık ve bozgunculuk metodlarını bilir-
ler. SabotajcılıS (Yangın çıkarmayı, heykel krrmayı, adam öldürme-
yi) bilirler. Devletin sırlarını çalıp Moskovaya iletmesini bilirler.
Milli otorite di§manlığnrn, din ve milliyet düşmanlığının geçmiş, ge-
lenek, tarih diişmanlığının her çeşidini bilirler.

Bunlardan biri üç gün evvel bana telefon etti, tabii adını söy-
lemedi. Fakat ben sesinden onu gayet iyi tanıdım. Böbıili tiplerin-
dendi.

- Topal örümcek! dedi. Sen hlln hayatta mısın?
Hemen cevap verdim:

- Sen geberinceye kadar hayatta kalacağm.
Ve telefonu kapadım.
Yirmi beş yıldan fazla bunlarla açık mücadele hilinde olduğum

için, telefondaki konuşma tarzlarrnı, yazı üslüp ve edalarını bilirim.
Gazetecilerin gazetelerde, sendikacıların sendikalarda, doktor ve
asistanlann kliniklerde, politika ajanlannın partilerde ve devlet bün-
yesi içinde nasıl işlediklerini tle bilmez değilim.
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Eğer normal adli makamlar çeyrek asırdan beri bunları yakala-
yıp delil yetersizliğinden serbest bırakıyorlarsa, eldeki zengin delil-
leri değerlendirecek kadar onların çalışma tarzınr bilmedikleri için-
dir. Atatürk de:

- Komünistler bu yakalananlardan ibaret değil. Bu işle bizzat
ben meşgul olacağm. Demiş, fakat mücadeleye ömrü yetmemişti.

Bu, nesilderi nesile emanet alınan,bir mücadeledir, ve gençliğin
bu Atatürk ruhuna sadık kdlmasr ddvanın zafefi için en büyük ga-
ranti.

Bilhassa tam bir Hür Milletler dAvası hlline gelen ve başkan
Kennedy'nin ıfızzat sevk ve idare ettiği bu mücadelenin Milletlerarıı-
sı önemi Milli önemine paralel bir değer kazanmıştır.
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KOMÜNİZM, FAŞİZDI, N AÜnİI KABŞISİNDA
TÜRK MİLLİYETÇİIIĞİ

Dr. Fetiıi Teııetoğln

Yıllırdanberi bütiin hür memleketlerde olduğu gibi Tiirkiyemiz-
de de komiinistlerin ve komiiniıstlere fllet olanlann milliyetgilere is-
nad ettikleri çeşitli yalanlann başında "F'aşist" ve "Nazi" iftirası
ğelmektödir. Yine bu minada "Trkçı" ve "Kafata§çı" tibirleri de
1944 den bu yana kafataslanndan zoru olan ve "Kafatası" N6zım
Hikmet'in bir paçavra temsilinin adı bulunduğuna göre biz,z,at "Ka-
fatasçı" kendileri olan komiinistlerin Tiirk milliyetçilerine, Tiirkçüle-
re uydurup takmaya ve yaymaya üdindikleri adlardandır.

Elronomik ve sosyal yapılan başlangıçta farklr görünen ve.gös-
terilen komiiııizm, faşizm ve naziz,m esas, prensip ve tatbikat açısın-
dan birbirlerine son dereee yalrındırlar.

Mııssolini'nin (Les Lois Foıındomentaleş I}u Fascisme)'inde açık-
laüS : (1 - R.6sımo syndioal et oorlıoratii,2 - Rdgime Politique
3 - R6gimo 6ınnomique)'in komünizın ve rıadzm'e uyan taraflan
bir yana, bu üç rejimin ekonomik yapılannda aykırılıklar da bulun-
sa, siyasi müesseselerinde aynı olan birçok müşterek özelliklerİ mev-
cuttur.

Hitler'in: (Bizi komiiniaıle ayrranden ziyailo bağlayan şeyle,r
vardır.) sözü de bu gerçeğn bir açık ifödesidir.

Tiirkiyemizin divalanna bir ilim otoritesi olarak özel ilgi gös_
term§ Paris Hukuk ve İktisat Profesörü Maurice Duverger de (§i-
yasi Eejimler) kitabının (Foşizm) bölümüne başlarken şu hükmü
ortaya koymuştur :

"Bir çoklıın faşizrni, Rus siyasi nojiminin bir bonzeıi ola,mk mü-
talig etmemize şaşacaklarün Ba,znlnn da kendilerine kilfiiı edilıniş
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gibl kıza.aftlardır. Fakat no şıaşkulrk ve ne ile kızgınlık, olıylııı ve
onların gorçeklerini d€i§itirmea"ı

, Biltiin bir milletin, bütiin hiir doğmuş insanlarrn hak ve hürri-
yetlerini tek bir şefin, bir zümrenin veya tek bir sınıfın elinde ve men-
faatlarında toplayan, Sovyet Ru§ya, İtalya ve Almanya'da tatbikatı,
nı bulan bu üç dikta ve otorite rejimi, insan hak ve hürriyetleri ve
gerçek demokrasi prensipleri üzerine kurulu milliyetçilik idealini,
nasyonalizm'i daima istismara ve pkmağa çalışmşlarür.

. Her memleketteki gerçek milliyetçiler, komiiniıst, faşist ve nazi
olmadrklan, olmayacaklan için bunlann şahıslarr ve ideolojileri dai-
ma komünist, faşist ve nazilerin hücum ve tertiplerine m6ruz.kalmış-
larür.

Kızıl İhtileJin ilk gününden itibaren Lenin'den _ Kruçef'e kadar
bütiin komiinist liderlerinin milliyetçiliğ,i nasıl tabrif ve istismar et-
tiklerini bizzat kendi eserlerinden tesbit miimkiindür.'

Lenin'in (Mitletleıin §etf-Detenninasyon Haklıan, 1914) ve
(§eçmo Paıca.hı, 1947), Stalin'in (Marksizm vo Mitliyet Meselsi,
1913), (Milliyet Meşeleşinde §ovyet Kuwet Politilrası, 1951), (Eşer-
lcr, 195G.1953) ve Liu Shao4tıi'nin (Dnteıııasyonalizm Ve Milüyet-
§itik, 1948) aüı kitap ve yazılan milliyetçiliğin komünist liderlerce
nasıl tahrip ve tabiif edildiğnin örnekleridir.

(F'aşizm) ve adında "milli" kelimesi bulunan (Nasyonal-Sosya-
|iıııı\, asl6, (Milliyetçilik) demek değildirler. Bu iki sistem de, tıpkı
komünizın gibi, kendi çıkarlan için nasyonalizııri ve nasyonalisüeri
istismar etmek istemiş, aynı ihülölci sosyalizrıe inanan totaliter dü-
şiini§lü, demokrasi ve parlömenter rejim di.§manlannın kenü dik-
talannr kurmak ve 5raşatmak için başvurdukları, aJ/rı görünen, fakat
gerçekte aynı olan yollardır.

Her'hür milletin demokratik ve liberal inanıştaki milliyetçile-
ri, bu seııseriler ideali (Komünizm), (E''aşizrrı) ve (Nazizm)'in insan
ve millet haklarına aylun prensip ve faaliyetlerine karşı fikri ve fi'li
mücadeleyi kenülerine vazife bilmişlerdir

fiirkiye'de, de, Atatiirk başta olmak iJzare, bütiin Tiirk milliyet-
çileri komünizm, faşizm ve ıazizırı'i aynı açıdan Tiirk Nasyonaliz-
mi'nin ve "Tiirk ilemi'nin en büyük dt§manı" görmi§ler ve bu ideo-

(1) Bk Maurice Duııerger (Dr. Yaşr Güıbiiz terc"ıınesi) : Siyasi Rejinler,
ı 13?. tstanbul 196il.

(2' Bk Dr. Twetoğlu: Utanç Duvarı, s. 4146, Aıkara 1964,
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lojilerin p,rensipleri. ve .satılmış savunucuları ile daima çatışmışlar-
dır.

Türk basınında Türk milüyetçileri ile Nasyonal-Sosyalizm ve
Hitler arasrnda ilk defa; hiç bir gerçeğe dayanmadan, münasebet kıı-
ran ve daha sonraki çeşitli tertiplere ve komünist ifratlarma yol açıp,
örnek olan eser, ne milliyetçisi olduğu bilinmeyen (Cihad Hikmet)
ad|ı yaz,arın bir risalesidir.3

1933 de, aslA ilmi bir etüd sayrlamıyacak kitapçığında Cihad
Hikmet (bugünkü Cihad Baban), Hitler'in 25 maddelik programıyla
bir Tiirk milliyetcisinin kenü ayhk dergisinde daha çok önce yayım-
lanmış 10 maddelik görüş ve iste$ni karşılaştırmrş, mukayese etmiş
ve güya böylece memleketimizdeki ( ?) Nasyonal-Sosyalizm'e dikkati
çekmiştir. Ti.irk düşiinürü Atsrz'ın düşünce ve programrnı Hitler'in
meydana çıkışından ve Nazi Partisi'ni kurup, tüzüğünü ilinından çok
önce yayımlamış bulunduğu meydanda iken, bu Tiirk milliyetçisinin
Hitler'ğen, Nasyonal-Sosyalizm'den ilham aldrğını iddia etmek, Hit-
ler'in Atsrz'ı örnek seçtiğini düşünmek kadar imkinsızdrr ve gülüııç-
tür.

Esasen (Hitler ve Nasyonal Sosyalizm) yazarının 1933'deki mü-
talialan kadar.daha sonraki hüküm ölçülerine de dikkat edilmesi
zaruridir. Zira bugün mensubu, yöneticisi olduğu partisinin neşir or-
ganr lllus'da başyazatlık yapan ayru yaıAr Cihad Baban, partisine
muhalifken, Tasvir gazetesinde a}men şu başlıkla. makaleler kaleme
almıştı : (KoMÜNİZMİN MEMLEKErrE GELİşMESİNDEN YAL-
NIz C. H. PARTİSİ MESULDLIR).

Tiirkiye'de ne resmi, ne hususi, ne Aşikör, ne gidi bir faşist ve
nazi faaliyetinin ve teşekkülünün geçmişte veya halde mevcudiyeti
ne yerli, ne de yabancı ilgililerce tesbit ve zikrolunmamrşken, yerli
kızıl ajanlann ve işbirlikçilerinin Tiirk milliyetçilerine (Faşist, Nazi,
Rasist) deyişlerinin gerçek sebebi böylece açıklanmış bulunuyor.

Dün de bugün de, Tiirk milliyetçilerinin faşizme ve nazızme, Mıı;;-.
solini ve Hitler'e karşı duydukları ve yazdıkları, komünizme, Lenin'e,
Stalin'e ve Kruşçef'e nefretlerinin aynıdır.

Faşizmin başlıca fikir üstadlarrndan sayılan şair, asker ve Fiume
kahramanr Gabriel d'Annunzio Tiirkiye'yi isteyince ona 1930'da, tam
35 yıl önce (Kuduz Köpek) şiirini biz yazmış ve yayrmlamıştık. 1940
da Hitler sürülerinin Balkanlara inmesi üzerine (Düğün Günü Gelin-
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ce) şiirimizle 25 yıl önce Bulgar ve Alman nazilerine şöyle haykır-
mıştık :

.Znısız dilşman makbul rleğil: Yomliktir;
Zorlu düşman mak,bul: Ceheıuıeınliktir!
Daha sonra, Kars ve Ardahan'ı isteyen kızıl profesör (?)'lere

(Ya bizimdir, ya kimsenin!) diye şu gerçeği ildirm§tik:
Moskof yarulrr da 5rurdu kuşatır
O gün Mehmedcikler birer Parsadır
Bu Paşalar ölür, 5rurdu yaşatır
Ya bizimdir, ya kimsenin bu Vatan!
18 Mayıs 1949 tarihli (Tasvir) gazetesinin 1369'uncu sa5nsrnda

yayımlanmış (Din karşısrnda Komünizm ve Ruh Hastalıkları) baş-
lıklı komünizm aleyhindeki bir yazalm:rzın (Bugünkü Sosyal Hastalık-
lar) bölümünde komünizm, nazizm ve faşizm liderleri, tarafımrzdan
aynen şu cümlelerle tel'in ve terzil edilmişlerdir: "Tıp bakımında,n,
psikanaliz açısından bugiinkü sosyal hastalıkiır tam bir nevnoz ç€r-
çevesi içindedirler. Kendilerine Tann süsü veren bir takım alol haş-
tası şiarlatanlar, her asrrda olduğu gibi, zamanrmrzda do tiirem§lor,
dir. Lenin, Hitler, Mussolini vosaire misöli iiiyle bir .tai<ım putliır,
önce hiyle ve ya}anr, sonra zulüm ve istibdadr bir silöh olarak kul-
laııarak ttirlü diinya cennetleri vaitleriyle, ııaktiyle de iikiizo, ayr}na
tapmış za,yıf ve haris ruhlu, nevnotik btinyeli iıısanlan &yla,rlar."r

Ve nihayet 1950 de, İstanbulun 29 Mayıs 1953'deki 500'üncü Fe-
tih Yıldönümüne hazrrhk için ilk defa Hükfımetin dikkatini çekerek
aynen: "Fatih'in kaç yıldır sızla5ran mübarek kemiklerini, aaap için-
daki aziz ruhunu kurtarmak için, O'nnn fiirlıe mebeal _yaptığı, Aya-
sofya'nın kapılarını Müsliiman fiirk milletine açmak lff,zımdın" «B€ş-

yiiz yılilır kubbe ve duvarlan fiirk'iin tekbirini telrrarlayan Ayasof-
ya Camii Ttirk'ündür" dediğimiz (Ayasofya Camiimiz) makalemizin
şu safurlan da bizim 1930, 1940, 1950 yıllanndanberi (Komünizm, Fa-
şizm, Nazizm) ve temsilcilerine olan sarih nefret, ve düşüncelerimi-
zin devamlı ve canlı belgelerindenür.u

"Koc.a Fatih" güz,el istanbul'u 498 yıl önce bugün'milletimize
armağan e&rken, bir Bizans papaaı, kansı Bizaııs pneo'sesi olan Mos-
kof Çan İrran'a: (Birinci Rorrıa çoktii; ikinci Roırıa olan İstanbul da
çöktii. Üçiincü Roma Moskova'dır ve bir dördüncü Roma yolrhır) di-

(4) Bk. Dr. TevetoğIu: Faşist Yok, Komünist Vdr!, 3. baskı, s. 33, Ankara,

(5) Sebilürreşad, Sayı: 105 Haziran, 1950..
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yeıek onu büyiik ınilli ve ırini di,valnrın& devet ediyordu. O gtinden-
beridir ki, leşi sokalr}arda siiriinnüş ve sıırafuna milletlnin efıındı ta-
rafından tiikiirülınüş Faşist l}uçe Mussolini'den, bozı koınşıı millet-
teıin öriimcek kafalı pıoiesöıleıine kadar bütiln Tiirk ve İsl6m dt§-
ına,nlan, gozlerini Ttlrkiin gtizbe@ine diinnişler, hep İstanbulu sa-
yülamışlarür. Yiizyıltaraianbori Şimel A5nsı'nrn iştaiıını ka,bortaJı,
hrrsını grcıklılıan yegine yer: fiirk'ün Boğaz'r, Boğazdalri İstanbııl
ve İstanbul'daki Ayasofya'drr."

Kendi yazılarımızdan verüğimiz bu örnekler yanrnda, üğer Tiirk
milliyetçilerinin komiirıizm kadar faşizm ve ıazizm'i de Tiirk ,ilemi-
nin başlıca düşmanı taruyan ve gösteren eserlerinden p€k çok ve da-
ha değerli örnekler seçmek mümkündür. Anlaşılıyor ki, Tiirk milli-
yetçileri diişünce ve varlıklarınrn düşmanr, yurtlarına göz dikırıiş
komünist, faşist ve nazilerin ttimiine ve onlarrn ideolojilerine daima
karşıdırlar.

Tiirk milliyetçilerine ?ı;man ?,aman faşistlik, nazilik, rasistlik is-
nad. ve ifüra etmek çabasında bulunanlarrn daima ükta taraftarı,
demokrasi aleyhtarı, insan hal<ları ve milliyet düşmanı kuıl komü-
niistlerle, onların politika, basrn ve diğer sahalardaki koru5rucuları,
işbirlikçileri olduklan aşikirdu, söbittir.

Bizzat Mussolini'nin Faşizm üzerine yaztığı eserde ihtilal, şiddet
ve otorite e§a§ma dayanan totaliter doktrinini ifade ve izah edişi,
prensiplerindeki demokratik ideoloji ve liberalizm aleyhtarlığını açık-
layışr, iki kutup olaıı (Komiinizm) ile (Nasyonalizm)'den birincisine
Faşizrnin yakmlığıru ve ikincisine aykırılığnı isbat eden başlıca ve-
sikadrr.6

İtalya'da ve Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulga-
ristan, Avusturya, Yunanistaı, İspanya, Japonya gibi iilkelerde de-

ğişik ölçülerde tatbikahru bulan Faşizm'in, adından kuruluşuna, do-

ğuşundan batışına kadarki tarihi incelenince, bu totaliter rejimle ko-
miinizrn arasındaki miinasebetler aydınlanmş olur.

1914-15 5nllannda, İtalya'da kendilerine (fe§ci di ombattinıen-
to) arlını venen topluluklar, Birinci Diinya Savaşı'na katılmak gay-
reti ile, İtalya'nın savaşa gilmesini istemeyerılere karşı zor kullanı-
yorlar ve kanşrklrklar gkarıyorlardı.

Mussolini, içinde komiinistlerin de çoğuniukla bulunduklarr Sos-
yılisf, Partisi'nin bir üyesi olarak siyasete atılmştı. E'aşizırı'in kuru-
cusu, yöneticisi ve batıncrsr olan Mussolini'nin başta Reformists

80

(6) Mussolini: T,e Fascis,me, s, 26, 4O, 45, 49, Doctrin Institutions, Paris 1934.



(Reformculaı), Communists (Komiinistler) ve Centrists (Merkeziyet-
giler)'den kurulu (P.U.S.) Partio Unito Socialista) diye anılan Sos,

yalist Partisi'nin sosyalist ihtilal taraftarı hizibinin bir üyesi olduğu
bilinmelidir. Maximalist adrnr taşıyan bu hizip merısuplaıı, proletar-
ya diktatörliiğünün, endüstri işçileri tarafindan gerçekleştirilebilece-

ğine inanıyorlardı. Bu İtalyan komünistlerinin gözleri de Moskova,ya

çevrikti. Daima her sosyalist parti ve teşekkülün içinde bulunan bu

Moskova ajanİarınrn, o gün de direktif aldrklarr merkez Moskova idi.

sosyal Demokrat,lardan, İrıtııaıcı sendikalistler ve komiinistle-
re kadar her çeşit sosyalizm teşekküt ve hareketleri, bilhassa po v6-
disinde gelişmişti. Mussolini başta olmak üzere ilk F,aşist üderleri-
nin hep ve bilhassa bu btilgenin endüstri ve geniş zıraat tesislerinde-
ki aktif sıruf miicadelecisi ve parti çekişmeleri öncüleri "ihtililci sos_

yalist ve komiinistler"den oluşları dikkati çekmeliür',

schneider eserinde : ,.Reformcu İtalyaıı sosyatizminin gerçekte

İhtilölci Be5nelmilel Komiinizm olduğunu" da açıklamaktadrr.s.

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Florinsky de eseri-

nin önsöziinde,. birbirine muhasım ve bözan da müttefik olmuş ko_

miinİst Rusya, Faşist İtaıya ve Nasyonal_Sosyalist Almanya arasın_

daki prensip ve metod benzerliklerine işaret etmektedir. Andlaşrnala_

.r, ,uitı"r", imz,a ve sözlere bağlılıklarındaki siyasİ ve a}ılökİ derece-

lerinin de aynı bulunduğunı, bizzat kendi aralanndaki andlaşmala_

rı hiçe 
"ryrşıurr^ 

örnek vererek beliıtmektedir. ilıı raşıst harekeü_

nin, kızıl lrrülal" karşr açrlmış gösteriimesiıe rağmen, bu mi,icadele

içinde ve başındakilerin bizzat İtıtiıeıci sosyalizm doktrinine avukat-

lık edenler, vaslta olanlardan ibaret bulunuşu açıklanmaktadrrg.

Mussolini tarafindan 1914_15,de organizn edilen (Fasci d,Azione

Rivoluzionaria) ile başlayan faşist hareketine eweli Garibaldi ve

Mail]nesillerini ihya eden milli bir hava verilmek istenmesi, milli_

yetçili$n r" o orrr"ri mevcut küçük, dağınık milliyetçi teşekkiillerin

istısmarcıığrndan ibaretti. Mussolini başta, Faşist yöneticilerinin ne

bu hareket başlamadan, ne de sonradan İtalyan Nasyonalizmi ve

milliyetçilikcereyanveteşekkiilleriilegerçekbirilgiteriyoktu.Bu

(?) Ilerbert W. Schneider: I'tıe Fascist Government of İtaly, s. 5. New York,

1943.
(8) Ibid, s. İ9.
(9) Michael T. Florinsky. Fasciem anil National Socialism, s, 6, New York,

1938.
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hususa ilmi, araştırma eserlerinde ve bizzat Mussolini'nin kendi ki-
tablarında hiç temas edilmemiştir.

Güvenilir Batı kaynaklarındarı eündiSmiz intiba şudur :

Faşizm, ihtilAlci sosyalist bir gruptan ve partiden zamanında
ayrılmasınr ve hAdiseleri kendi yararına kullanmasını bilen ve geniş
arazi sahipleri ve endüstricileri de, karalann kızıllara karşr yegine
koruyucu kuwet olduklarına kandıran bir maceracrnrn, Mussolini'nin
haziımacerasrndan ibarettir. Hitler'in Nasyonal-Sosyalizm'i,ie
böyle bir hazin maceradır. komünizm macerası da yakın bir gelecek-
te aynr Akıbete mahkümdur.

Totaliter rejimler üzerindeki en değerli incelenielerden birini
yapmış bulunan Germino eserinde şuriarr söylemektedir :

"Bütiin totaliter diktatiirliüler, olağanüstii ilgilerini genç nosil-
ler üzerinde toplarlar. I}espotizmin gerçekleşme ve tatbikatında ge-
lişmemiş dimağlan erkenden avlamanrn ve doltlurmanın istismarını
çtık iyi bilmektedirler. (Almanya, İtalya, Sovyet Rusya), cemiyetle-
rinin biiııyeleri bakımından tıaşkahklar arzeden bu üç memleket, ide-
olojik hedef ve prensiplerde lıir ııoktada birleşmişlerdir''rr.

Her üç rejim de ürkütücü Mesihi bir vasıfla meşbu' siyasi bir
din olmak iddiasında idiler. Profesör Talmon'rn "Siyasi Mesihcilik"
diye adlandırdrğr' bu ideolojilerin her üçü de (yeryüziinde Dtinya
cenneti kurmak) boş hayatinin savunuculuğunda, Nicholas Berdia-
ev'in yazdığ gibi "Allahsız İıehi Üıke" tesisi yalanında birleşiyorlar-
dl1'.

Ashton da, Faşizm ve Komünizm ütopyaları arasrndaki alterna-
tif münasebetlerinin ve hokkabazlık marifetlerinin aynıhğına ükka-
ti çekmektedirl3.

Bazı Batı kaynaklarından da örnekler vererek gerçekleri krsmcn
olsun gün ışığına çıkarmak suretiyle gençlerimize yardımcr olabilmiş-
sek, kendimizi bahtiyar sayar:u.

(10) Dante L. Germino: The ltalian Fascist Party In Power (A Study in To-
talitarian Rule), Böliirn 5, s. 62-82, Minneapolis, 1959.

(11) J. L. Talmon: The Rise of Totalitarian Democracy, Boston, 1952.
(12) N. Berdiaev: Regno dello spirito e rengo ü Cesare, Milan, 1954.
(13) E. B. Ashton: The Fascist (His State and His Mind), s. 16. New Yor§

a937.

82



ATATÜRK,ÜN MİLLİYETÇİIIĞİ

Prof. Tahsin Banguoğlu

Atatürk llkelerinin orta direği milliyetçiliktir. o fikir çatısının
büyiik ağırlığını taşıyan bu direktir. Bunu çekerseniz o yapı yıkılır,- 

reıaıreuı bir tarih içinde oluşan Tiirk Milliyetçiliği Atatürk,ilı

şahsında kemale ermiştir, diyebiliriz. Namık kemal,de vatan sevgisi

halinde coşkun ifadesini bulan milli duygu|ar ziya Gökalp,te fikri
bir kara^kter kazanmış ve Türkçüliik adrnı almıştı. Tiirk Milliyetçi_

liğini heyecan ve fikir olarak gerçeğin kalıbına döken ise Mustafa

Kemal olmuştur.
Namık kemal vatanın srnrrlarrnr. ziya Gökalp ise milletin sınrr_

larrnr hakkıyla çizememişlerdi. onlar bir şair ve bir fikir adamr ola_

rak bundan sorumlu değillerdi. Fakat Mustafa kemal bir devlet ada,

mr olarak bunları çizmek, kesip atmak zorundaydı, Öyle yaptı, Bu

suretle de fiirk Milliyetçiliğini osmanlıcılık, Irkçılık, Turancrlık glbi
-hayalci fikir akımlanndan fiilen ayırdı, kurtardr,

Fakatonunişibukadarlabitmiyordu.ÇiinküAtatürkçağde.
ğiştiren bir adamü. kesin olarak Batıya dönüyor, devlet kuruluşunu

ve milli hayatı ona göre yeniden diizenliyordu. Bu millete açık seçik

olarak bu yeni hayatın felsefesini de getirmek gerekiyordu.

o görmi§tü ki tutunacağımız hayat felsefesi yine bu Batı me_

deniyetinden gelecektir. Biz böyle yapmadığemız için zamanrnda

bu medeniyete katılamamıştık ve böyle yapmadıkça onun bir üyesi

olmamrz mümkiin değitdir.
Atatürk Batı insanlığının dünya göri§iirıü de gereği gibi anlı_

yord.u: Burada bir "tarihİ ülkücülük" hükiım sürüyordu. Temelden

manevı, tarihten ve bünyeden gelen ilkeler vardr. Din, milliyet, aile,

mülkiyet korunmuştu. Fakat teokratik devletin yerini liik milli dev_

let almıştı. Hayat diinyevileşmişti. Ancak kıymet hükümleri sağlam_

dı. Burada din yerine mılliyet topluluğun çimentosu olmuştu.

Batıdabununyanıbaşındasrnıfkavgalarrndadoğmuşbaşkabir
hayat felsefesi daha yayılmaktaydı. Buna adıyla "tarihi maddecilik"

diyorlardı. Bu akım toptan din, milliyet, aile, mülkiyet gibi kökıü
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topluluk kurumlarrnr ma§anın i.istiine koymuş, üdikliyordu. Kıy_
met hükümlerini hırpalryordu. Bunlara göre orta airet maddey-
di. Bu akım Batıda etkiler yapm§, fakai aşırı şekliyle ancak Doğu-
da, bir istibdat rejimi halinde tutunabilmişti.

Atati,irk bunlan görmüş, kavramış ve tam bir hi.irriyet içindehiir Bafu diinyasında hakim olan hayat felsefesini seçmiştir. Ata-tiirk tarihi maddeciliği açıkça reddeimiş, tarihi iilküciilügü kendiilkelerine temel yapmıştır. Böytece bu büyük ıefoırrıcu manevi değer-leri ön plöna almış ve çağdaş Batı diinyasrnda olduğu gıui miıılyet-
çiliği başa geçirmiştir.

Netice olarak biz varlığımızl §avuıımak, milletçe ayakta kal-mak, zoıu ile yeni zamantarda girdiğmiz milliyetçiliii yolundan Ba-tı medeniyetinin hayat felsefesine uıaşmış oluyorduk. üiletimiz içinbu çok rnutlu bir öyünlanma ve hayırtı bir yönelme olmuştur., Gerçi l6ik bir devlet kurmuş olması sebebiyle Atati,irk'ün mane-vi değerler karşısındaki durumu çok defa. yrırş yorumlanmrştrr.
Gerçekte o hem dinin modern millet hayatındaki ntırmet mevkiinitanrmrş, hem de her tiirlü manevi değerıerı torumuştu". o -ıııutı-nin heışeyden önce bu değerlert" ,r, oıdrg.rnu ve uu'aegerıerıe kal-kınıp ilerleyeceğni bilmiştir.

Atatürk kendisi büyük bir sosyal adaletçiydi. Şimdi unuttukama, biz milletçe bu yolda en büyük mesafeyi or,--rr-rnında al-mışrzdrr. Şu var ki onun sosyal ilkeleri Batı sosyalistlerinde olduğugibi sınıf kavgalarına dayanmıyordu, milliyet hrygr"rrr, ve halksevgisine dayanıyordu. o kesin olarak sınıflara böltinmemiş olan buhalkı sınıf Çatışmalarına götürmeksizin bütünüyle kalkındırrnak d6_vasrndaydı.
Atatürk ilkelerinin oluşmasında ve Tiirkiye'de laik, milliyetçibatılı bir hayat felsefesinin yer bulmasında elbette onun yaradılışı vekişitiği en büyük rolü oynamıştır. Atatürk'ten sonra miııi ııayatımızrn manevı buhranlara düşmesinde de onun yerine gelen halefininkişiliği en çok tesirli olmuştur.
Atatürk doğuştan ülkücü daha doğrusu "ülkücii - gerçekçi'' birönderdi, Halefi ise belki yine doğuştan - "maddeci - hayalci'' bir şah-siyetti.
şöhretine ve büyük-niifiızuna dayandığ Atatürk'ün eserini şe-kilde korumaya çalıştı. Fakat onr, ,jrn Ulr amya gO"tŞtlne, tarihimateryalizme doğru gitmesi ödeta mukadderdı. üt"ıiı- Jle oıau.Başka bir yazımızda bu bahse döneceğiz.
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KfYA§LAMA

Talöt Asal

"Gericiler çıkarcılar, sömiirüciiler, toplum asalaklan, kapita-
list uşakları, emek düşmanları, derebeyi kalıntıları, toprak ağalan"

Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar bunlarr «iylüyorlar,
Bunlan söyliyenleri söyledikleri ile karşılaştrnrsanrz biri değilse di-

ğeri söylediğ ile kendisini tarif etmektedir. Tiirkiye,deki gerçek bu-

dur. Solun dirijanlan bu tip adam]ardır.
Ama bunlar, bu nevi küçiiıtücü sözleri rahatça söylemektedirler,

söyliyeceklerdir. çiinkü komtinist manifestosunun temasr budur.
direktifi budur.

72 Haziran 1965 tarihinde S<ike'de yapılan bir kongrede söyle-
nen nutuk şöyledir:

,,AP. baslusıyla Komi.inizmle Mücadele Derneğine 150 bin lira
tahsis yapılmıştır. Bununla bizn baskı yapılmaktadır. Kapkaççı
tüccar, dönek trıolitikacılar, sömüriicü toprak ağalarr emek düşman-

larıdrr. onlar ancak şunu bilsinler ki, emekti halk akan her damla
terin hesabını bir giin onlardan soracaktır."

Şimdi bu metni inceliyelim:
Ne olmuş 150 bin lira tahsis yapılmış. Kime? Komünizmle IvIü_

cadele Derneğine. Bunun için "bize baskı yapılıyor" diyorlar. E.. sen

komünist değlim diyorsun. Niye gocıınuyorsun?.
Adamın bundan dolayr tepesi atmrş. Tüccardan, politikacıdan,

toprak sahibinden bir gün hesap soracağrm diyor. Demokratik düzen-

de, hukuk rejiminde böyle löf edilmez. Çıkarsın Milletin karşısrna,
vatandaş reyini verirse ne ala, vermezse işte hesabın görülmiis
demektir.

Adamın yolu bu yol değil ki, diinyanın hiç bir yerinde ve hiç
bir devrinde bu yol olmamrş ki. onun yolu malüm; tehüdin al_

tında yatan möna malüm.
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Karl Marks'ın meşhur eserinin 619 uncu sayfasında da aynı fikir-
lere tesadüf edersiniz. 621 ci sayfayı da beraber okuyalım., "komünist partisinin gayesi uluslararası ihtilAi olmakla beraber
sınıf mücadelesi önce her memlekette milli mücadele şeklinde baş-
lıyacaktır. yani her memleketin emekçileri ewelö hesaplarını milli
sınırlan içinde göreceklerdir.''

karl Marks'a göre, tarihi gel§me sınıf mücadelesi sonunda mey-
dana gelecek olan ihülAtdir. İhtiıari bir an önce yapabitmek için
de sınıf mücadelesi körüklenmeli ve cemiyet kindar yığınlarla karşı
kaşıya getirilmelidir. Marks aynen şu ciimleleri kullanıyor:

"Emekcilerle sermayedarlar arasındaki di§mantığı en açık bir
şekilde bilingli hate getimek için komiinist partisi, emekçi sını-
fına hitap etmekten geri durmıyacaktır.''

Solun bizde yaptıS da bundan başka nedir?.
kominternin 1928 yılında yapılan 6 cı kongresindeki şu tamimi

ile bizde solun söylediklerini,ltltten karşılaştınrlİz.
"komiinist partileri fabrikalarda patronlarla işçiler köylerde

arazi sahipleri ile köylüler ve umumiyetle her türlü üreticilerle tüc-
carlar orduda askerlerle subaylar arasındaki her türlü ihtiff ve çe-kişmelerden istifade edecek ve bu sınrflar arasındaki hoşnutsuzluk-
lan kesinleştirip, derinleştirecektir. Böylece büyük emeı<lı ve köylü
kitlelerini harekete geçirerek onlan kendi saflanna çekecektir.''

solu Tiirkiye'de iyi takip edenler de kelime kelime cümle cümle
kominterinin bu tamimini okumaktadırlar.
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KÖKLÜ DÖNÜŞÜMLER

Prof. Namık Zeki Aral

Tehlike hakkında bir fikir edinmek için siyasi iktidarı mutla-

ka eline almak üzere halen memlekette Marksist bir siyasİ partinin
kurulu olduğunu, faaliyet halinde bulunduğunu ve hatti partinin ka-
nun kuwetleri himayesinde bugün umumi seçimlere iştirak etmekte

olduğunu düşünmek klfidir. ,

Memlekette kollektivist cereyan, yeni başlıyan bir kanser gibi

dişlerini camianrn bünyesine geçirmiş; biinyeyi mütemadiyen kemi_

rerek tahribatını hergün bir başka sür,atle ilerletmektedir.
Nihayet üç beş yıı ewel su altından su yüzüne çıkan içtimai afe,

tin zehri ve bu zehirin tehlikesi hakkında geniş kütleleriyle camia

halkı, bugi.in ya hiç bir fikre sahip değildir veyahut cereyan kaşısın_
da kayıtsızhğmr bırakmaya razr olamayacak derecede az bir fikre
sahiptir. HattA, parlömentomuz da, onun bugüne kadar iş başına ge_

tirdği koalisyon hiıkümetleri de ifetin tahrip hedefi ve tahrip kud_

reti hakkında yeterli bir fikre sahip olamamrştrrlar ve olamamakta-

dırlar, demekte isabetsizlik görülüeme|idir. Zira hedefi olan mües,

ses niznmr çökerttiği giirı cereyanrn, köylerde toprak ağalariyle şe_

hirlerde seırnayedar zümreleri temsil eder dediği ve emekten yana

görmediği bugünkü siyasi kadroları da birlikte al aşağı edeceğini

biran için düşünmüş olsaıardr parlimentonun da, hükümetlerin de

şimdiye kadar cereyanr bu kadar başr boş brrakmalarına, onun kar_

şr"rrrd, bu kadar tedbirsiz bulunmalarına imkin tasavvur edilemez-

di, demekte de hata bulmamalrdır.
Tehlike hakkında bir fikir almak üzere hilen memlekette Mark_

sist bir siyasi partinin kurulu olduğunu; faaliyet hilinde bulundu_

ğunu ve hatt6. partinin, kanun kuvvetleri himayesinde bugün umumi

seçimlere iştirak etmekte olduğunu düşiinmek kifidir,
Beş sene kadar ewel kurulmuş olan bu parti ne ister, ?

t
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Bu parti "köklü döni§iim'ler" ister. Sizlerin bizlerin anlayaca-
ğımız:- Esaslı tehawüller, köklü değ,işiklikler adı altında kollektivist
bir rejimi memlekete getirip cemiyete sokmak ve onu müesses niz6.-
mrn yerine koymak ister. Daha mi§ahhas bir ifade ile cemiyetimiz-
de hususi mülkiyet ve hususi teşebbüsü kökiinden kazıyıp yerine
mi\terek mülkiyeti iköme etmek; büyük küçük istihsal ve mü-
badele vasrtalarrnr ferden ferd sAhipleri elinden alıp Devlete ver-
mek, biiylece parti dilinde "hAkim sınlflar" adı verilen teşebbtls ve-'ya mal mülk sahibi bütün zümreleri haritadan silip yerine ''emekçi''
adı altında bir tek ziimreyi geçirmek partinin başlıca gayesi veya ga-
yeleridir.

- Fakat, diyeceksiniz, partinin ''tüzük'' dediği vesikada biiyle aşı-
n 8aye veya gayeler hiç de belirmiyor. Aksine, parti hususi teşebbü-
se de hususi miilkiyete de yer veriyor; parti ancak ve ancak büyük
istihsal ve mübadele araçlarrnı Devletleştiriyor. parti tüzüğünde kol-
lektivizm adı; hele -açık açık- bir sosyalist töbiri bile geçmiyor.
parti, aşırılıktan bu kadar uzaklardaür. öyle ki, programında köklü
dönüşümler derken bile bunların başına "Anayasarun öngördüğü
köklü döni§ümler", diye bir "Y,6, HAfız" muskasr il§tirmeyi dahi ih-
mal etmemiştir (program sahife 53.)

- Öyledir. İlk nazarda bu görüşlerinizin hepsi doğrudur. İlk na-
z,axda bu görüşlerinizi teyiden biz de diyeceğiz ki partinin aşırrlıktan
ki.illiyen uzaklığna hükmetmek için ismine bakmak dahi kifflyet
eder: "fiirkiye İşçi Partisi".

- İsmin muhtevası bile insana nihayet otuz bu kadar milyon
nüfuslu bir camia içinde sayrları bir milyonu bulur mu bulmaz mı
pek kestirilemiyen bir "sanayi işçileri zümresi"ni ve nüayet bunla-
nn mesleki menfaatlerini hatırlatmaktan ileriye geçmez; nerede kal-
dr ki kollektivizm gibi iktisadi, içtimai, siyasi sahalarda yıkıcı ''dö-
nüşümler" istemekle parti veya progrr€ıml haksız yere töhmet altına
alınabilsin?

t

Fakat bir de tüzüğiin veya programrn metni içine girip muhte-
vastna göz gezdirelim. Tiiziik metninde "işçi" adı bir ''minv6,1-i m,ü-
nasip" ile "emekçi"ye çevrilerek "ırgat, küçük köylüler, aylrklılaı.,
ücretliler, zanaatkdr|ar, küçük esnaf, dar gelirtiler, serbest meslek
sahipleri" partiye dövet editmekle kalınmamakta; "ilerici gençlik ve
toplumcu (sosyalist) aydınlar" gibi yeni isimli bir takım ziimreler
de muhatap ittihaz olunmaktadrr. Bir taraftan sanki camianın bütiin.
zümreleri bir bayrak altında toplanmaya çalışırken diğer taraftan

88



caıniarun büyük toprak sahipleri ziimresi igin, şehirli büytık §erına-
Ye Şa.hipleri ziimresi için: - Bunlar demokrasi ru;l_ir,' 

"İot ıı, 
"ko_n9lıde kalkınmayı ve sosyal, kütiirel gelişmeyi frenleyeD, 

"sosyaladalete ve güvenliğe karşı koyan zümrelerdir, denilerek;;l#;
niifuzlannın,. ht kı pirullerinin öııleneceği haber verımetteaır. - -'
_._ __I'akat cemiyet içinde "temizlenecek" ,ii-""ı"r yalnız bunlar de-
ğildir; bunların 5ıanında çapı büyükden aşağlarda kalan büyiik top-rak sahipleri, bütün sermayedarlar camiada yaşr}rna lıakkın, kaybe_deceklerdir. Çiinkü parti camiada büyiik ı<tııtıı< toprak sahiplerine,
büJıiik küçiik serrnaye sahiplerine, kısaca büyük ı<tıçtıt mal miilk sa-hipleriyle büyük küçük teşebbiis ye sermaye sahiplerine de vücut
hakkı veren bir karma ekonomiyi cemiyetimiz için^ancak ve anca^kintikal dewesine has bir niz,am olarak ı'lütfetmekte'', kendi için asıl
nizömı tam kollektivist bir nizam olarak ilön etmektedir:

"Tiirkiye İşçi partisi Türkiye'nin uzrınca bir süre karma ekono-
mi çerçevesi içinde yürütülmesi zorunluğunu-kabul eder. Ancak bu
karma ekonomide yöneüm ve denetimine (idaresine-;ve murakabesi-
ne) emekçierin de katılüğt emekden yana plinlı bir devletçilik hö-
kim kılınabak, özel'sektör bu plönla oevıetçıığın önemi gittikçe aza-
lan bir ]ıardımcrsr durumuna getirilecektir. B<iylece pıyasa mekaniz-
rna§ııııın (özel teşebbi.is ve kAr mihveri etrafında döner bır ekonomi
sistemiai anlayınu) düzenleyici rolü de tedricen ortadan kalkacak-
tır. - Program sahife 101.''

Tedricen ortadan kalkacak karma ekonominin yerine hangi ni-
zam kaim olacak?

kollektiüst nizam;. yöni ferdi malından mülkünden soyup soğa-
na çeviren ve büyük küçük bütün istihsal ve miibadele vasrtalarını
onun elinden alıp Devlete veren nizam,.

- {o,4, diyeceksiniz tiüikte de, 
-şayet atlamryorsak 166 sahi-

felik- programda da biz kollektivizm veya kollektivist gibi bir ta,-
bire hiç tesadüf etmiyoruz...

Bu da doğıudur. Şu kadar ki Allah insq.na dili, nasıl "Maksad,ıru
gizlemek için vermişse" İşçi partisinin eline de kalemi öylece ''mak-
sadrnr sarahatle tüzüğe koymamak için'' vermiştir, üyeceğiz.

Ttizükte: '{- ğ|uşal gelirin dağıtımında 'emeğe göre gelir' ilke-
sini h6kim krlmak", diye bir ibare geçer ki ibaredeki bu diistur kol-
lektivizmin, kendini başka sosyalist mezheplerden kat'iyetle a5nran
bir düsturdur. Doktrinde emeğe göre gelir denilince hatıra ancak ve
ancak kollektivizm gelir, başka herhangi bir meziıep gelmez.

l l
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Farti tüzüğü veya parti progranu neden açıktan açığa memle-
kete bir kollektivist nizam getirmek üzere yola çıktığını söylemez de
tıtiyle "nalrna mthJna" vurarak konuşur?

Diin olduğu gibi bugün de müesses nizam ile bir kollektivist ni-
?-am:.n mevcudiyetini telif etmeğe imkön olmaüğını bilir de onun için.

Bildiğine de şuradan hükmedebilirsiniz: parü mües,ses nizamr
değiştirmeye müsait olmıyan kanun hükümlerinin mevzuattan çıka-
nlması için daha ilk günden bütün "makdtlr'' unu sarfetmekten biran
geri durmamıştır.

Filhakika İşçi partisinin tüzüğünü ve proggramınr müesses ni-
zamımızf,a telife imkin yoktur. Ne için?

ışçi partisinin tesis edeceği kollektivist nizamdan maksadını bir
kere daha hatırhyalım: partinin cemiyet içinde bir taraftan ''h6,kinı
sınıflar" adrnı verdiği varlıklı ve teşebbiis sahibi zümreleri kimilen
ortadan kaldırıp yerine "emekçi" dediği tek bir sınıf yaratmak ve
geçirmek. - kollektivi§t memleketler dilinde birinci zümrelerin adı
burjuva sınıfı, ikinci zümrenin adı da "proletarya'' sınrfıdır.

camiarhrzda düşünce hürriyeti vardır. Bu hürriyet namrna kol-
lektivizm de düşünütebilir, beğenebilir. Fakat kollektivizm diye mem-
]ekette hususi mülkiyet nizamınr ve onunla birlikte mal mülk sahibi
sınrfları ortadan kaldırmak üzere cemiyetler veya partiler kurmaya
geçilemez. Memlekette müesses ana niz,am böyle köklü döniişümlere
evvei ve Ahir müsaade etmemiştir. Cez,a Kanunumuzda 141-142 nci
maddeler çok yerinde olarak bu kabilden fiilleri ve hareketleri cürüın
saymış ve tal<ibata tabi tutmuştur:

"sosyal bir sınıfın diğer sosyal sıruflar üzerinde tahakkümünü
tesis etmeye veya sosyal bir sınrfi ortadan kaldırmaya veya memle-
ket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamıardan herhangi
birini deürmeye matuf cemiyetleri kurmaya tevessiiıl edenler veya
kuranlar.." ı 141 inci madde sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır ha-
pis cezasiyle cezalandrrıyor. Hattl" bu maksatıarıa propaganda yap-
maya kalkanlara 742 nci madde beş yıldan on yıla kadar ağır rıapıs
cezası veriyor.

Bu hükümler şimdiye kadar ölü kaldılar; işlemediler; işliyeme-
diler (A}şam - 1 Temmuz7965, s. 7, siitun 3). Yeni çıkan siyasi par-
tiler kanuniyle işleyecekler mi, dersiniz?



SOSYALİZM EFSANDSİ

Dot. Dr. Faruk K. Timurtaş

son yıllarda memleketimizde sosyal ve iktisadi meseleler üzerin_

de çok durulması, bir çok dlvanın su yüzüne çrkmasına ve geniş öl-

çüde bir sosyalizm modasının alıp yiirümesine sebep olmuştur. İkti_

sat yönünd"., krıkr.r*amlzın ancak sosyalizmle mümkün olduğu ile_

ri sürülmekte, sosyalizm etrafinda efsane yaratılmak istenmektedir.

Bu düşüncede ola.nlara göre sosyalizm, sihirli bir sistemdir, onunla

içtimaİ ve iktisadi bütün meseleler en kısa zamanda halledilebilir, Bu

sö"üşii., doğru yant, sosyalizmin bir efsane olduğudur. Efsane, yani

iiı.av" ,u -r".i. Sosyalizmin her meseleyi çözen, sihirli bir değrıek

gibi dokunduğu lrer yerde mucizeler meydana getiren bır sistem ol_

İugu hakk*orı.ı ılüşüncelerin gerc_ekle bir ilgisi yoktur. Bunlar bi_

rer propagandaür.^sosyaı 
ve iktisadi meselelerin sadece sosyalistler tarafindan ele

ahndığı ve yalnrz onlarca bunlara çözüm yolu gösterildiği hususu da

doğru değildir. Bu meseleler üzerinde bütün doktrin ve sistemler

duiurlar.lı<tısaoı ve içtimai meselelerle uğraşmak, sosyaliıstlerin in-

hisaruıda değildir. sosyalizmden başka birçok iktisadi ve içtimai

doktrin vardrr. sosyal ve iktisadı meselelere dokunan, sosyal ada_

letten bahseden kazançlar arasrndaki ahenksizlikten söz açan bir

kimseye sosyalist ve komünist damgası vurmak ne kadar yersiz ise;

içtimai ve ittisadi meselelerin ya;,nızca sosyalistlerce ele alındrğını,

buhusustaenisabetligörüşlerinonlarta.rafındanortayakonduğunu
söylemek ve btiylece bİr inhisarcılık meydana getirmek de o derece

yanlıştır." içtimai ve iktisadi meseleler, her şeyden önce bir ilim konusu_

dur.Busahalarrise,bugüngittikçegelişenikiilimelealmaktadır:
iosyoloiı ve iktisat. Fakat bizde daima §in kolayına kaçıldrs, ilim

y"rir" icıeolojiye önem ve yer verildiği için, sosyalizme dört elle sa_

rııanıar çoğalmaktadır. sosyalizm ile sosyoloji birbirine karıştınlmç
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bulunuyor. Halbuki Tiirkiye'yi sooşıalizm desl, sosyotoji vo iktisat
iümloıinin gercnklcıi kurtoıacarıfur. çiinkii llim meseleleri ideolojik
ve doktrinel görüşle değl tarafsız ve realişt gözle ve aslına uygun şe-
kilde ele alır. sosyal ilimlerle uğraşan bilginler; meseleleri memle-
ketin gerçeklerini insanıru, şartlanru, imki.lannı gözöniinde tutaraJ<
inceler ve bunlara ilme dayanan çöziim yollan aıarlar. İlimden ve
gerçeklerden uzaklaşılmazsa meseleler daha çabuk ve daha kolay
çöziiliir. F'aJrat fiirkiyemizin tüadoriniıeıı miaıir nedir, soeyal itimıor-
le uğıaşanların biıToğundo, iileolojik yön çok zanıa,ıı ıımn yonoen aa-
ho ağır ba§maktaftn Bu durum ise meselelerin çöziimiinü sıiçleş-
tirmekte; doğu yolu bulmak ve görmek isteyen halkı hatt6, aydın-
lan şıaşırtmalıtaür.

ıktisaden geri kalmış, iktisadi durumu bozuk, milli gelirin da-
ğümında adaletsizlik bulunan (kazançlar arasrnda büyiik farklar
olan), işsizleri çok olan, aydınları tatmin edici dunımda bulunmayan,
toPraksız köyliileri fazJa olan, bir sınıfi öbiirü tarafından siimiiıı,iiien,
iktisadi ve içtimai dengesi bozıılmuş iilkelerde sosyalizrı revaç bul-
makta ve siir'atle ilerlemektedir. Çiinkü sosyal.ist cereyaJı, ''herke§e
emeğine göre eşit gelir" vaad ediyor. f,''akat bu cazip prensip ancak
sözde ve k6ğtta kalmakta, tatbikatta asla gerçekleştirilememekte-
dir. Bununla beraber birçok kimseler, bilhassa gençler ve yan aydın-
larla,'işiz halk kütleleri, bu prensiple avlanmaktadır.

iktisadi bakımdan az gelişmiş memleketlerin, ancak 'sosyaliarı
ile kalkınabileceği, bu ilerlemeye mevcut ikti§adi nizamın engel ol-
duğu, hamle yapabilmek için sosyalist sistemin alınması gerektiği
mütemadiyen tekrarlanıp duruyor. Eetbıüi iktisaden oz gel§m§ iil-
koler, sert bir sosyalist il[izen içerisindo biı§bütün perişn olmalıto-
ür (meselö Suriye, Irak v.s.)

Tiirkiyemizde yukanda çizilen şekilde son derecede bozıık, peri-
şan, feci bir iktisadi durum mevcut olmamakla beraber; milli gglirip
dağlımında büyük ölgüde olmasa bile bir a.daletşizlik bulunduğu, iş-
sizliğin fazlalaştığ; topraksız, fakir köylii sayısının pek de az olma-
dığı, memur sınıfının srkıntr çektiği bir gerçektir. Az gelişmiş bir ül-
ke olan 3rurdumuzda büyiik sanayiin geniş ölçüde kurulamaüfr, yer
altı ve yer iistü seıvetlerinin tam olarak işlenemediği de muhakkak-
tır. Bütiin bunlann yerine getirilmesi, Tiirk halkının miireffeh bir
hayata kavuşması, hepimizin can ve gönülden istectiğimiz hususlar-
drr. Fakat bunlann hemen gerqekleşmesi mühkiin değildir. YlizJnl-
lar boyunoı geleıı mesdeleri, biı*aç yıl içindo ve bir çırpıdo fiimdı,
imkönşızdır. Bunlann çözümü için zaman, §abır, emek, a^kıllıca ted-
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birler, ilmi göri.§ ve geniş imkönlar ister.'Bazı kiın§eler, bilhassa
gengler, her işde olduğu gibi bunda da sabırsızlık gösteriyor; çcıkkıs4 ,pgodd netice almak arzu ediyorlar, sosyaı ve- iktisadi mese-
lelerin mrlamay|a yürütülemiyeceğni unutuyorlar. Bu şa^hısları sos-
yalizme iten sebep budur sanıyorum. Halbuki Ti.irkiye, bir çeşit sos-
yalizm sayılabilecek katı ve aşırı bir devletçilik tecrüıesi geçirmiş bu-
lunmaktadır. Bugünkü sıkıntılarunızın büyük bir kısmı da bu sis-
temin tatbikinden ileri gelm§tir. Bu hataJı yolda ısrar etmek, sls-
temi çok daiıa gen§ şekilde yerleştiınek istemek remletıetiniz igin
fayda yerine IJüıaı doğuııacaktır. Tiirkiye için ancak muteül bir dev-
letçilik (bir karma sistem) bahis konusu olabilir.

sosyalizm modasr bir hayti yayılmış olduğu halde; onun ne ol-
duğunu, ne gibi esaslar ihüva ettiğini, öbür sistemler ve doktrinler-
den farluru, iktisat ilmi karşısındaki durumunun (i]mi temellere da-
yanıp dayanmadığnı) iyice bilmek şöyle dursun şöyle kiyle anlata-
eakların bile sayısı son derece az.dıt, kulakta dolma bilgiter ken<li-
lerinin meseleyi ne dereceye kadar kavraükları şüpheti-olan füra
yazarlarrnın yazılarından aktarrlmış görüşler ortalıkta dolaşmakta-
dır. sosyalizm konusunda bir. hayli eser yayınlanmakla beraber, bun-
ların büyük bir kısmı kasltlr ve sistemi tek tarafu açıklayan propa-
ganda mahiyetindeki kitaplardrr. sosyalist geçinenler arLında, be-
nimsedikleri sistemin teorik esaslarrnı memleketimizin meselelerine
tatbik edebilenler ve bunu yapmağa çalışrrken tarafşız bir şekildedawananlar yoktur. Meseleler ılaimo tek taıafu ele alınmalıta, ha-
kikatler tatırif ealınoııte, objtıktiftilrten uzat< bir anl,ayışlıı ha,ıeket
edilınektedir. sosya[zmi tarafsrz ve objektif bir gözle İımi oıaraır eıe
alıp tenkidini yapan, fiirkiye'ye tatbikinin ne gibi sonuçlar doğura-
cağını inceleyenler ise, parmakla saJnlacak kadar aznır. ftada bir
sosyalizm löfı dolaşmakta; ne olduğu bizim için fayda rn|, z,ar:.ar mI
getireceği bilinmeden bu cereyana körü körüne kaprlanlar görülmek-
tedir.

sosyalist görünen ve bundan gerek kendisi, gerek memleket
için fayda umanlarrn birçoğu, sosyalizmin ne olduğunu bilmemekte-
dir. sosyalizmi pek garip şekilde anlayanlar ve t6rif edenlere tesa-
düf ediliyor. frrıekli olmuş bir tanrdık, sosyalizırri ''bu cahil hatkı
(hallumrz için tiiyle b.ır şıfat kullanılmasından eza duyduğumu be-
lirtmek isterim) kırbaçla çalışfurmak diye tarif ediyordu. Başka bi-
ıılsine göre ise, sosyaliznı "hetrısi namu§sıız ve hrrsız olan zenginlerin
ellerinden servetlerini almak" demekti; yani eşkiyalık ve §oyguncu-
luk. Bıınlara benzer anlayışlara sahip olaıı pek çok kimse mevcut. Bu
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pek acayip ve ciddi olmayan sosyalizm anlayışları memleketin sos-
yal ve iktisadi düzeni için ciddi tehlüeler arzetmektedir.

sosyalizmin çeşitti şekilleri bulunduğu, komiinizmin de bir ne-
vi sosyalizm olduğu unutulmamalıdır. yine unutulmamasr daima göz-
önünde bulundurulmasr gereken bir nokta da, Batı'da teori ve dokt-
rinde bazr farklar meydana geldiği için komünistierin karşısına en
kuwetli rakip olarak sosyalistler çıktığı halde, memleketimizde ko-
münizmin ya"sak olması dolalrsiyle bütiin aşrrı solcuların (müseccel
olan veya olmayan bütiin komünistlerin) sosyalist maskesiyle görün-
meleridir.

Sosyalizmin mahiyeti ve Türkiye için faydadan çok z.arar geti-
receği hususu, ilmi esaslara dayanılarak kesin şekilde açıklanmalı;
haikımız ve gençlik tarafından iyice bilinmelidir.

ı ı
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KOMÜNİST OYUNLARI

Nejdet §ançar

Bağımsız ülkelerde yaşayan komünistlerin vazifesi, içinde bıı-
lunduklan toplumu Moskova'nrn pençesine düşürecek çalışmalara
katılmaktır.

Komüniste, bu ihanet vazifesini gelişigüzel yapan bir yaratık gö-
zü ile bakmak doğru o|maz. Çünkü komünist, kendi iradesiyle yaşa-
yan bir insan de$l, dünya çapındaki bir vahşet şebekesine bağh bir
robottur.

Hedefi, ba$msız yurtlar ve milletler olan bu korkunç şebeke,
insanlarr, kend.i milli ve tarihi havalarrndan koparıp komünizmin o

iptidai ve vahşi batağına çekmek için şeytani usuller bulmuştur. Bu
şeytani usullerle, en saf ve basit halk adamrndan en iistün seviyede-
ki ayünlara kadar her srnrftan k§iter kolayca aldatılabilmektedir.
Özel surette 5ıetiştirilip toplumların içine salınan komiinistlerin yıkr-
crlrkları bundan ileri gelmektedir. Bağımsız ve demokrat yapılı top-
lumlarda korniinizmle mücadelenin zorluğu ve çetirıliği de bundandrr.

Bugüni,in dünyasında, bağımsız ülkelerin birinci vazifesi, komü-
nizmle mücadeledir. Bu mücadeleyi yapabilmek için her şeyden önce

komünizmin mahiyetini ve hedefini bilmek gerekir. Fakat sadece bu

bilgi ile iş bitmez. o korkunç hedefi öğrendikten sonra, komünizmin
bu hedefe hangi yollardan ne gibi oyunlarla ulaşmaya çalıştığru da

iyice öğrenmek lizımür. Bir toplum, bu şekilde silöhlandıktan son-

radrr ki, yılların tecrübeleriyle de şeytanı dahi aldatabilecek bir hal
almrş olan komünizmin karşısına dikilmek imkinıru bulabilir.

Komünizmle mücadeleyi hem fikir, hem de kanun yolu ile ve

çok sıkı bir şekilde yapmak şarttır.
Fikir yolu ile mücadelenin esası, komünizmin gerçek mahiyetini

bütün imk§,nlardan faydalanarak devamlı surette göder önüne ser,
mek ve komünizme karşı olan fikirleri, devlet eliyle de destek,leyerek

ayakta tutmak şeklinde özetlenebiür.
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Kanun yolu ile mücadele ise bir yandan bu en korkunç vatan
hainlisnin karşrsrna en ağır ceza"|arı koymak, diğer yandaıı da ka-
nun adamlarınl ve uygulayıcılarıru, komünist oyunlarrnr çok iyi bilen
kimseler haline getirmek ile olur.

Bir ülkede aydınlar ve gençler bu şuura ve bu seviyeye erişme-
dikçe; bir yurtta yargıç, savcı, polis ve miifettiş komtinistin şeytani
usullerini ve oyunlarını iyice bilmedikçe, orada komiiniz.mle yapıla-
cak mücadelenin verimli olması asla miimkiin değildir.

Çiinkü komünist, koıhünizrrıin oyunlannr bilmeyen aydrru ve gen-
ci, o şeytani usulleriyle, kolayca, kenği emellerine hizmet eden kuk-
lalar haline getirebilir. Çünkü komünist, taktiklerini ve hiylelerini
bilmeyen kanun adamrnrn elinden yakasıru kolayca kurtarabilir.

Komünistler, olaylardan faydalanmak veya olaylaİ yaratmak
suretiyle, hiylelerini ve o;runlarını bilmeyen k§ileri kendi havalan-
na kolayca sokabilirler. Yine komiinistler, taküklerinden ve çalış-
ma şekillerinden haberleri bulunmayan yargıçların ellerinden, yaka-
lanru rahatça kurtarabilirler.

Burada, fiirkiye'nin yakın yrllanna ait bazı olaylan ele alarak,
bu komünist oyunlarının ve hiylelerinin ükkate değer bazı örnekleri-
ni vereceğim :

1 - Üniversite harç tarifeşi :

İbtanbul Üniversitesi verdiği bir kararla, Üniversiteye yazılan
öğrencilerden bir mikdar para almaya başlamıştı. Gizli Tiirkiye Ko-
münist partisi'nin emri alfunda çalışan "ıstanbul yüksek Tahsil
Gençliği Derneği", bu harç meselesinden faydalanarak, komi,inizm
propagandasr yapmak iiznre kışkırtıcı bir bildirİ yayıntadı. Bildiri şu-
dur :

Üniversiteli arkadaştar !

1950-51 ders yılırun başlaması münasebetiyle, futanbul Yüksek
Tahsil Dernğ, bütün Üniversiteli arkadaşlarr selimlar, başanlar
diler.

Dört yıldan beri talebe hak ve menfaatlarının savı.ınulmasında
bütiin imki.nsızlıklara rağnen yılmadan savaşan derneğimiz, bu yıl
faaliyetlerine daha tesirli ve daha büyük bir brzla devam edeeektir.

Okuma ve yetişme imkAnlanmızın diizenlenmesi yolunda, mev-
cut siyasi paıtilerin hiçbir şey vödetmeyen prograrnlannı ve icraat-
lanru göz önünde tutan derneğimiz, gayet tabii olarak bütiin kuwe-
üni öğencilerden almakta ve onlara dayanmaktadrr.

İkinci Dtinya Savaşr'na girmiş memleketlerde dahi göriilmeyen
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ve yilzde beşyüzü bulan aşırr hayat pahalılığ karşısında me§ken,
gıda ve kitap gibi en zaıuri ihtiyaçlanmıa karşılayaırıazlıen, bir de
L947 de bizleri btisbiitiin muşkiil bir duruma sokan harç sistemi mey-
dana getirildi. Yani her sömestride iiniveısiteye aJtrıca para ödemek
znrundaynz

Bu vaziyete göre, fakir ve orta halli ailelerin çocuklarına, neka-
dar kabiliyetli olurlarsa olsunlar, Üniversite kapılan tamaırıen ka-
patılarak, tahsil yapabilme gayet ufak ve varlü,lı bir zümrenin imti-
yazı haline getirilm§tir.

Bu, Üniversiteyi zenginlerin menfaatları için kullanma"k, halkı-
mızı içine gömülü bulunduğu cehalette bırakmak isteyen 5i1 zihniye-
tin ifadesidir. Etiiyle bir zihniyete dayanan Üniversite, miigbef, itim,
halk k'ütürüniin ve halk sanafunın öncülüğıinü yapama,z Çiinkü o,
aıtık halkın malı olmaktan çıkmışhr.

Dernğmiz, geçen yıl açtığı harç kampaıyası ile bu antidenok-
raük eğitim sistemine karyı mücadeleye girmişti. ngili maka.mlara
muhtelif şekillerde müracaatlarda bulıındu. Yayın yolu ile bu siste-
min halk aleyhtan mahiyetini deva.ınlı bir şekilde t€şhir etti. Biitün
tiniversite öğrencilerinin haklı işteklerine rağtnen iiniversite makım-
lan ve hükümet okuma imkflnlarımıza yeni tahditler ko5rmaya devam
ettiler.

Üniversiteli arkadaş!
Şimdiye kadar gördük ki haklanmrzr kortımak için bir tek yol

vardır :

Birleşmek!
Hiir bir tah§il, hakiki bir hiirriyet, devamlı bir sulh yolunda ça.

lışan İstanbul Ytik§ek Tahsil Gençlik Derneği, sideri demokraük bir
eğitim miicadelesinde birleşmeye çağrır.

İstanUur Yük§ek Tah§il Grglik Drın*i
Dernek Başkanı than Berktay, Genel,Sekreteri Vecdi Özgiiner

ve üyelerden Şaban Ormaılar, IIasaıı Giirtlağ,ve Nuran Dozer tara-
fından hazırlanüğ tesbit edilen bildiri, görütdüğil gbi kızıt propa-
gandaıın üpik bir örneğidir. Bildiride, iiniversite harç tarifesi, bir
zenginlik_falıirlik mİıselesi imİş gibi ele alınmış, bu suretle iiniversi-
tede varlıklr sınrfın qıkarlarınrn konınmaya çatışıldığı iteri §üriitmiİş-
tür. Soniadan "mutlu azınhk" deyimiyle kısaltılan ve bugiİn ğ6 lıızıl
aSzlarla kalemlerden hiç eksik edilmeyen bu deyim, bildiride "ufak
ve varlıklı bir ziiını,enin imtiyaz," şeklinde tlile gptirilmişür. Bildiri-
de yer alan, üniversitenin varlıklı kimselerin çıkarlan için kullanıl-
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mak istendiği iddiası ile, halkın, gömüldüğü cahillik içinde brrakıl-
mak istendiğ hiikmü de komünist oyunlanür. "Halk kiiltiirüniin ve
halk sanatının önctilüğü!" gibi ısiizler ise, kte§ik kremlin tekerleme-
lerinden başka bir şey değildir. Bildirinin son cümlesindeki .'hakiki
hürriyet" ve "devamlı §ulh" sözleri ise komiiniaııin komiinist4e ifa-
desidir. Çünkü komiinistlere göre gerçek hüıriyet komiinist rejimin-
dedir. Devamlı banş da, bütün diinyanın Moskof pençesine geçme-
sinden sonra olabilecekür. Bütiin bunlardan sonra da, üniversite
gençliği "demokratik eğ,itim mücadelesi!" tekerlemesiyle komünist
tgrbiye mücadelesine çağnlmaktadır.

Işte, üniversitenin 195G1951 ders yılı açılışında, dernek mensup-
ları ile neye ve kime hizmet etüklerini bilmeyen gençlerin cta$ttık-
ları bilüri, tiiyle bir Kremlin oyunudur.

Bu kızıl bildirinin elebaşıları mahkemeye verilm§ler, İstanbul
6. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yarg:lamalarr sonunda sade-
ce, "Cemiyetler Kanunu" na aykrn hareketten para ceza§ıına çaıptı-
rılrnışlardrr. Gizli Ti.irkiye Komiinist Partisi'nin kolu olarak çalışan
futaııbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin bu kıal bildiriyi };ıa.ar-
layan mensuplanrun komünistlik sııçundan ceza yememeleri, yargı-
cın, Kremlin taktikleri ve kıal oyunlar hakkında bilgi sahibi olma-
masındandır. Bu yüzden hüküm, hareketin sadece dış şekline bakı-
larak verilmiştir.

2 - Beethoven tiireni:
Beethdven'in öliimiinün 123. yıldöniimü dolayısıyla, 26 Mart

1950 de Beyoğlu Halkevinde düzenlenen bir toplantı, komünistlerh,
en tabii olaylardan dahi akla hayale gelmeyecek şekilde nasıl fayda-
lanmaya:çalrğtıklannın göz agıcı bir örnğdir.

Bu toplantıyı tertipleyen de İstanbul Yüksek Taheil Gençtiği
Derneğ'dir. Anma günü çağırılan "Başkan Yılüz Baştımar" imzası
ile dağntılmış, toplantıya g:elenler de Yıldız Baştımar ile Sevim Tarı
ve diğer dernek mensuplan tarafından (göğüslerinde pembe karan-
filler oldğu halde) karşılanmışlardrr.

Fakat a.sıl propaganda, Beethoven hakkında yapılan konuşma-
larda kendisini göstermiştir. Gizli komünist partisi üyelerinden ol-
duğu çesmi makamlarca tesbit edilenlerden Solmaz Giirkmen adlı
birisinin yaptığı konuşmadaki şu sözler, kızıllann, propaganda ko-
nusundaJ<i u§talıklanna çok dikkate değer bir örnektir:

"Oııun 7,amanında miizik münhasıran burjuva sınıfına inhisar
eüyordu. Beethoven, yalnız burjuva sınıfına değ,il, kalabalık halk
kütlelerine de hitap etmişür. Ishrabın birer ifadesi olan senfonileriy-
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le, ulruşuk halk kütlelerini kamçılamak ve harekete getirmek iste-
mişür. İn§an Ilaklan Beyaıınamesini senelerce ewel senfonileriyle
terennüm eden Beethoven nağmelerinde "milyonlarca hqlk kütJeıeri,
harekete gelin, diinya barşı için birleşin, hür ve mesut diinya bu küt-
lelerin kucaklaştığı ve banşı haykırdığ dtinyaür!'' d€miştir. İsük-
balde bütün diirıya, Beethoven'in senfonilerini orkestra halinde çala-
cak ve koro halinde bestelerini terenniim ederek sulhu hayluracak-
tır."

Bu sözlerin, elbette ki, gerçekle en küçiik bir ilişğ yoktur. f,'a-
kat, o büyiü musiki iistadı hakkında bir şeyler dinlemek ve öğren-
mek için toplantıya gelenlere komi.inist sözliiğünün propaganda te-
kerlemeleri olan burjuva, hür ve mesut dünya, halk kütleleri, dünya
barışı gibi sözleri ve deyimleriyle seslenilmiş, yarrnki diinyaııın bir
komünist diinyası olacağ yollu telkinler yapılmaya çalışılmşhr. Bu
söder, elbette ki, komünist propagandasıdır. Nitekim, linzıt propa-
gandarun inceliklerini bilenlerce tesbit olunmuş; fakat, yiiriirliikteki
bir kanuna aykın olmasrna ve gizli Komünist Partisi'nin kolu bir
gençlik derncğinin aynı suçtaıı takibe uğramş veya mimlenniş kim-
seleri tarafından tertiplenmiş bir toplanhda ııiiylenmiş bulunmasına
rağmen, olay hakkında hiçbir işlem yapılmamşhr.

3 - Na,am Hikmot'i lrurta,ım, lra,mpan5ıası:

Gizli Tiirkiye Komiinist Partisi'nin sevk ve idare ettiği İstanbııl
Ytltr§ek Tahsil GençIik Deıııeği'nin, Na,am Eikmet'in hapisten kur-
tanlması için açılan kampanyada oynadr$ rol önemlidir.

Dernğn bu yoldaki ilk hareketi, 8 Mayıs 195O günkü toplantı-
sında N6arm Hikmet'in kurtarrlması için bir bilüri hazırlamaya ve
onu dağıtmaya karar vermesidir. Yönetim Kunılunun bu karan ile
klasik komünist lrışkırtıcılıklan ve yalanlanna dayanan bir bildiri
hazırlanmrş ve 48.000 tane ba^sılan bildiri, 10 Mayıs glinü dernek üye-
leri ve başka kızıllar tarafindan futanbul'un çcşitli yerlerinde dağı:
tılmıştır.

Bildirinin metni şudur :

Ilal<sover halhmıza!
Büttin hayatında kenü için lıiç bir ş€y istemeyen, j,ahz haihn

ısfurabını }4aşoyan, destanlennda oııla,ı:ın mücadelelerini anlatan bü-

vtll« şalrlnlz Nizm llilret, 13 yıl önoe hiçbir hulrulüi ve kanuni esa.
sa ıiıyanmoksıan hakşu yere 28 yıl 5 aya ınatkfrm ealilili Bu hak-
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sızlığın kardırılması igin yaphğı deva,mlr miiraca,atlariiın hiçbir ne-
figo alemn/lı. S&ğlık durunu sİttikço kötiiloşen Ni.zıın Hikmeü ha-
pishane kiişelerinde ağır oğır ölmektense, milletino yazdıb son isti-
da,y& ca.nını pul yorine ko5rarak yeni bir mücadeleye ahldı. 2 Mayıs_
fa.n itibaren açhk grevine başladt §6,zım Hikmet'in lruıtarıtması için
adaleti soven, bu haksızlığa tolıammiil edemiyen diinyanın ve mom-
leketinizin bütiin na,muslu insanları birleşerok yetkili malıa,mlar nez.
dinde biryok teşebbiislerito bulundulaı. BütüJı bunlaro karşı resmi
makamlar yaJnızca sustıı.

Yann, memleket mukaddorahnı elino aJacalr ohn ve bunun so-
rumtuluğunu bütiin ııarlığ ile duyan Tiirk gengliğ afrna mesul ma-
kamlara soruyoruz"

Diinyamızn, insan halilaıının korunması için seferber oliluğu
tlomokrasi dovrinde, İn§an llaklan Beyaıına,mesini inzah.m§ blr
rnemlekotte, insanlığrn göz beboği Nözım Hikmet'in yaşa,me halıkını
gasbetme satihiyetini size kim verdi?

Halk oyu öniindo bir kero ilaiıa, açülarız ki, onun öliimiine se-
yirci kalırsak btitiin iliinya ve gelecelr neşiller bizi lAnetle anacaktır"
Bunu ön}emeliyiz

nalısulığa kaşı koyan, adaleti §ovıınaJı gog ihtiyaı, kadın, er-
kek bütiin vatandaşlar!

Heniiz vakit geçmoden h,e,r ülrtü demokratik haktnnızı kullana-
rak harekete geginiz ve yapılarealr her teşebbiisti destekleyinia

Bi,z, bir gençIik toşekkiitü olarak Nazım Hikınot'in cozasınrn in-
fazı ilurduıulrıncaya lradar mücadele edeceğimiz vo bu yoltlıı giıişi-
len her toşebbiiso büüin movcudiyetimizlo katılareağmıa il6n ederiz

Yiiksek Tatı§il Gençlik Derneği
"Ni,zım Hikmot'i Kurtannız!" adlı bu bildiriyi hazırlayanlar İl-

ha,n Berktay, Vecdi Özgiineri, Nuran fuınr ve Şa,ban Omanla"ıidır.
Hepsi dernek üyeleri olan dağıhcılardan tesbit olunabilenler ise şun-
lardır. Evinç Onaıan, Tuı}ıan Baykaıa, Zrtl<ai Üzgeng Yılmaz Gü-
len, Abuzar Özdemir, Akça Akyokuş, §evinç Tank, Tıırhon Güveli,
Kemal Dayan, B,emzi fxilübol, Veysel Akkaş, Nuran fuınr, Vecdi Öz-
giiner, Voli Dolu, Solmaz Görkmen, Narinç Tanık, than Berktoy, Yıl-
üz Baştimar, Muaila Akyol

Üniversite harç tarifesi için yayınlanan bitdiride olduğu gibi,
bunda da, klisik komiinist oyunu açrkca göri.ilmektedir.

TYajik bir havaya biirii]ıdi,irmeye çalışılaı bildirinin en büyük
yalanları şunlardır:

1) Nöınm llikmet'in, kendisi için birşey istemeyip sadece hal-
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krn ıstrrabın, ve onun mücadelelerini anlattığ yalandır. Na.am nik-
rnot, Tiirk halkının ıstırabını sömürerek Tiirkiye'yi kremlin'e satJııak
için uğraşmış ve bu hiznete karşılık da mevki ve şöhret istem§ ve
düşiinmüştür. Bu kampanya sonunda hapisten kurtulup Tiirkiye'den
kaçınca önce Romanya'da, sonra Rusya'da söylediği sözler, bunun
binbir delilinden biri ve kendi sözleri olduğu için de en reddolunamt-
yacak olanıdır.

fute Romanya'da söyledikleri :

'iliirriyotin kalelerinilen biri olan Boınen II&lk Cumhuriyeti
topıaklanndo bulunmaktan vo hiiııiyeti teneffris eil,ebilmekton boh..
tiyanm. Ilayatla öliim, sulh ilo haıp aıasında.ki savaşta, hoyat ve
sulh muzaffer olarcaktır. Ziıa" sulhun konı5ruculan hayah yaıatan
haJk topluluklanür. Zira, ba safiırdaki yiiz milyonlarca insan Sov- 

.

yetler Birliğİnin ve ha,lk ve demokrasinin 5rurttaş,lantlır. Zina hoyat
vo sulh bayrağını havaiiı tutan el §talin'in elidir."

İşte Rusya'da söyleükleri :

"Bugtin benim ınemleketimin halkı, Tiirk halta Amerika em-
peryalistleri elinĞo esirdif. fiirk hatkı Amerikan 'lnifoma§ı gıyaliri-
lerek Kone'yo kaa,til olmaya göndorilmektodir. Ttixk kardeşlerim, çift-
çiler, işiler; y,ino Stalin'in baın"a$ altındo §oıyet itleoti için de çar-
pışacaklardrr."

Bunlar Moskof uşaklığının sözleridir ve bu gibi hizmetlerin kar-
şılığı malümdur.

2 - N6aım Hikmet'in hiçbir hukuki ve kanuni e§asa dayanmak-
srzrn mahküm editüği de yalandır. Nözın mlrmet, Tiirk ordusunu
isyana teşvikten yargılanmış ve suç meydana çıktığından hüküm
giymiştir. Btiyle bir ihanete kalkışan bir adamın hüküm giymesin-
den daha tabi1 ne olabilir?

3 - Nözım Hikmet'in, hapishane köşelerinde kadere boyun eğip
ağır ağır ölmektense, açlrk grevine başlayıp milletine yazdığı son
dilekçeye carunı pul yerine koyduğu sözleri de, halk arasındaki an-
lamı ile edebiyattır ve yalandır

Bir kere NAam Hikmet açlık grevi yapmam§, açlık grevi oyu-
nu oynamrştır. Bu o5ı!ın süresince gizli gizli yemek yediği de malfım-
dur. "Milletine yazdığ son dilekçe..." sözii ise, Moskova hava alanr,
na iner inmez: "Bon Sovyetler Birtiğinin cocuğuyun!" diyen bir ya-
ratık için söylenebilecek sözlerin en giiliincüdiir.

4 Nazım llikmet'in, insanlıSn gözbebeğ olduğu löfı da pa-
lawalann en büyüğiidiir. Naam Tlilrın€t, iagnnlığn değil, olısa olsa
insanlığı .yutmaya çalışan Kremlin'in gözbebeklerinden biri olabilir.
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§AI\rAT MAsrE§İ ALTI^II}A Koıı[ÜNİaI

Nejileıt §ançar

Sanat eserleri ve dolayısiyle edebi eserler, meydana gelebilınek
için hür bir atmosfer, hür bir oıtam isterler. Vicdaııyla, kalbiyle,
di§iiıceleriyle başbaşa kalamıyan, dş baskılann ve zorlamalann et,
kisinde bulunan bir saıatçı, gerçek bir sarıat eseri ortaya koymak
imkanından yoksun demektir. Çiinkii sanat, göklerde uçan bir kuş
gibidir. Bu kuşun bacağna veya kanadına ip bğlamaya kalkırsanız
uçaına4 diişer.

Mark§izm, hayat anlayışı ve prensipleri bakımrndaıı sanata, hür
ve gerçek sanata karşıür. Bir Marksi§tin gerçek bir şanat eseri or-
taya koyabilmesinin güçlüğii, hattö irıkinsızlığ bundaııdır.

Sanat eserini ortaya koyacak insandır. Marksi.a insanı kabul
etmez. lıiarksizrn'de fert yoktur, sıruf vardır. İnsaır, sınrfın üriinü-
dtir ve bu sebepten kişi[ği yoktur. Halbuki, insantık tarihinin tö baş-
langıcından güniimiize kadar ortaya konmuş sanat eserleri, kişilik
sa"hibi insaıılann eserleridir. Sanatın edebiyat dalında verilmiş eser-
lerde ise çeşitli insan karakterleri ve bu çeşitli kaıakter sahibi in-
sanlar arasrnda geçen münasebetler ele alınmışhr. Marksiz.m biitün
bunlara sııt çevirm§tir. Onun için sadece ezen suufla, ezilen sınıf
meselesi ve bu meselenin doğurduğu miinasebetler, mücadeleler var-
dır. Marksist sanatçr ya|nz bu konuyu işlemeye mecburdur.

Marksizm, bir dikta sistemidir. Bu si§temde, di4ginleri ellerinde
bulunduranlann isteklerinin dışrna çıkmak miimkiin değildir. Bu, yal-
nız siyaset alanında değil, sanat sabasında da btiyledir. Bir edebiyat-
çı da Kremlin'den çıkan feııııanlara göre eser yazırıak zorundadır.
Bu zorlamadrr ki, Marksistin elini kolunu bağlar. Ve Maıksist ede-
biyat kuşu bunun için uzun ?,a,man uçaına"a Marksi§t kalemlerin en
ustalan, eıı hiinerlileri datıi, olsa olsa ilk eserlerinde beürli bir sevi-
ye giısterebilirler. Da^ha sonraki eserleri ilk eserlerinin tekrarından
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veya taktidlnden ileri gidemea Çiintdi yazmak zonında olduğu hep
aynı şeydir

Kitaptaki marksizrıin sanatla ilişkisi §te btiyledir.
Marksiznin, LgL7 ütilölinden §oııra Rusya'da ütidara gelme-

sinden sonra ise, iş, tamamen degişmiştir. ÇiiDkii 1917 den sonra.
Marksizm, arfuk kitaptakinden çok da^ha başka bir hal alm§, İslöv-
Rus emperyalizrıinin tesirli ve yılıuo bir silehı olmuştur. Bunun şo-
nucu olarak, komiiııist de, içinde yaşadığı ülkeyi, Kremlin'dekilere
tutsak etme yolunda olan k§i hüviyetine btiriinmi§tik. Bu çal§ma-
da, edebiyatçı kalemlere düşen de, sanah bu yolda bir propagaıda
öleti olıarak kullanma"kfur.

Sanat ve fikir yolu ile yapılan komiinizrn propagandası, diinya-
nrn her yerinde, aJmr esa§ ve prensipler ilzerinden yiirütilliir. Bu yol,
da ilk adrm, insanlan proletarya olaıılar ve olmayaıılar diye ikiye
a5nrmaktrr. O yıllardan bu yana Tiirkiye'de yapılan komiiniz.m pro-
pagandalarında bu temel prensip ele alınmş ve işlenm§tir.

1917 ihti]elinden birbuçuk iki ytl kadar §ıonra, fiirkiye'de yayın-
lanmaya başlıanan bir Kıırtuluş dergisi varür. Dı. Şeilk Eiisnii ve
arkadaşlan tarafından çıkarılan bu dergi, fiirkiye'de yalnnlınmış
ilk moskofçu dergidir. İşte nu dergiden, biri vatansever l(aradenizli-
ler tarafından öldi.irülen, diğeri hayatı boytınca gizli riirkiye Komü-
nist Partisinin başkanlığnı yapan, iki komünistin yazılanndaı birer
parça :

"I)omek diinyada yeküğerine at iki sınıf bulunııyor: Biri cnlı-
şan, diğeri çahştıran.. Öylo çalışan ki eziliyor, ta,zyft görüyoı; öyle
çalştıran ki eziyor vo ta,zyik ediyor. Ç,alışhranın umumi adı serma.
yedar veya kapitalist; çahşnnın umuml adı proleıtır5ra!"

(Etiıem Nejat)

"Memieketimizde ahıli; meırfaatları, an'aneleü ihtiı,açları mliş-
terek sınıfla,ra aynlır. Ve bunlır iki ega§lı sınıfta toplanır: Biıi çelt-
şaıı ve hiçbir şeye ırıalik olma,5ran, diğ€,ri hoir şeyo ınalik olan ve çn-
hşmayan..." (Dr. Şofil( Rıisnü}

Milletimiz, Anadolu'da batılı emperyalisüere karşı o mucizevi
istiklöl. Savaşı'nı yaparken, arkadaşı Ve"Nt ile birlikte Moskova'ya
giden ve orada toplumtarr sanat yolü ile ,Kremlin köleti§ıne sevket-
menin yollarrnr öğenerek Tiirkiye'ye dönen Nerım Eikmet, cumhu-
riyetten soııra ilk zehirlerini alııhrken, bu sanat tekerlemesini bir
yaasında şöyle dile getiriyordu:
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yiiz metıpden
Çiftleşen iki sineği soçnbilen iki gözüm
Elbetto göTdü
İki ayalrlıIann ikiye ayrıtdrğınr
Sen bonim
Ilangisindon olduğumu anla,ma,k istiyorsan
C€bire sok kafaıu..
Oıda ayünlığı okuşıan kara ekmek
Sana doğruyu söylor.

Komünizmin srruf tdkerlemesine dair, üç ağıdı geberik komiinist-
ten verüğim şu'örneklerin benzerleri, hani şu meşhur Tonguç Beba'-
rıın Milli ğitim İll<<lgzetlm Müdürlüğü sırasınd,a çıkarılan Köy Ens-
titüleri Dergisi'nin çeşitli sayılarında yer alan öğrenci yazılarrnda
bulmak da mümkündür. İ§te bir misal :

Soru: I

Şu berızi giiz elma"§ı gibi rcnkli
L,icivort oekotli sevimli gocuk
Neden böyte de
Bu saz benizti
Yalın ayak, başı kabak çocıılr
Öıyle itıegit;
Nedenilir ey ağacım,
DaJının biri saıı biri yeşil,
Biri kıırur, biri büyür
Biri ağlar, biri giiler...

Milletleri b,ciylece ikiye biilüp birbirleri aleyhine kıştiıırtmak ve
meydaııa gelen düşmanlıklardan faydalanarak ülkeleri yutmanrn yol-
larını bulmak için kullarulan bu sınıf tekerlemesi, sonraları, Nözım
Ilikmet'in, babasrrun müdürü bulunduğu Kaüköy'deki Siireyya Si-
namasırun locasrndan bedava sinema seyredip kara ekmek şiirteri
söyleme seviyesini çok aşmş, toplumlardaki sefaletten sonuna ka-
dar faydalanarak tek tek örnekleri memleket çapında meseleler gi-
bi göstermek şeklini almrştrr. İşte son 5nllarda, şişirile şişirile adlarr
büyük sanatçıya çıkanlmş kişilerin eserlerinde bu sefalet sömürücü-
lüğü ön pli,nda yer almaktadrr.

Demoloıasi düşnantıgt ve sosyaliz.m :

Sınıf teranesiyle toplumları 1nrçalamaya çalışan komünistler,
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insan zekisııun uzun tecrübelerden sonra en iyi idaıe şkli olarak
kabul ettiğ dÖmokrasiyi yermek ve 6nun yerine, mlletleri komiiıii2-
me ve dolayısiyle Kremlin'in kucağına göttirecek bir so'syalizmi sa-
vunmak yolunu tutmuşlardır.

Demokrasi düşmanlığının ilk örneklerinden ikisini, Kıırtuluş der-
gisinden veriyorıım :

"Burjuvazinİn yarlak ve kandrncı bir kelimesi olan demokrasl.."
(Etiıem Nejat)

"I)omokra.si, proletaıya5n daha bir ıııüddet igfal için uyilunıl-
mıış bir yalan, kocıa bir yalan, kuynıklu bir yalan-.."

(Me.hme.d Sehhattin)

Demokrasiyi, halkı sömürmek isteyenlerin uydurduklan koca-
man bir yalan diye göstermek suretiyle en büyük yalanı «iyleyen ko-
münistlerin, bu siyasi sistem yerine koymak isteükleri sosyalizrn,
nasıl bir sosyalizmdir?

ıhanet ha.mleleri karadeniz sularında sona eren Moskof. kölesi
Ethem Nejat, Kurfuluş'ta şöyle yazıyor :

"Tiirkiye'yi bedbahti ve felöketlerden uzakla^ştınacak en tabii
meslek deırıokrasi tleğildir. Diinya kuwetiyle ve tıe5rnelrnilel teşkil6t-
la mi§torek düşmana karşı çalrşmak mocburiyoti kaşısında ancak
sosyaliz-ındir. Vatandaş! Arkailaş! Mt§terek düşrnanr boğmak için
PrOleter5,a sınrfına geç ve sosyalist ol!"

Kurtuluş dergisinde bu yazrlarr yazanlarrn, sorırada"ır kurduklan
Tiirkiye İşçi ve Çift4i SosyaÜst Frrkası adlı parti hakkında takibata
girişen o zamanki Emniyet Umum Müdürlüğü'nün hazırlayp bağh
bulunduğu Bakanlığa sunduğu uzun rapor şu hüküm ile sona ermek-
tedir :

"Netice: Sosyalizm pordesi altında komünizrn ıe marksim pro-
pagandasıdır. İstanbul'da. yayınladrklan Kurlnluş, Aydınlık, Yoldaş
mecmuaları ito Oral<-Çokiç gazetesinin yaalan cla taına,ıııen bunıı
giistermektedir."

Yine o sıralarda İstanbul Vatiliği tanafında,n zamanın İç§teri
Bakanlığna gönderilen bir raporda, bu sosyalistlerin, Moskova'da
bulunan Üçüncü Eliıternasyonal'e bağlılıklan ve onunla olan ilişkile-
ri şu satırlarla belirtiliyor:

'Bu şahıslar Moskova'da buluııan Üçllnctl Entoınasyonal ile ir-
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tibot temin efui§lgr ve Ru§Jıe'da toplaJıan kongıeye Ttittiye komü-
nİ§tleri nn-ırrtıı:n Dı. Şofik Hiİşnü ve §odıgttİn C€lal beylg munhhıs
olıralr göniieııilm§ ve otadan slilıklın talimat iie İstanbut'a dönerek
faaJ§ete gogıüşHir."

E§asen, kendileri de, muhakemeleri sırası.ndaki ifadelerinde sos-
yalisflil{g66r, komünizm olduğunu ıaklamamşlardır. Şfrk ffiisnii,
7V27 de yargılanırken verdiği ifadede a}men şöyle dem§tir:

"Boıı, meflr&ro itibariyie, sıln bir fuııfu, boğ,h olaıak komiiıiş-
tinn. ilomleketin solA,metini bundı buluyonım."

vg nihayef, her şey bir tarafa, komtini.arıin kırk yıllık Jruva.sı
olan kızrl Rusya'nın resmi adı "§ovyet §oeyalist Cıımhuriyetteri Bir-
liği" değil mi? Sade Rusya'nın devlet adındaki bu sosyalist kelimesi
bile, bizde hele son yıllarda azgın bir hale getirilmiş bulunan sosya-
lizm kampanyasının gerçek hedefini göstermeye yetınez mi?

Bu konuda geryeğe varmak için bu da yetmiyorsa, bütiin akar
şulan durduracak bir belge takdim eüyorum. Bu belge, bir arama sı-
rasında Dr. Şerlk Hiisnü'nün evinde ele geçmiştir. l(grıdisi tarafından
hazırlanmış olan "İleri l}emolırat Cepheııin Frogıa,mı" adlı bu gidi
prograının 25. maddesi gürültiisü bir türlü sona ermeyen sosyaliznin
nası] bir sooyalizrn olduğunu en a4ü şekilde ortaya koyma-ktadır. İlk
defa huzuııınuzda güneş yüzü görecek olan bu gidi belgenin 25. mad-
desi şudur:

"Milli istiklilimizin temell,eri §oeyalist §ovyet Cıınhuriyeüei
Birliği ile süı bir dostlıık ve işbirliği sayesinde ahlmış olduğundan
bundan §onıa alıı istikl0timizin soğlamla"şhnlabilmesinin ilk ve son
şrtı bu dostluk ve §birliğinin eekisinilen daha sistemli vo sa,mimi
bir taızda devıırı ettirilmesidir. Bu iş, beşeriyet iizeırinden faşim be-
l§şını defefuekle vg insn.nlq.ra vo milletlero sorbestlik ve isüklil için-
de şınırsız terakki imkflnlı.rı soğla,mal<ta bu lıadar kat'i bir rol oyna-
maJrts olan bu bilytik komşıı devlete içten doşt ve onun yüzdo ytlz
itimet oal€bllocegi şahı§laralan ıniiıelıkep bir hükimfiti başımızo gCItiı-
reklıe an@J< kabildir."

İşte, bize şunulan ve,sunulmaya devam edilen sosyalizmin ger-
çek yiizü budur. Eugiinden, yalıın yıllardan örnek vermeye lii-ııım
görmüyoruın- Çiinkü, Tiirkiye'yi kurtaracalı tek reçte diye tekrar-
larııp duran bu yalancr sosyalizm, hepimide hava gibi temastadır.
Hükmü sizler verin.
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Şıhıslara ve müessşeloıe saldırı :

Komiinizrı, yayilmasını önleyen kişilente maddi veya manevi
müesseseleri daimi bir bombaıdıman alhnda tutaı. Bu saldınların te-
meü şu iki kelime ile dile getirilebilir. İftira ve yalaı!

Şaiıslara hücum çığnnı bizde açan Nezım Eilmet'ür. İk don-
],jşotluk yıllarında elindeki Moskof saa ile §8lürdıgı üç kişi vardır:
Ahmeal iİişim, Yatıup Keilri ve llaındullah §uphi... §i.z-ım'la ğıı1_
lardan bilhassa ilk ikisine salünşı, tıiihret yıkma düşiincesiyiedir. Da-
ha sonraları, kanlan glbi kafalan da çıfıt bir çiftin, §ertel'lerin, çr-
kardıklan bir aylık dergide "Puüan Deüriyoruz" başlığı alhnda
Namık Keml, Abalilthak Hff.miıl gibi milli ve vatani nıh sahibi ka-
lemlere salürylan, onlaıın varlıklannda milüyetçilik, vatanseverlik
filin gibi komiinizrnin a,şma§ıı imkAnsız setleri yıkmak gayesinin ese-
ri idi. Bu arada, bu gerçek dğerlerden boşalacak yerlere Nezım IDk-
ınet filön gibi kaıu ve kafası bozıık fikir ve nıh baldırı çıplaklanru
oturtmak da ikinci bir hedefti.

Müesseselere gelince: Bunlar miüiyet, vatan, din, ail€, askerlik
gibi toplumlan ayakta tutan temel maııevi direklerdir. Bu çığnn ilk
örneğini Ethem Neiat ile birlikte Kaızdeniz'e atılan §üphi Yoldaşı'taır
soııra Kremlin'in bir bir numaralr gözdesi haline gelen Şefik ffiisnü
ve arkadaşlan tarafından çıkanlaıı Kurtuluş dergisinde buluyonız.

İşte, vatan düşmanlığından kiiçük bir örnek :

"Biz, bugiin maiıvolan, diin ne olduğu kat'i surette kimse tara-
fından bilinmeyen ve Jalnrz bir hayatden başke birş€y olma5ıan "ta-
rihi ııatan" yeı,ine ötisi mömur ve mtiroffeh bir "b ve işçi y&lh,Dı"

vücude getiırıeliyiz- Nazaılınmıa bizo, parlak diye ınethedileıı h-
rihin kananlık ve kaıılı sayfalarına @i} lsükbalin nurlu ve mesut
sulh vo iş eliin5ıasıno çeviırnoliyiz! !"

İşte ordu ve askerlik di§manlığ :

'Ordulaı ild kiitleden teşaırill ediyor: Haı,ah paıa ile §ehn alın-
ınış vo ltlçlllrton beri vatanperverlik, fetih, iğtinam ve şiihret hırsı
gibi telkinlerlo biiyii.t'ıitmtiş bir zabitan heyetl. Cebron ölilme §Oyk
edilen zavaJlı ve Bi-hober efrad... İnsoitı ııe hakpcreet asker aılonaş-
}aıımo §onarrm: Ötümlerine ve hoyıthrıno mukaiıil 16,r ettiklori ne-
dfu?"

Din düşmanlıSnın ilk örneklerini de Polonya asıllı NOzıın Hik-
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met vermiştir. Ruhçu Berkley'e saldınrken
bakın :

Behoy Berkley!
Bohoy blr lüarış boyuna bakmodon
Ka_rpatlan inlrör eden cüoe!
Ahroto gittiysen eğer
Ora^ilan bfu taç gönıüer
Siislıenek için Allah'ınuı başını...

karaladığı şu salrlara

108

Binip AJhiı'ın sırtına
Soldan geri ka4lyorsuıı..

Hikmetof'un bu yiiksek ( !) şiirini yayınlaüğı kitapta Allah ke-
limesi küçük harfledir. Ama bunu, Yoldaş Hikmetof'un, özel adlann
büyük harfle yazılacağnı bilmeyişine vermek mümkiin değ,il. Çiinkü
aynr kitapta Marks, Engels, Gorki gibi aüar büyük harfle yazılmş-
tır.

Sonra dikkat edildiği gibi bu parçada Tanrr bir yandan Borkley'e
ait özel bir varlümş gibi gösteriliyor, diğer taraftan Allah'rn srrtr,
Allah'ın başı gibi sözlerle maddileştiriliyor. Bütiin bu utanmazlıklar
ve edepsizliklerin sebebi de, peygamberleri Lenin'in : "Din, afyon-
dur!" herzesine dayarur. Yani o prensibin cıvrk tekrarlarıdrr.

Son zamanlarrn a4gın ün di§manlığı, işte bu başlangrcın deva-
mrndan başka bir şey değildir. Fakat §n garip ve hatt6" gi.ilünç tara-
fı şu ki, ilöhi din]eri inkira yeltenerıler, bu inkön iki çıfıtın uydurma
dirılerini tutturmak için yapmaktadırlar.

Bu azgrn din di.§manlığnın örnekleri o kadar çok ki... Burada,
çok özür diliyerek bir mısra okuyacağım; ancak bir kelimeyi sade
harf ile göstererek :

Yeşilin arkasında ne va,r? B..... var..

Yeşil malüm : Din... Yani dinin arü pisliktir demek isteniyor..
Aslında ise pislik dinin arkasında değil, bu dereceye iğrençleşen yara-
tıkların ağzlannda, damarlarrnda, beyinlerindedir.

Bu konuyu bitirmeden, köy enstitülerinde yaratılmak istenen ha-
vaya bu münasebetle de bir kere daha temas edeyim:

Sekiz sayı çıkan Köy Eııstitüleri Dergisinin bir sayısında Tanrı
başlıklı bir yazı vardrr. Bu yazrdaki fikirleri şiyle özetlemek müm-
kün:

a) Dini inanışlar geri inaruşlarür!



b) Tiirkiye'li ayünlardan bir kınmr bu çürii} şeylere, çüriiklük_
lerirıi bile bile inanmaktaürlar.

e) Bu inanış, dewimciliğe karşıdır!
ç) Ayünlann, sanatçıların ve ilim adamiarının ibadet etrrreleri

ayrptır! ğinkii ibadet hiçbir yaşaına yetJ<isi olmayan şeylere inanma-
nın neücesidir.

Bu korkun1 yal.a şu satrrlarla bitmektedir:

"İnsanlü taıihinin ne acınacalı anra5ış kıbiliyetsizliğialir ki ilk
za,inanlarda en basiğ hatte hayvan ilereoesindeki iptiilai fertl,erin ha]
5ıallerindo beliren minnettarlık voya kor.lrunun malısulii ohn Tanrı
fikrine, sonraılon gelen daha niitekff,mil insaıı|aı büytik bir değer ve
ohemmiyet rıeııniş,lor vo bu uğurda birbirlıerinin kanrnı içmokton bi-
lıe kaçınmaııuşlıartlır. Ümit edolim ki şıannın diiııya^sı imanmı, gökler-
den geloek göriinmoz kuwetler vo fizik ötosi fikirleıle beşlemoşin!"

Devleti Kötiileme:

Devleü ve devletin kademe kademe çeşitli mevkilerini ikgal eden-
leri kötiilemek suretiyle toplumun temelini §arsmaya çı.lşmak da
komiinizmin taktiklerinden biriür. Bu yıkıcük daha çok hikflyglg1-
de, romanlarda, piyeslerde yapılrr.

Bu oyunun ilk edebi (!) örneklerini verenlerden birisi, haıi şu
Bulgaristan'a kaçmak isterken öteki tarafı boylayan Sobahettin
Ali'dir.

*abahaffiin Ali'niı 1935 de basıIan Değirmen adlı kitabındald hi-
köyelerin çoğunda, bu yıkıcılığın sinsi örnekleri bulunuyor. Size bun-
lardan birisinden, Komilşeiıir adlı hiköyeden bazı satırlal okuyaca-
ğm:

"Birinci looa kaymakaının.. Bu, Miilkiyoden yeni 9ümış fukoil-
ıaü bir gonçtir. Dmsa,linde olan her şe,y keııdisinde de ııar: Ukali,
kendini beğonniş, kötil siiz sabibi.. Itrayahnda naınuslu adam tasav-
vur edenez- Ona göno bütiin kadınlor oııüıtrııı, bilttln erlrelrler buna
benzer illetlerle maltl kiınsolen.

Yanında oturan ila canda,ma lruınandanı. Kaymalıamm hemşeh-
ıisi Bil§eniz ne hasistir. Meınloketo yeni gelen memırları hoı tiirlü
kotaytığr giisteıir. §ırf onlarla ahbap olaıak goce tophntları yıp-
ma,lr, iiiyleco aile kadınları ile çnşmiçonez goçinmek için..

Diğer looalar de boş deSl: Hususi muhasebe moınnru, haıcııah-
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tarı eksik taüaklruk etfitmekteki mnhnrcü ile n€şhıııdıır. Şiş*r,
sObdini locanm kenarını iiıyayıra,l< oşa,byıı, iki polisin rofabtfodo
gelen sotmyeleıu bairryor.

Belcdiye i"oran a,ra§ır& koridora çüıyor, biraz sonra bıyıklarını
silip ağz,iarıno leblobl atarak giriyoı"|&r. Bıı lıasabonın lğ4ak ral.ılo-
ıı pek enfeştlr.

Eşraf kızlonna. stizgiiıı bekan genç za,bit vekilleri, arlradoşIan-
nın ensesino vuıarai< kibar şakalar }ıapan muallimler do bu loeda.
l&r..."

Biiylece, bir sayfa içinde, bir kasabada, devletin kdburiistii
adamlannın hepsi çamura batınlmş oluyor.

Öteki hiköyelerin çoğunda da böyle batıncı yerler var. I(ı.lor
adlı hikfyede l}udu adlı bir köylii kadının hapiste bulunan kocasının
hiköyesi naklediliyor. Hiköyeyi bitirdiğiniz ıa:ma:n, vaJ<a dolayısiyle
karşınıza çıkan okur-yazarlann hepsi hakkında vereceğiniz hüküm şu
tek kelimede toplanabiliyor: Namııssuz!

İşte Uu hiköyeden bir paragraf :

"I)udu'nun koca§ı, iiç sene ewel itüğiin yerrinile biri§ini vurınuş,
on sono yem§ti. Gerçi ölene kuışun atanlar sekiz k§i iıli ve rastla-
yan kuşıınun kimin silöhından çılüğı botli aleğilall X'alret §eyiıt ilg
arkadaşı I)urmuş'tan gaJrrısı, kazada muştantike paıa yeiliıip men'i
muhalıomo karan almşlardı. Vilöyet Ağır Cozası da bu ikisine oııar
soneyi da5ıamışitı.."

§abohattin Ali, böyle kışkırtıcı ve yıkıcı hiköyelerle dolu kitabı-
nın, başına kanuni bir dert açmama§ıı için, kitabın sonuna sonradan
eklediğ,i bir köğtta şurılan yazmştı :

'Bir Orman Hilriyesi, Kazlır, Bir X'inar, Candama Bokir, Bir
Siyah Fanila İçiıı Komikişehir adtı hitröyel,crin O§maillı İmparator-
luğu rarnaırıniiı Anadolu'yu anlattığı okııniluğu z&ıııon anlaşIınakta
ise de bunun buıada a5rnca tavzihine lüzum gördiim."

F'akat, hiköyelerin, Osmanlılık dewinde geçtiği sözü yalandır. Bu
Sebaiısttin Ali'yi şahsen de tanınm. Pek çok komiinist gibi akıllı ge-
çinen ahmaklardandı. İşte yukaııki satır da bunun delillerinden bin.
Çiinkii kitapta yer alan hiköyelerden Curnhuriyet Tiirkiye'sinde geç-
tiğini gösteren yerler var. fute Komikişohit'den bir misal:
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"Perdgnin son açüşında herkeş tarşşınaa çaı|istoncu §ozan'ı
buldu. Bir a.lloş koptu. Klöınet, uğ tııımpetten iba"set olın cazbantlı
beraber dons da başlafr."

Cazbant, Tiirkiye'nin cumhuriyetten sonraki aşinasıdır. Yine
çarliston, cumhuriyetin ilk yıllannda oynanmaya başlaııaıı iptidai bir
oJrıın, bir daııstır. İ§te anlrı ( !) §abahattin'in akıl derecesi... Bir baş-
ka hikiyesinde, kasketini arkaya itip atnındaki terleri silen bir işçi-
den bahseülmesi de yalanırun ikinci bir delili...

Eıiopsizlik - Ailak bozuculuk:

İnsaılara has vasıf ve meziyetlerden biri§i de a^hHktır. Komü-
piz.m, ahlök ve terbiyenin bundan dolayı karşısındarlır. Ve markxist-
komüni:st ya?.ar ve şairler, eserlerinde bu sebepten alıUlh, hayiyı, ter-
biyeyi sıfıra ihdirecek sözler kullarur, toplumlıan hayvaıı süriiieri
haline getirmeye çalışırlar. Gerçek sanahn anca^k bu şekilde olabile-
ceği propagaıdasınrn etkisinde kalan genç sanafuılar ve hevesliler de,
Kremlin uşıaklannın yolunda giüyorlar.

Son yıllarda rolnan, piyes, hattö fiüm olarak Tiirktüğe §ıınulaıı
bu cins eserler ciimlenizin malfımu... Ben burada, kitap veya dergi
sayfalannda kalmış bazı örnekler okuyacıı&m. Huzurunuza çüara-
caSm bu paıçaları seçerken en edepülerini bulmaya ç.alştım. Buna
rğmen yüzüm kızarmadan okuyamıyaca$m. Tekraı tekrar öziir di-
lerim.

İşte Ulrtaç misal :

"I(ıaı area,bo oda,ma da,vet otşom gelir mi? Ubot to gplirdi. Ildte
belki do caıuııe minnettl onun ila, blr viicudu, bir şehveti vaıtlı Bir
er{<elr ta^rafındon sarılınolç koklonmatr, olıı§nnmalı i§t€rali. Orcaputuk
sa5nlmazdı bu.."

Bobası yankesicidir Aiımot'in
Ahmet ondan daha beter
Üstelik içki içer
Kumar oJrnar
Irzna geçer Raziye'nin
Ualıallevo bolgam atar
Elha§ıl Ahmet dodiklori
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kötii mü kötti
Piç mi piç!

Ayten llanım artık onun olacalr
Buz gibi baldır bacaJr, amoııın..
YaylA, gibi avrat «loğrusu
inbiklenmiş incir ralnsı
Yatan söylemo eşşoğlu eşşek
Bir yudum su Ayten llanım
Kuştülü yashk, puira döşek

Ayıp yerlerinizi ilüşiinüyorum
Gizli ayıp yerlerinizi...
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so§YAL y|jzŞİJZLİjK

Atsız

Bir milletin dertlerini açık yürek ve iyi niyetle konuşmak var-
ken, eksiklerle yanlrşlarr yurtseverlik duygulan içinde tenkid etmek
dururken her konuyu, her çareyi yalnrz kendisi biliırıiş gibi tavır
takınıp da kendisi gibi düşünmeyenlere hrnçla, kinle salüran, iftira
atan o türedi yok mu, işte vatan haini, millet düşmanı tipinin mü-
şahhas örneği odur.

Sen, başka hd,kimiyetlerdeki Türkler'den mi bahsettin? Tiiıedi
hemen kaışındadır. seni emperyalistlikle suçlayacaktır. Ti.irk soyu-
nun üstünlüğiinü söyledin, azınlrk]ann ihanetinden mi söz açtın?
sana kafatasçı diyecektir. Gelenek, mazi, din lüzumludur mu dedin?
Gericiliği yapıştıracaktır.

ve arkasrndan aynı plik tekerlemeleri: sosyal adilet, ağalar,
üretim araçlarr, alt yapı - üst yapı, derebeğlik sistemi falan, fil6.n..

Tiirediye göre ağaların toprağınr alıp kollektif çiftlik kurdrrn
nıu, ortalık hemen günlük gülüstanlık olacaktrr. Üretim araçlarr
devletin olunca asalaklar ortadan kalkacak, atom çağna girece$z.
Sosyalizm sihirli bir değnektır. Zaten Namık Kemal sosyalistti. Ata-
türk işe ileri sosyalistti. Rusya bize yardım etmeseydi kurtuluş sa-
vaşı olur,muydu? o kurtuluş savaşr ki Türk işçi ve köylüsiinün ka-
pitalistlere karşı ayaklanmasrndan başka bir şey d€ildi.

Bu herzeleri bıkmaksrzın döktüren türedi, içki masası başrndan
savurduğu tekerlemelerle bütün meseleleri bir çırpıda çözüveriyor.

Halbuki tarihin bir akrşr, milletlerin sosyal kanunlara bağlr
oluşu vardır. Taş çatlasa, bir toplumu bu kanunlar sınırının dışına
itemezsin. Milliyetçilik sosyal bir kanundur. yüzbin yıl mr, beş yiiz
bin yıl mı, her ne kadarsa, insan topluluklannrn olgunlaşa olgıınla-
şa vardığ bir sonuçtur. Bunu kaldıramaz, yok edeme2sin. ftlş6lta1
tek millet yapmak isteyen Makedonyalı İskender gibi budatalar çü-
mış, bu gayeye vaımak için İran'a yunanlr ğöçmenler getirmek gibi

113

I



çocukça davranışlar sonunda sapıtarak kapıldığı yarı Tanrılık id-
diası içinde yok olup gitmiştir.

Komiinistler de milletleri inkör ederek işe başladıkları halde üç
beş 1ıl geçmeden Çarlann siyasetine vAris çıkmrş, milliyet diişiince,
sine söve söve milliyetçilik yapmak gibi bir garabete düşmüştür.
Çünkü milliyetçilik ölmez bir fikir ve yüzlerce yüzyılın muhassalasr-
dır.

Komünist rejimindeki Rusya'da Troçki ile Yahudiler'in, Stalin'-
le Gürcüler'in tasfiyesinde Rus milliyetçiliğinin şuuraltı hamlesini
görmemek için kör olmak l1zımdır. Komünizm milliyetçiliği reddedi-
yor idiyse Kızıl Çin neden Rusya'dan toprak istiyor? Neden tarihi
miras diye, bir zaman|ar kısa bir süre elegeçirmiş olduğu topraklar-
da hak iddia ediyor? Tprihi mirasın sözü mü olur? Bu bir milliyet-
çilik terimi değil mi? Nüfusu fazlaysa onlarr neden Rusya'ya yolla-
yarak Sovyet vatandaşlığına kabul ettirmiyor? Çin veya Sovyet va.
tandaşı olmak arasında ne fark var?

Komünist nazariyatrna göre fark olmamak gerek ama oluyor
işte... Çiirıkü milliyetçilik ana sosyal kanundur. İnsanlar var oldukça
milletler ve bunun sonucu milliyetçilikler de var olacak ve milletler,
zaman zaman, milli çıkarlar yüzünden çatışacaktır.

_ Bu, böyle olduğu halde, türedi bunlarr bilmemezlikten gelir.
Çünkü satılmıştır. Ya dışardan beslendiği için, yahut işlediği ağır
bir suçun belgeleri kendisini oynatanların elinde olduğu için görme-
mezlikten gelecektir. Artık ipliğ pazara çıktığı, kime uşaklık ettiği
belli olduğu halde .direnecek, tepinecektir. Tepinmeye mecburdur.
Aldığı direktife göre kılık, fikir, taktik değiştirecek; dün burjuva
diye sövdüğü Namık Kemal'i bugiin sosyalist diye göklere çıkara-
cak; dün kara dediğine bugün ak demekten utanmayacaktır. Utan-
mak da nedir? Burjuva uydurması değil mi?.

Yıllardır memleketimizde uygulanan yanlış, yetersiz, hatti
olumsuz öğretimin sonu olarak yetişen manevi değerlerden yoksun,
kafası iyi işlemeyen ve hepsinden kötüsü "rahat" ve "kolay kazanç"
ardındaki maddeci nesil, bu materyalist balonlara pek çabuk kan-
maktadır. Onlarrn ağzında da sosyal adaletten başka l6f yoktur.
"Sosyalizmden başka kurtuluş yolu yoktur" tekerlemesiyle bütün
çapraşık d1vaları çözüveren bu zavallılar, birçok yerlerde, kendisine
yerilen toprağı yine ağaya devrederek gönül nzasryla rrgat durumu.
na geçenlerin nedeni, niçini üstünde beyin yoramamaktadır. Soka-
ğın ve krrların sefaletinden liüs konağa alındıktan sonra konfora
dayanamayarak yine sokağa kaçan Çingene krzınrn ruhi durumunu
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düşünmeden hüküm verenler gibi, bu zavallılar da yizlerce yıllık
alışkanlık, gelenek, zaruret ve rııhi durum gibi d,milteri hesaba kat-
madan sihirli değtıek masaJıyla avunup avutmaya çalışıyorlar.

Hele bir sosyalizm ilAn olsun her şey giillük gtilistanlık, öyle mi?
Öyleyse yüzbinlerce insan neden öltimü göze alarak sosyalist ülke-
lerden kapitalist ülkelere kaçıyor? Neden hiln dünyanın en ileri ül-
keleri kapitalistler tarafında? Kuzeyin ileri ülkelerindeki sosyaliz-
min (yöni sosyal demokratik yahut Hrristiyan sosyaliştliğin) türe-
dilerin ileri sürdüğü sosyalistlikle adaşlıktan başka ne benzerliği
var? O ülkeler önce ilerlediler, sonra sosyalist oldular. Başlarında
höli kırallarr, şatolarında hAlA kontları ve baronlarl var. Ama her-
kes bolluk içinde ve bahtiyar. Çünkü bu, tarihi bir gelişmenin sonu-
cudur. Türedi ise önce sosyalizmini (hem de nasılrnr) ilön edip son-
ra gelişmek istiyor ama olmuyor işte. Tabiatın olduğu gibi toplumun
da kanunları var: Çocuk kuvvetlenir, sonra yürür. Önce yürüyüp
sonra kuwetlenmez.

fiirk Milletinin dAvası yüksek milli şuur ve milli inanç, yöni
kuvvetli milliyetgilik içinde başanlacak d6vadır. Milliyetçilik yini
Türkçülük ilkeleri içinde akıl, bilgi ve metodla çalışarak sonu geti-
rilecek bir konudur. Sihirli değrıek dövası değildir. Genelevler kura-
rak ve turistlere hoş göriinerek çözülecek döva değildir.

Memlekette ne kadar beyinsizin öttüğİinü anlamak için genelev
teklifi gibi ahmaklıklara (ayrıı zamanda ahlAksızlıklara) bakmak
ve demokrasinin di§tüğü sefaleti görerek toparlanmak lnzımdır. İş
başındakilerin "denokrasi elden gidiyor" naralarından ürkmeyerek
tedbir almalarr, her işin başrna o işin uzmanını getirmeleri, demok-
ratik metodlarrn vatan düşmanlarrnr koruyan aksaklıklarını pek yü-
rekle gidermeleri, gerektiğ zamanda da yozlaşmrş kurumlarr kopa-
rıp atmaktan çekinmemeleri lözımdır. Yoksa bu sosyal yüzsiizlük sü-
rüp gidecek, Tiirkiye'yi bilinmeyen ve istenmeyen yönlere doğru ite-
rek önümüzdeki yüz yıl için büyük milli felAketlere yol açacaktrr.
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İLERİCİLER

At§ız

Disiplin, medeniyetin getirdiği bir davranış şeklidir. Medeniyet
ilerledikçe disiplin de artar. Medeniyetin doğurduğu meseleler.bir-
çok fedakörlığı gerektirdiğinden insanlar hürriyetlerinden, hakların-
dan ve çrkarlarından vazgeçmek suretiyle bu disipline uyarlar.

Bugiiniin medeniyetinde romantik hiirriyet yoktur. Hürriyet
ya|nız vicdanlarda ve kafalarrn içindedir. Dawanrş hiirriyeti geri
kalrnış toplumların işidir. Hiirriyetin sınıısızlığ ise ancak hayvanla-
ra mahsustur.

Kendilerine "ilerici" ve kendileri gibi di§ünmeyen herkese "ge-
rici" diyen bir züppeler ve ha5rvanlaşmrş insanlar topluluğu işte bu
stntrsrz hürriyeti istiyorlar. Bir topluluğu diri tutan disiplinlerden'hiçbirini tanımak istemiyorlar. Kanunlarda işlerine gelmeyen mad_
deleri kaldırmak dAvasrnr güdüyorlar. Ah16.kı tahrip etse dahi ba-
sınrn kayıtsız hürriyetini savunuyorlar. Serbest aşk istiyorlar.

Kanunlar hürriyeti krsmak, yani insanlarr hayvanlıktan kurtar-
mak için yapılır. Kanunlar kötüliik yapmak hürriyetini, toplumu
yrkmak hiirriyetini, ihtik6.r hürriyetini, cinayet hürriyetini önlemek
için yürürlüktedir. Bir toplumu diri tutmak için gerekirse fikir hür-
rivetine de gem vun-ılur. Her toplumun ayn bir mizacı, ayrı allerjisi,
ayrı eğilimi vardır. Bunun drşına çrkrlmaz. Çıkrlınca reza|et ve fe-
caat olur.

İsveç, Norveç ve Danimarka'da kadrnlar için sun'i aşrlama ile
gebelik kanunu vardrr. Aslrna bakılrrsa sağlam nesil yetiştirmek
için bu usul pek yerindedir. Ama bu yerinde olan işi gel de Türki-
ye'de uygula bakalım. Yer yerinden o1mar. Çiiıkü Türk milleti'nin
diişiinüş tarzı, alılik prensipleri ve insanlrk gururu büsbütün ayrı-
dır.

Basrn hürriyeti de böyledir. Her şeyi yazıp söyleyemezsin. Ba-
sında fikir ve duygu değeri, bilim gerçeği milli fayda unsuru olmalr-
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dır. Bunlann hiçbiri yokken, basın hürriyeti adına ahlök veya sinir
bozucu, milli duyguyu inciltici yazılar yazmakla lıangi insani fayda
sağlanır? F'ikrin bir şıhhati olmak lözımdır. Erkek ve kız kardeşle-
rin birbirleriyle evlenmesini savunan fikir, fikir midir?.

şu son giinlerde Babeuf üzerinde kopanlan firtrna kadar gülünç
bir davranış olabilir mi? Acaba Babeuf dünyaya gelmeseydi insan-
lık, hatt6, F'ransa ne kaybederdi? Bu adamın eserinde Türk kanunla-
rına göre suç rınsuru bulan savcr yanılıyor da onu savunanlar mı
doğnıya söylüyor? yoksa gerektirdi mi, I(ürt said'in eserleri nasrl
toplatılıyorsa Frenk Babeuf'ünkiler de öyle toplatılır.

Babeuf için gösteri yapan zavallrlar bu davranrşlarıyla tarihe
geçeceklerine inanıyorlaısa ne mutlu onlara!... Hele mahkemeye ka-
dar gelerek kendisini sanrklar arastna kattıran kahramana hiç diye-
cek yok. yalnrz bir küçük nokta: Bu muhteşem kabadayılığı sıkıyö-
netim zamanrnda yapmalıydılar.

ııericiıerin savunduğu serbest akşa gelince, onların istediği bu
hürriyet yalnız ve ancak hayvanlarda vardrr. pagan Roma'nrn ser-
best aşk yiiztinden, nasıl rezaletlere sahne olduğu unutulmamalıdır.
Dinlerin erkek - dişi ilişkileri üzerindeki baskrsı da bu rezaletlere
karşr sosyal bir tepkiden başka birşey değildir.

ılerici - gerici tabirlerini komünistler çıkarmıştır. Eskiden te-
rakkiperver ve mürteci kelimeleri vardı. Fakat bugünkü ilerici - ge-
rici anlamında kullanılmıyordu.

Bugün herkes tarafindan kullanılan bu kelimeler aşınmış, mi-
nAsız, medlülsüz höle gelmiştir. Hele kendilerine ilerici diyen iğrenç
maskaraları gördükten sonııa namuslu insanlarda bu kelimeye karşı
bir düşmanlık bile bqlirmiştir

ılerlemek, yurtta herkesi en aşağı ilkokuldan geçirmek ve dün-
ya çapında üniversiteler kurarak dünya çanında bilginler yetiştir-
mektir.

ılerlemek yurtta yüksek bir ahlik seviyesi ve aile düzeni, fert-
ler arasında sevgi ve saygr yaratmak, her türlü ahliksız ve anormal
fert ve akımlan tasfiye etmek, hak ve ahldk düşüncelerini kafalara
sokmak, siyasi sınrrlar dışında kalan soydaşlara yardım elini uza-
tabilmektir

yoksa ilerlemek fikir ve di.izen bozucu yazılar yazmak veya ya-
zılanlan fiirkçeye çevirerek milleti birbirine diişman sınıflara böl-
mek, çirkin ve ahlöksızca yayınlar yapmak, milli mukaddesatla alay
etmek ve yabaneılara sinsi sinsi uşaklık etmek değildir.
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A. Okguoğlu

Nazım Hikmet'in sicilini, artık aklı başında her Tiirk biliyor:Tiirkiye Tiirklüğü, Aıadolu'rla, haçlı diinyasına karşı öliim-d.irim sa-vaşrnr yaparken, Moskova'da, milletleri kremlin'e tutsak etmeninyollanru öğrenerek 3f9rden sonra 5rurdumuza gelen ve öliinceye ka-dar, fiirk'ün son kalesini de en büyük düşmarĞn pençesine verme-ye çalşan hain!
yoldaşları, bir müddetten beri, asrl vataru olduğunu ilön ettiğiRusya'da ölüp kendi vatanınm topraklanna gömülen bu haini, üril-tip yeniden başımıza belö etmek için uğaşip duruyorlar. Hem dehortlatmak istedikleri bu "§ovyetler Birliği 

-çr*,r5-,İ''rrn 
sırtındakiihanet elbisesinin i.izerine bir kahramanlık kiirktı g""çır.uy" çalışmaksuretiyle.

Bu arada, çocukluk arkadaşı ve Moskova'daki ütilal üniversi-tesinde öğrenim yoldaşı vilö Nuıettin de, bir dergide yayırılanmakta
o|an yazı|arında, damarlannda İsliv kanı taşıyan komünizmin bu"ma.vi gözlü dev!''ini putlaştırma çabasında..

Çocukluk, hayat ve ülkü arkadaşı olması ba]nmlarından, Vi,-Ni'nun Nizrm Hikmet hakkında pek çok bilgisi bulunduğu muiaı<ı<aı<tır.Fakat, bu bilgilerin ortaya konmasr sırasınrla, acaba, gerçekler mi,yoksa niyetJer mi konuşturulmaktadrr? Vö-Nü'nun iddiaJarrndan birkrsmrnı ele almak suretiyle, bu sorunun cevaplarınr vermeye çalışa,-cağım.

VA_NÜ,NIIN NAZIM ItmİıETlt
vEYA

NAZIM IIrrMErİI\r VA_Nü,§U

İ
İt

1 : va-Nü, yazrlarına başlamadan önce, kendisiyle yapılan birkonuşmada sorulan bir soruya şöyle cevap veriyor :

"N6,zım, şiirinde yirminci asnn bütiin meseıLıerını kendi görüş
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açısıından etile getiriyor, Ama kanunlar, bunlarrn hepsini neşre mü-

sait desl. nen, r+i. ve |42. maitilel,erin kalkrnasına bunun için ta,

raftarım. Fikir hiirriy"tır" ve klösik demokra,sinin TtirkiYe'de hiü-

mehnesine taraftanm"'

vi,-Nfr'nun bu sözleri gerçeğin süzgecinden geçince ortaya şun-

lar çrkacaktrr :

a)NEzım,Moskgva,dakiihtilalüniversitesindeokumuştur.Bir
otomobil fabrikası, nasıl otomobil yapar ve yaptıklarrnr piyasaya sü_

rerse'Moskova,dakibuüniversite(!)deçatısıaltrnasokulangenç-
leri komünist yapar ve dünya piyasasına sürer, Nözım, işte böyle bir

komünisttir. Bunu ağzı ile .oyi*ai$, yazs|arı ve hareketleri ile orta_

ya koyduğu gibi, nğtl", l<enhislnİ şişirerek Türk toplumuna kabul

ettirmeye çalışanlar İu g1,1"-",ektedirler,
Bütün komünistler lçın hayatta tek mesele ve vazife, komüniz_

mi yaymaya çalışmaktır, Nizım Hikmet de, yetiştirilmiş bir komü-

nist olarak, hayatr boyunca bu işi yapmaYa ÇaiıŞmıŞtır. Bu sebePten

onun ,,keniıİ söruş dısr,, denilen şey komünizrrıdir. Bir komünistin

kendinegöregörtişa,çısıoıamaz.]HıetkomiinistKremlin'deoturan-
lar gibi düşünmeye', kİ,uş"ya mecburdur, Onun içindir ki, Nizım

Hikmet,in,şirindeyirminciyüzyılrnmeselelerinikendigörüşaçrsrn-
;;';il ;;tir_u"i.ri., tet minası olabilir. o da, meseleleri, komünizm

açısından dile getirmektir,
b)ve-Nü,,ı..d,u,NözrmHikrnet,inbazrşiirlerinin.yayınlan.

masrna engeı oıauğ; içi" r+r. ve 742. maddelerin kalkmasrnr iste_

mektedir.
Bilindiği gibi, Ceza Kanunu'nun bu maddeleri, komünizmi va-

saklıyanmaddelerdir.NA,zım,ın,bumadd'elerdençekinilerekyayınla-
namryan şiirleri varsa, onlarrn komünizm propagandasr yapan şeyler

o,mas. gerekir. Komünizm, bir ülkeyi Moskova'Ya köle Yapmanrn mas-

keli yoiu olduğuna göre, bunun propagandas:nrn ll|_,P,","ı 
önle-

mek, bir toplumun nTri""i düşüncesi, en hayati kaygusu olmamalı mr-

dır ?
Bir komünistin komünizm propagandası yapT şirlerinin yaym-

lanabilmesi için, bu suçu yasaklıyan kanun maddelerinin kaldınlma-

srnr istemeı< ııe; uir ı.aatiıın, kanundaki adam öldürmeyi cezalandr_

ran maddeyi mlaı,maya yeltenmesi arasrnda bir fark olabilir mi?

c). Vö-Niı, .,l,uj,ş*rn bu şekilde serbestüğe kavuşmasını is-

terken, titır ııtJveti; r" klnsik demokrasiye taraftar olduğunu

"avliv"r"t 
isteğini bir temele dayandrrma yoluna giriyor,
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Fikir hürriyetine her medeni insan taraftarür. Fakat fikir hür-
riyetine ve demokrasiye taraftar olmak başka, komünizmin serbest-
çe propagandasrnı istemek başka şeydir.

Bir kere, komünizm bir fikir desldir. komünizm, bugün aklr ba-
şrnda ve namuslu bütün insanların kabul edeceği gibi. Rusya üşın-
daki toplumlar için, en korkunç bir ihanettir. Fikir hürriyeti gerek-
çesiyle ve o da bir fikirdir diyerek casusluğun serbest olmasıru iste-
mek ne kadar gülünç ise, casusluktan da korkunç bir ihanet hareke-ti bulunan komünizmi fikir üye ileri sürüp onun serbestüğini sa-
vunmak da o derece gülünçtür.

sonra ne fikir hürriyeti, ne de demokrasi ilkeleri, bir ülkede bü-
tün fikirlerin serbestçe propaganda edilmesini gerektirmea yunan-
lılarrn "m€galo idoa,"sr bir fikirdir. Bu fikrin, fiirkiye'de, Yunanis-
tan elçiliği mensupları veya Türkiyeli rumlar tarafindan propaganda
edilmesine göz yumulabilinir mi? ve göz yumulmaJnnca tıiırrıyet ve
demokrasi ilkeleri mi çiğnenmiş olur?

Eğer, fikre karşı bu derece stnıı§ız bir hürriyet tanınacaksa, bu
takdirde Tiirkiye'de padişahlık rejimi kurulması veya topraklarımız-
dan bir parçasında başka siyasi hökimiyetler meydana gJtiriımesi gi-
bi binbir türlü fikrin de basında ve kürsüde tartışılmasını kabul et-
mek gerekir.

Giirülüyor ki, ne fikir hürriyeti böyle sınırsız bir m,lna taşıma-
ya müsaittir, ne de demokrasi, bir toplumu felikete ve tutsaklığa
götiirecek bir budalalık rejimidir. Hiçbir düşünce, hiçbir hürriyet,
bir millete ve bir topluma karşr, onu yıkıcr bir silih haline getirile-
mez.

onun içinür ki, bir komünist propagandasının, şiirin büyülü ha-
vasından faydalanarak giriştis, oyunun daha serbestçe yapılabilme-
si için, bu en korkunç vatan ihanetini yasaklıyan kanun maddelerinin
kaldrnlması bahis konusu o|amaz.

2 - va-Nü, Nözım Hikmet için : "Bugün fiirkçenin, onun ka-
dar büyük şairi yok!'' diyor.

N6,zım Hikmet'in hapisten çıkarılmasr yolunda ilk sistemli yazı
hareketi başladığ sıralarda, Ahmet Emin ialman, katemini komü-
nizmin emrine vermiş olan bu adamr kamu oJruna .Tiirkçeyi en giizel
ya"ı,a,ı şoir!" diye kabul ettirmeye çalışmıştı. Ahmet Emin'in utıyııı<
idüasından on beş yıl kadar sonra, va-Nü da onunkine benzer bir
iddia ile karşımıza çıluyor.

Şu kadar yüzyıllık Tiirk edebiyatında, Ti.irkçeyi en güzel ya?An
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veya en büyük fiirk şairi saJnlacak insaru ortaya koymak gerekir-
se, bu iş bir gazeteci ile bir fıkra yaz,ar-ına mı düşerdiİ

Bir ilim adami, bu gibi hallerde, elbette böyle kesin bir ifade kul-
|anama. çiinkü Tiirkçenin en büyük şairini veya fiirkçeyi en gi.izel
yazan kalemi seçmek, bir güreş müsabakasında veya ,u"iır- yanş-
masında olduğu gibi tek şampiyon göstermek kadar kolay değildir.

Tiirk şiirinde Yunus, Fuzuli, Baki, Nedim, Yahya remal vJsairegibi birçok büyük şair varür. Fakat bugüne kadar bunlar arasrnda
birinci, ikinci, üçüncü seçmek gibi bir harekete hiç girişilmemiştir.
Bu büyük şairler arasında Tiirkçeyi kullanma uakımından birinin rli-
ğerinden daha ileri olduğu söylenebilir. Fakat nyai bir kesinlikle
fil6.n şair Tiirkçeyi kullanma şampiyonudur diyemeyiz. İlmin ciddi-
yeti buna engeldir.

va-Nü, hiçbir ilmi yetkisi olmadığı halde, NA,am llikrııetıi Tiirk-
çe'nin şiir tahtına oturtuyor. Acaba onu bu hükme götüren :

Barıa bak
Hey aınaııık!
Elinden o zrrıltı5n bıraksana..

Veya :

Futbolda eski kurdum
Santıradan alrnca pası
Çakarım
Hoooooooooooooop
5 numro top
Açık ağandan girer golkipin kaı.nına..

Yahut :

trrrrum
trrrnım
trnım
trak tiki tak
ınatiinataşmak
istiyoıum
gibi inciler mi?
peki, bti makine sesi çıkartmak için tikitaklayan adamrn fiirk-

çesi güzel de,

. Kaşı dağlarda fufuşmuş gibi gül bahçeleri
Koyu bir l«rrmıalık gökton a5nrmakta yeıi;
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Gökte top sesleri var, belli «leıinden derine,
Belki yüderce şehir sesleniyor birbirine;
Çok yakındaır mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar'dan mı, Hisardan mı, Kavaklardan mı?

gibi yüzlerce mrsra düzen Yahya Kemal'in;
Sevaiı o bir peridir,
Karar ümıez yerinde,
Göniil ki serseridir
Dotaşır iderinde..
§evda o gizli bir ok,
Görünmez karıatınadan ;

Ka.llı§irnanın tadı yok
Aynlı$ tatmadaıı..

gibi mısralann sahibi Orhan §eyfi'nin :

Ne o? Dur diyen mi, yol kesen mi var?
Kim bu silöhlıiar? Kimin bu sulıar?

Meriç kıyılannda
Başını btütii ahm;
Bulgar, kuşun atunı,
Yunan, sokiz on adım..
I}ur aöm! Sorgıı gibi!
Bolnunda biikiilüşiin,
§apsan Tunea'ya bak,
Yeşil T\rna'yr düşün..

gibi tertemiz bir ditle şiirler ya?.an kemalettin kA.mi'nin fiirkçeleri
güzel, çok güzel değ,il mi?

o halde, bu kadar gizn| yar-an şair arasında, hepsine sırt çevi-rip, bir tanesini tahta lnyık görmenin minası ve sebeli ne?
3 - ve-Ni'nun iddialarından birisi de, Ni,zım Hikmet'in şiirleri-nin pek çok dile çevrildiği, sad.ece Ttirkiye'de yayınlanamadığı... Buiddiasını, Ni,zım'ın, 1961 de yazlığı bir şiirindeki şu beyit ite de bel-gelendiriyor :

yaaı}ınm otuz krrk ditde basür
Tiirkiyem'de Tiirkçemte ya-sak..

N6zım Hikmet'in bu satırları, kerametleri kendisinden dinlenen
şeyhi hatırlatıyor:

722



a) Bugünkü dünyada, bir yazarın eserlerinin yabancr dillere
çewilmesi büyük bir möna taşımamaktadır. Çünkü bu §, çoğunluk-
la, vazifeleri bu gibi çeviriler olan kızıl teşekkiiller tarafindan yapıl-
maktadır. Bu teşekküllerin yabancı üllere çevirdikleri eserler de, el-
bette, Kremlin'in isteklerine ve prensiplerine uygun kalemlerin ki-
tapları oluyor. Bu bakımdan, herhangi bir yaz,afln eserlerinin ya-
baııcı birkaç dile çevıilmesi, onun gerçek edebi değerini gösterecek
bir kıstas üye kabul edilemez. Bizde, yazıları, başkaları tarafrndan
düzeltilerek dergilerde yayınlandıktan sonra kitap sahibi olan ve bu
cins kitaplarr yabancr dillere çevrilen kimseler yok mu?

Edebı değer, böyle zorlamalarla değil, ciddı sanat incelemeleri
ve bu incelemelere zamantn şaşmaz mührünü basması ile ortaya çı-
kar. Moliöre, üçyüz yıldan beri bütün dünyada oynanıyor. Ömer Sey-
feddin elli yıldan beri fiirkiye'de okunuyor. Büyük yazar Moliöro'dir,
Ömer Seyfedün'dir.

b) N6,zım,rn eserlerinin otuz kırk dile çevrilmesi meselesine

gelince :

Bu otuz kırk dilin büyük çoğunluğu Rusya,nrn pençesindeki mil_

letler ve topluluklara aittir.
Biıindiği gibi, Moskoflar, pençelerindeki Ti.irkleri birçok uydur_

ma cumhuriyete ayrrıp, onları ayrı dillere sahip ayn toplumlar gibi
göstermek hiylesine sapmışlarür. Nizım,rn eserlerinin çevrildiği
söylenen dillerin çoğu işte bu Ttirk lehçe veya şiveleridir. Diğer bir
kısmı Lehistan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Macariıstan gi-

bi, kremlin uydusu hükümetlerle idare olunan milletlerin dilidir. Bu
kadroya belki Estonya, Litvanya, Letonya gibi tarihten silinmiş kii_

çük devletlerin talihsiz milletlerinin ülleri de dahildir. Bunların dışın_

da Fransrzca, Almanca, İtalyanca gibi diller varsa, onlara yapılan

tercümeler de o ülkelerdeki vazifeti kızıl teşekküller tarafından ya-

pılmışlardır.
İşte, otuz kırk dil hikiyesinin aslr budur. Kremlin oyunlarrnr hi_

lenlerin bunlara inanması mümkün değilür,

4-va.Nü,NizrmHikmet,i,bütünTiirklerinanlıyabileceğibir
Ttirkçeyi meydana getiren insan olarak göstermeğe çalrşıyor,

Bütün Tiirklerin anlıyabileceği bir fiirkçe, Nizım lfikmet,ten

çok önce düşünülmüş ve islenmiştir. Ancak bu, bir mi]li d&va, bir

fiirklük meselesi olduğundan, bu konuda düşünenler ve fikirler ileri

sürenler hep Türk milliyetçileri, yani fiirkçülerdir. Kınm Tiirk,ü Gns-
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pıra,lı İsmaırdenZ,iya Giikalp'a ve daha sonrakilere kadar çeşitli ne-
sillerden Tiirk milliyefuileri..

Ne^am Hikın€t de böyle bir fikir.taşımş ise, bunun Tiirklük için
Ttirklüğe faydalı olmak için olduğu düşüniilemea Çiinkü Nfuım, birkomiinisttir. orıa göre millet, Ttirkliiık, milliyetçilik ve hattö basım-
sız Tiirkiye gibi şeyler bahis konusu değldir. gütiin milli varlıkların
kremlin potasında erimesi, eriülmesi vardır. Bu sebepten, eğer ger-
çekten böyle bir fikre kapılmış§a, bu, olsa olsa, şiir el-bisesine biirün-
dürülmüs p ro p a gan da yazılarınr, Tiirkiye Tiirk'ünden Attay
T[irk'üne kadar bütün Ttirk dünya§ında kolayca ve rahatça okutmak
isteğindedir.

sonra, üzerinde asıl durulması gerekli mesele: §izım, bu işi ya-
pabilecek suçte bir insan mıydı? 'i\irkçenin tarihi se56ini, lehçelerini,
şivelerini, ancak bu konunun bilginlerince malim çeşitli inceliklerini
biliyor muydu? va-Nfr, yazısında: "Nizım zoten Osmanlı edebiyatı-
nı, dirıan şiirini, EdetişıaLı Coiıiaıeyi,Fecriöti'yi, horıı, lu'lı, imlöyıiyi biıwdi" diyor. Her ne kadar, sonradan tıapishaneae bunları in-
cd-ediğni yazıyor§a da, bu iş, hapishanede kendi kendine okunacalıbir kitapla kıvrılabilecek kadar basit ve kolay değildir. servetifünun.
edebiyatıru, hatt6, F'ecriitiyi daha iyi bilemeyen İir adam, Tiirk di-linin eksikliklerini kawayıp da onlarr giderebilecek formülü nasıl
keşfedebilir?

ve-Ni, daha çocuk yaşlanndan beri bir "dehi!'' olduğuna inanüft arkadaşına bu büyük işi kolayca yaptınveriyor! İlmiıi ve gerçe-
ğn buna cevabı ise aııcak şu tek keli:rre olabilir: Efsaııe...

5 - ve-Na, bu efsaneye, ikinci bir efsane daha ekliyor: N6aın'rn
şiirlerini İtalyancaya çevirip kocaman bir cilt halinde Lasmışlar. Bıı
!*l.o- bir özetliği, sayfaların bir yanında şiirlerin Tiirkçe asüarının
da bulunuşu imiş. Bu suretle ttalyaıılar, bu gtizet şiirlerin daha giizeı
olacağ, muhakka]ı asıllannı da okuyabil-"t ıçı" Ti.irkçe iğenmek
lüzumunu da duyacaklarmış. Ve "dihi" N6aım Eikmet]in çocuklukue hayat arkadaşı, hükmü veriyor.
__ "Yolnız tiirlıiJıe dşuıda yaşa,}ıan Ttirkler ileğil, başka mİllotier
ilg Nöznm Hikıııet'i terciiınolerinden o[rumatıla y"ti"-uyip, oo*nır-kiye Tiirkçıesiyle yaaı-rş ımtııerı ü"r"u u$rrr*İ;İ.' Iiiylelikle
Itirkçıo, öğrenilreye doğer küüiir dilleri ro*-" sir"üş bulunuyor.

"Nöam ytiziinden, komisyon komisyon, clornek deınek tızıncuı-
lar, elleriııde portavsrz, sevgili Tiirkçemfuo ükkatle bakıııaktadırlaı.''

Bir ingan için, yabancı bir dilin inceliklerini öğrenmek, hele şiir
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dilindeki yarı belirli, yaır belirsi z mdna inceliklerine erişebilecek sevi-yeye çıkmak, elbette_ ki, kolay bir iş değildir. çoı. ,"-.", çok emekister, Bir İtalyan, yıllarca ç"Lş-rou.r, hatt6, Ti.irkiye'ye gelip deTürkler arasrnda yıllarca yaşpmadan şiir ülimizin ıt"aıuurırı, ,,16_na derinliklerini kavnyabilecek hale gelebilir mi? ve dünya üzerindebir şairin şiirleı{ni asıllanndan okuyup da onlaraatı ıı]ııı.ıuru ,r"-mak için o yabancr dili öğrenmeye ı<alkacak kaç kşı ç*rnıı"ı Hayalama, hadi üç kişinin, beş kişinin, on kişinin utıyı" li" merakla Tiirii-
çeyi öğrenmeye kalkışhklarrnr kabul edelim. Iarkçemiz, milyarlarınyaşaüğı bir dünyada bu üç buçuk kişi ile ."ı ösru"iı-uye değer birkültür dili olacak ?

İlAhi Va-Nü Bey! aklınla çok yaşa!

6 - ve-Nü, Nözım Hikmet'i, bir kahraman, hem de büyük birkahraman gösterebilmek için hiçbir firsatı kaçrrmıyor. Şöyle bir de-niz hiköyesi anlatmakta: Bir savaş gemisi, sancak 
-taraıından 

torpilyemiş, yana yatmrş. Batmaması için iskele tarafındaki kilmeye su
doldurup denge kurmak gerekiyormuş. tr'akat bölmenin kapısr bozuk-
muş. Ancak içeriden kapatıldığ takürde bölmeye su doldurup den-geyi sağlamak miimkün olacakmış. Bir genç subay tiilmeye gırip ka-pıyı kilitlemiş, su;ru doldurmuş, kendi boğulmuş, fakat glmi kurtui-
muş!

Bu hiköyeyi anlattıktan §onra, va-Nt, Nizım için şu hükmü ve-riyor :

"O anda,ki ideali buııa yalın bir fedakflrlrk fırsatı bıılm^k; mü-
tarekenin rezal,etlorinden İstanbııü'u d,a, nemleketi de kurtarabilmek-
ti. Japonıarınki gibi bizim do şayet içinclo insanra patlayan torpilleri-
miz olsaydı, çocukluktan yoni kurtulrnuş Ni,am, ilk yazılacak göniil-
Iü olurdu. İşgai kuwetlerinin lirnanda demirlemiş ı.tı"t t gemileri-
nin ortasuıda patlarü.''

Bu liflar, insanrn aklına hemen:

At rrıartini I}ebreli llasan dağtar intesin!..

türküsünü getiriyor.

kenülerini, göz kırpmadan harcryacak insanlar, büyük millet-
lerin tarihlerinde çoktur. IIele Tiirk tarihinde sonsuzd,ur. İöyle feda-
körlıklar, böyle kahramanlıklar millet ve vatan sevgisinin, fakat son-
suz bir vatan ve mi-llet sevgisinin sonucud,ur. vatanrnr ve milletini bu
derece, hayatınr, onun yolunda hiçe sayacak derecede sevebilen bir
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iıısan ise, bu sevgiyi hayatı boyunca saklar. Büyük bir vatanseverin,
bile bile, isteye isteye, şuurlu bir şekilde büyük bir vatan haini oldu-
ğunu tarih kaydetmemiştir.

Vö-Nfı'nun, yukandaki masalıru bir gerçek olarak kabul eder-
sek, Ni,zrm Hikmet'i, milletini boyunduruktan kurtarmak için ken-
dini ölümün kucağına atmaktan çekinmeyen Kiir Şad gibi bir yiğit,
veya Anadolu topraklarında yaptığımız o mucizevi İbtiklal Savaşı-
nın başbuğu Muştafa Koma,l gibi bir insan olarak görmek gerekiyor:
Limandaki işgal kuvvetlerinin gemilerini kendisiyle birlikte denizin
dibine gönderecek bir yiSt, İstanbul'u ve bütün vatanı kurtaracak bir
kahraman!!I

Yi$tliğe ve kahramanlığa, bundan daha btiyük bir hakaret ola-
bilir mi? .

Aslan postu giyen bir eşek nasıl aslan olamazsa, sırhna kahra-
manlrk elbisesi geçirilmeye çalışılan herhangi bir yaratık da öylece
yiğit sayılamaz.

Masal uydurmak kolaydır, fakat masalı gerçek diye kabul ettir-
mek güç..

Ve-Nü, bu konuda, şu soruların karşılığını verebilir mi :

Tiirkiye'yi işgal eden batılı düşmanlarrn gemilerini kendisi ile
birlikte yokedecek kadar millet serdengeçtisi ( ! ! !) olan bu Nözırn
Hikrnet, daha sonraları, o çok sevdiği ( ! ! 1) süzel vatanr ve asil mil-
leti, tiksindiğ batılılardan daha korkunç bir başka di-işmanın kuca-
ğına atmak için, yıllarca utanmadan, kahpece, haince nasıl çalıştı?
Neden bir insan için, en a$r, en korkunç hüküm olan vatan hainliği
damgasınr alnrna kendi eliyle yazdr?

7 - Va-Nfı, Ni,zım Hikmet'in çok istediği halde 
-hükümlü 

bu-
lun<iuğundan- Tiirkiye'ye dönemedi$ni, çıkan bir af üzerine men-
lekete gelince de tevkif olduğunu şöyle anlatıyor : "Nitekim, az son-
ra bir af çıkar çümaz Kafkas sınrrlanmrzdan içeri kenilini dar at-
mış! Yakalayıp tıileklerine kelepçıeyi vurmuşlar. Kaatilleri sevk et-
tikleri gibi, ttifekli iki jandarma ortasında İstanbul'a yol1amışlar..."

Bugün, Ni,zım Hikmet'in srrtına aslan postu giydirip onu yalan-
cı bir kahraman haline getirmeye çalışarıIarın hemen hepsi, "mavi
gözlü dev" lerinin milliyeti, vatanı, dini ve kısacasr insaniarı insan,
toplumları toplum yapan her şeyi inkAr eden kıpkızıl bir komiinist
olduğunu artık saklamryorlar. Bu gerçek, Vi,-Nfı'nun yazılarında da
reddolunmuyor. Hatt1 Nözrm'rn fiirkiye'ye dönmek isteyişinin, ken-
disine öğretilerılerin propagandasını yapmak olduğu da, dolambaçlr
bir şekilde de olsa, kabul eüliyor.
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şimdi insa.fla dtişiinelim: Bir ülkeye, bir başka yurttan gelenbir adam var. Bu adam komünisttir, yani vatan haini ve di§manı..
Memlekete gelişinin sebebi de, doğup büyüdüğü ve ekmğni yeüği
topraklarr, inanüğı fikir gereğince, o geldiği ülkenin pençesine at-
mak için propaganda yapmaktır. Böyle bir adamın yaıalanmasında
ve eline kelepçe r,,urulmasında şaşılacak ne vardrri Gayesi, vatanı
satmak olan bir adam, yakalanıp adalete teslim edilmez de, göğsüne
madalya takılıp saraylara mı götürülür?

Vö-Nü'nun: "Ka,atilleri sevk ettikleri şekilde...'' üyerek adam
öldürmüş kimseleri hoı,görmesi de garip.. Bu sözlerıyıe va-ıri, uır
adam öldüren başka bir adamın bir yerden bir başka yere götürülür-
ken eline kelepçe vurulmasrnr ve yanında si.ingii-ler bulunmasınr uy-
gun gördüğünü belirtmiş oluyor. Bu mantığa göre, bir kişi öldüren
bir insana liyık görülen biiyle bir muamele, koca bir vataru içindeki
milyonlar ile birlikte felAketlerin en büyüğünün kucağına atma çaba-
sında bulunan bir yaratığa uygulanmayacak. Bir insan (hem de ne
insan!!) bir vatandan daha mı üstün?

8 - va-Nft, tevkif edilen N6,zım'ın bir süre §nnra serbest bıra-
kılmasrru da: "Normat adliyemizde sağduyır kenı|ini giisterdiğnden"
Ni,zım tahliye edildi.'' diye ifade ediyor.

Aslında ise ne Nözrm lfikmet'in o zamanki tahliyesinin, ne de
daha sonraki devirlerde, onun yolundan giden başka haın]erin sımsrkı
paçalarrru kurtarmalarınrn, adliyenin sağduyusuyla fili.n bir ilişiği
vardır. Evet, krzılların birçok kereler cezadan kurtulmaları suçsuz
oluşlarrndan değildir. onları kurtaran kanun maddelerinin yeteısiz-
liğ ile kanun adamlannın bu konudaki bilgisizliklerinden doğan)
yetersidikleridir.

9 - N6,zrm lfikmet'in, Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan
Resimliay dergisinde, derginin sahipleri yahudi dönnesi sebiha ze-
keriya ve Mehmot T,akeriya ile işbirliği yaparak Türklük aleyhindeki
çalışmalarr malümdur. va-Nü, bu işbirliğini şöyle bir pamuk ipliği
gerekçesine bağlamağa çalışıyor :

. "Bu karı lıoca Amerika'da tahsil etmiş, fikir hiirriyetine inanmrş
kimselerdi. N6,zrm'ın da şiirlerinde fikirlerini siiylomesini norrnal sa-
5nyorlardr.'

Meseleleri ve bu karr-koca ile Ni,zım'ın kişitiklerini bilmiyenleıı,
buna belki inanabilirler. Fakat bu meseledeki gerçeğin, fikir hürriye-
tiyle hiçbir ilgisi yoktur.

Fikir hüıriyetine inanmrş insanlar, bu hüıriyeti bütün fikirler
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için eşit şekilde kabul ederler. Bu Yahudi karr-koca, fikir hiirriyetine
inanıyorlar idi iseler, 1930 dan önce Nö,zım,rn konriinizm propagan_

dası yapan şiirleri karşısındaki tutum ve dawanrşlanru, 1940 tan
sonraki dewede Tiirk milliyetçileri için de neden devam ettirmediler?
Niçin, Tiirkiye tarihinin kara lekesi olan 1944 kepazeliği srrasında;.
ohlrrrrş, dalkavuk, korkak, Tiirk düşmanr kalemler arasında ve hatti'
başında yer alrp milliyetçiliğim|r,e ve mitliyetçilere salürdrlar? Ti,irk

milliyetçiliğ. bir fikir de$l midir? o halde, komiinizm gibi en alçak
bir fikrin dahi _fikir hürriyeti naInlna_ savunulmasrru hoş gören

bu dönmeler, Tiirk,ü ayakta tutacak tek fikir olan Ti,irkçülüğe ku-
duzcasrna niçin saldrnp durdular? Fikir hürriyetine saygı bir tara_

fa, bu karr-kocanrn beş paralık bir fikir haysiyetleri olsa idi, Ha]k
partisinin anladığı milliyetçiliğn üşrnda bir milliyetçilik olamaya_

cağr heı.zesini yazarlar ve böyle bir herzenin yer aidığı yazrnrn altr-

na imz,a|arrnr atarlar mıyü? Tiirk,ün-öz oğullanna "beşinci kol!"
damgasrnr vurmaya yeltenmek gibi seviyelere düşerler miydi?

Hayır va_Nfi Bey, hayır! o birleşmenin tek sebebi, Tiirklük diiş_

manlığrnda saf birliği etme fikridir. Üst tarafı ise _eski deyimle_
laf ü giizaf !!

10 - Va-Nfı, N6,zım Hikmet'i, pek önerrıli ve büyük bir k§i gi-

bi göstermek için hiç firsat kaçrrmryor, hatti fırsatlar yaratıyor. Bu
arada hapishaneden kendisine yazdığr mektuplardan seçtiği parça_

larda da, onun,,pek önemli ve büyük bir kişi!" olduğunu gösteren'

ifadelerle karşrlaşıyoruz.
ve_Nü, yoldaşırun bir mektubundan naklen şu satırlarr veriyor:

''§en iiziilme. Ben ya§,anıa,srnr, sevme§İni bililiğİm gibi, aynı cesaıut_

le ölmesini de bilirim."
Oynanan komedileri bi_lmiyenler için ne parlak bir söz!

Va-Nfr, komünist donkişotu Nazım Hikmetof'un bu parlak (!)

sözünü, onun yi$tliğine bir misal gibi ileri siirüyor.
§i.z-rm'I, millete bir matahmış gibi yutturmaya çalışanlarrn, bil-

hassa son yıllarda biiyle birçok kabadayılık efsaneleri uydurdukları_
ru gördük. Fakat aynı uydurmacrlar, NAZım,rn, vatansıdığnrn en

reddolunmaz delili olan vatandan kaçışını da, öldürüleceğini öğren-

miş olmasına bağlamaya çalışrp durdular. Pek ilerici Nadir Nadi de,

şu meşhur hlhralannda aynr şeyi yazrnadr mr?

Peki ama, bu adam, hem ölümden korkmayan bir kahraman;
hem de öldürüleceği hakkında bir rivayeti duyunca soluğu demiiper_
de gerisinde alan bir ödlek nasıl oluyor?

Bu memlekette kan divası yüzünden yi.izleree, binlerce insan ııi_

Q
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ce yıllardan beri diirıya deSştirmiştir. Bunlar, ölümiin kendilerini
adım adrm takip ettiğini, bir gün Azrail'in karşılarma muhakkak çı-
krp canlarını alacağnı bildikteri halde, içlerinden bir tek kişi memle-
ket dışırıa kaçmş mıdır? Demek ki, kabadayılar kabadayısı Nflzım
Hikmetof, o binlerce adsız memleket çocuğu kadar dahi yiirek sahibi
değil.

O halde, ya Nadir Nadi ve ayakdaşlarının "Na,zım lfkmet, öldü-
rüleceFni haber aldığı için memleketten kaçtı!!" iddialan uydurma-
dır, yahut da "N6zrm"rn ölümü de cesaretle kueaklayaeağ!!" nı or-
taya koyan Vö-Nt'nunki..

11 - Esasen, bu kaçış hikAyesi de çeşitli şekillerde anlahlıp du-
rulmakta.. Ni,zım'ın, şişirilip de bir kahraman yapılmasına karar ve-
rilince, durmadan kulaklara şu yalan fisıldanmaya başlanmıştı. Hik-
motof, hapisten çrkar çıkmaz, kendisine bir öliim tuzağı kurulduğu-
nu anlamrş. Bu sebepten kaçmak zoıunda kalmış!!

İlkten sadece ağıdarda gevelenen bu yalan, sonradan yazıya da
döküldü. Şimdi ise Vö-Ni, sevgili çocukluk ve iilkii arkadaşının, ha-
pisten çıkhktan sonra asla vatandan kaçmak niyetinde olmadığını,
hattA. çocuğunun doğacağına yakın, rahat bir ev tutup yerleşmek için
hazrrlıklara giriştiğini yaayor, fakat askerlik içiı 7,ara'ya gönderil-
mesi kararlaşfunlınca, bir hafta izin alıp bir iki gün içinde çekip git-
tiğini ilöve ediyor.

Bu iddiayı kabul edebilmek iğn ya trıek çoeuk, ya da çok akılsız
olmak gerek.. Fakat, bu konuda önemli olan, a.skerl makamlardaıı alı-
nan bir haftalık izinden faydalarup demirpeıde gerisine kaçabilmek
değil, askerlik yapmamak için vatanr terketmek..

Hani bu adam bu vatanı çok seviyordu? Hani bu adam bü-
yiik (!!) vatanseverdi? Vatanr bu derece çok seven böyle biiyük bir
vatansever, askerlik gibi en ulü bir vatan vazifesine nasıl çifte ata-
bildi?

Ve-Nü, dostunun yaşmrn 48 olduSınu ve kalbi ile karaciğerinde
sakatlık bulunduğuna dair ewelce raporlar aldığEı öne sürerek bu
vatan kaçkınlığınr hafifletmeye çalrşıyor ama, fiirkçede buna sadece
"l6.f" denir. Dünyanın her yerinde 48 değil, daha ileri yaşlarda dahi
askerlik vazifesi yapan, hattö tİiyle ileri yaşlarda savaşlara katılan
şurafır burasr aksak binlerce, onbinlerce insan olmuştur ve bugiin de

vardrr. Hikmetof,unki can da o binlerce insanı.nki değil mi? Nazım,
iddia edildiği gibi Tiirk toplumunu seven bir yaratık olsaydı, hattA
kalbinde bir damlacrk vatan sevgisi bulunsaydr askerlik göreııini
yapmak için zara,ya gider, orada hastalanrr veya hastalrğ aıtarsa,
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vazifesini yaparken hastalanan onbinlerce insanın gördüğii muame-
leye tabi tutulurdu.

Sonra bir mesele daha var: Bu adam askerlik yapamayacak ka-
dar hasta iü de, Tiirkiye'den kaçtıktan sonra yrllarca Bulgaristan'-
da, Romanya'da, Arap ülkelerinde, Küba'da, o sert iklimli Tiirkistan
topraklarında dolaşıp komünizm propagandası nasıl yaptı? Tiirkiye
aleyhinde o mel'unca yalanları dış Tiirk dünyasına nasıl tutturmaya
çalıştı? Kalbinde ve ciğerinde sakatlıklar tesbit olunan (!) bu büyük
vatansever (!'!) bu yorucu seyahatlarda nasıl kan kusmadr?

Evet! Zara'da iki buçuk gün askerlik yapacak Nizım, ölümüıı
kucağına atılmış olacak, fakat dünyanın dört köşesinde propaganda
gezi|eri yapmak üzere fink atan büyük şaire hiçbir şey olmayacak ! i

Masal.. Gülünç masal.. Bu masala inanmak için ahmaktan da öte
bir şey olmak gerek..

12 - Va-Nü, bol keseden dahilik, fiirkçenin şairliği, dünya şair..
liği filin gibi rütbelerle şişirüği Nizım Hikınetof'unu, daha başka
meziyetler ( !) le de süslemeye çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı
pek çocukça şeyler.. MeselA, Nizım, sokakta giderken kız|ar dönüp
dönüp kendisine bakarlarmış ! Çünkü şairin alev saçları varmrş fala.n
filAn...

Böyle gelişigüzel şişirmeler, elbette ki, şişireni yanlışa götiire-
bilir. Nitekim, Vi-Nü da, bir yazıda ak dediğine başka bir yazıda kır-
mızı diyor, yani tezada düşüyor.

İşte küçük bir misal :

"Evlilik müessesesi konusunda çok muhafazakirdı. Fedakir, ça,-
lrşkan, aile erkeği iü."

Vi-Nü'nun bu vasrflarla övdüğii kişi Nizım'drr. Buna göre Nfl-
zrm Hikrnetr "ai|e" kavramına sadık bir insan olmuyor mu?

Fakat' bir başka yerde, aynı Vi-Nü, &yil Nizım Hikmet'ten tam
tersine söz ediyor: Vi,-Nfr'nun anlattrğına göre, Hikrnetof, "Nt." I:la-
nrm ile nikAhlanmış. Bu "Nt" Ilarum, Tiflis'te Nflzrm'a: "Bizim de
herkes gibi bir Jruvanuz olsun!" demiş. Ve nasıl cici bici bir ev iste-
diğini de anlatmış. Bu masum istek Nizım'ı çileden çıkarmrş ve kızıl
şair :

- Vay! Demek küçük burjuvalık!
.- Vay! Demok yıva!
diye gürlemiş ! Ve hemen kaleme sarılrp "Nt." ye bir hicviye yaz-

mış. Arkadan aynlmışlar..
Eee, hani bu Hikmetof "evlilik müessesesi" nde "muhafazakir"
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dı? Evli bulunduğu, yöni evlilik müessesesini kurduğu kaünın bu
"yuva" isteği karşısında bu tepme neden?

İşte V6.Nfı'nun NA,zım'ı, veya Nö.nın'ın Vö-NO'su...
74 - va-Nıı, Nözım'ını varayoğa överken, dostrınun kendisini

övme gibi kusurlara di§mediği yolunda sözler de eüyor. Hatbuki
Hikmetof, bir çok divan şairlerini gölgede bırakacak derecede ken-
disini övüp durmuştur.

Tiirkiye'de basılmış kitaplarında bunun örnekleri çoktur. F'akat
o eski kitaplara kadar gitmeden, vi,-Nü'nun yazılarrnda yer almış bir
şiirinden misal vererek, v6,-Nü'nun kendi kendini nasıl yalanlaüğını
göstereceğim :

Yukarda sözü edilen "Nt." nin bir yuvaya sahip olma isteği üze-
rine Hikmetof'un yazdrğı hicivde şu satrrlar var :

Son
Bonlm
Mina,re boyumdan ça,m gövdeme
Yumuşıak
Eeyaız
Bir kuıt gibi giralin.

Bu satrrlar, bu minare boyu ve bu çam gövde, acemane bir öv-
su değiı mi? Askerlik kutsal vazifesini yapaınayacak kadar çiiriik
bir gövdeye, çaln filin bir tarafa, olsa olsa paslı teneke benzetme-
si yakışrr.

14 :-- Ve Vö-Nü, on sayı devam eden ''övgiiname!'' sini şu söz-
lerle bitiriyor :

"Ben de ömriimde rastladrğım en olığa,nüstti insanı bo yaa so-
risi igindo belirtmiş oldum Nazım Hikmet, tekrarlıyorum, ömür
boyu rastlıilığtm en olağanüstii insandır."

Vi-Nü'nun bu sözlerine, bir bakrmdan, bir şey denemez. Nizım
Hikmet, onun, hayatı boyunca tanıdığ insanlann en olağanüstüsü
olabilir. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir köyde doğup büyüyen
ve ölen herhangi bir insanrn, tanıdığı birkaç yüz k§i içinde herhan-
gi birisi, onun için olağanüstü olabilir.,Ama böyle bir olağanüstü
adam, dünya çapında. bir harika sayılıımaz. sayılmak istenirse. böy-
le bir hüküm, elbette, gülünç olur. Vi-Nü'nun N6aım'ında da durum
aynıdır. Yani llikm€tof, sadece Vi-Nü'nun tanıdığ kişiler arasında
bir olağanüstüdür!

Bir atasözümüz vardır: Kolrunun bulunmadığr yerde keçiye Ab-
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durrahman Çelebi derler; derler ama, dağ keçisi, yine de keçidir. Hiç,
bir zaman sütü bol, yiinü değerli koyun ola.rıaz.

Sözün liusası şu ki, kediye kaplan, kargaya siilün denemez. Ve
onun içindir ki her zanflatrı, her yerde yılan yılandır, köpek köpektir,
akrep de akrep...

{
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NAzlM IImMDf, cİnİ nfu VATAN HAaşİNE
MEtffirE YAZAN PROrE§ÖRE

(Durum l}ergisinden)

Bir profesör varür. (Cahit Tanyol) Her devirde kendini se-
viırıli göstermenin çabasına diişmiiş, bunu temin için katlanmadığı
kalmamış, fakat, daima bu dawanrşlannr başarısrzlrk alıp götürmüş,
onu hiisrana sevketmiştir. Bu yüzden içinde bulunduğu her devir-
de, onun normal düzenine kaşı olmuştur. Başarr yolunun bu YÖN'-
de olduğu kanısiyle akıl ve havsalanın alamayacağ yazı|ar yazmak-
tadır.

Son olarak ortaya bir idda atryor:
"N§zım Hikmet Vatan haini mi?."
Uzun bir makale yazmrş bunun için...
Makalenin içinde öylesine bir ters mantrk var ki, onu bir başka

vesileye brrakalım, da şu sualin cevabrnı verelim.
Nözım Hikmet, affa uğradrktan sonra, iddia edildiği gibi ölüm

tehdidi altında memleketten kaçmış olsa ve bundan yıllarca evvel
böyle kaçanlar gibi, gittigi yerde doğru di.iriist, uslu hkıllı otursa,
yine iddia edildiğ gibi büyük şairliğini komünizmin emrine verme-
reVü, kimsenin bir diyeceği olmazdı. Ama bakrnrz, N6zrm Hikmet
firanru müteakip Moskova hava alanına indiği zaman, kendisine ya-
pılan debdebeli karşılama merasiminde ne diyor:
«O kadar bahtiyarım ki, söyleyecek kelimelerim çoktur. Fakat, se-
vinç ve heyecanım o kadar faz|aki, az konuşacağım. Ben bütün ha-
yatımı, idealimi ve aşkrmı bu muazzam şehre borçluyum. Ben Sov-
yetler Birliğinin çocuğuyum. Yirmi dört yıl sonra bu büyiik şehre
gelirken asıl ve büyük vatanrma dönmüş oluyorum."

"STALİN benim için çok mühimdir, gözi,imün ışığdır. fikirleri_
min kaynbğıdır. Beni o yarattı, Moskova'da onun büyük ismini ta-
şıyan Üniversitede okudum, her şeyimi ona borçluyum. O yalnız bü-
ti.in dünyanın en büyük adamr değil, şahsen bana aydınlık veren en
büyük kalrylaklr"."

İşte, NAzım Hikmet!..
Buyurunuz, onun Moskovadaki mezarr üzerinde bu memleketi

Komünistlere haraç mezat satrnrz!..
Hain olup olmadığını aııladın,mı Profesör?
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K()MIINİ§TLEEİN so§YArİ§T PAS6U!

Falih Eıitu Atay

Eskiden müsli.iman kadınr için sahnede aktrislik etrnek yasak
olduğu için erkekler çaşaf giyerek, bıyıklannı saklamak için bu-
runlanna kadar öıtiiuıerek, yi.izlerine allık şi.iıerek, seslerini incelte,
rek "zenne" ye çrkarlardı. Erkek oldukları yalnız pabuçlu ayakların-
dan belli olurdu.

"Abu canım ibu.." diye kıntışlarr biz yaştakilerin hlli kulakla-
rına gelir.

t
lt

Bizim demokrasi de komiinistliği yasak ettiğ için, komiinistler
sahnede sosyaliste çıkmışlaıdır. Bu yiizden sosyal şöziinün bile şüp-
he altına gİrmiş olnaşua yanıyorıız. Çünkii komiiniste, biitiin fiiıki-
ye meyhane maşalannda bağra bağıra söylediği gibi, komiinistim
dedirtmemekliğin bir faydası yok.

Her ne ise şimdi komtinistler, sosyalist pasosu ile, yeni Meclise
bir kaç yaygaracı sokacaklarmdan pek sevinçte:

- Göstereceğiz onlara.. Keban barajını Sovyetleıe yaptırmayıp
ta emperyalist ve kapitalist ve Neo _ kolonyalist Amerikan ve batr
kredilerine yaptİrmanın hesabını soracağz onlara.. diye dişlerini
bilemektedirler.

l
tt
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Yoo.. Tam aksi Tiirk komiinistlerinin Mecliste tek faydası,
her Tiirkiye neselesi için kızıl enteıııasyonalin ne diişiindiığiınü
öğrenmektiğimiz, ve doğıı yolun her işte onlann söylediklerinin ter-
sini yapmak olduğu inancı ile kendi kendimizi şüpheleıden kurtar-
maklığmız olacak.

Hepsi seslerini ltgatlerini sos5ıaliste göıe ayarlamışlar ama sa-
lapurya gibi pabuçlan meydanda!.



GERİ MEİILEKETLIİRDE SOL!

Falih Rıflu Atay

. .. r-:ı r:-,lon

Düşününiiz: 1917'de bizden, hem de buglınkü,'.ı:1i,* aşagr

elli yıl daha ,,bahır,iti.rir"r*iteteri ile endüstii ve ekonomlsi ile daha

Avnıpalı Rusya,nın ıIJr"rı, yıtdan beri içinden çıkıp ta bir kara;_

lılığa varamadığı d";;;i;;-iiine ttirkiye,yi ataeağız, Varı yogu

devletleştir"*t t oti,;** iotrıit", aevıei canavarlnr yaratacağız,

Bir tek avuntumuz:;"il;"d otomouıe binemiyor ya, oh ya Meh_

med'in fabrikasr "li"İ",sitti 
ya, ve t,"pi*i, bir hırka bir lokma der-

vişUği yavaşyavaş İçjJJ,uitİş":ut J;;,; Amerika Konsolosluğu-

nu taşlayıp, "ri. "rt]"&--- 
ıı"*.l uağırarat fellahk^,ri siiriinüp gide_

ceğlz.Devlet ul,-Jei,l"t"İ, ",n,ntı 
mı buld,l,, ,:ll,g^idi devrim

düşmanr seni, vitriŞ", ,"a"" boşalmış mıdır, dedin, seni gidi emper-

valist uşağı seni, hapislerden hapis, g""n"tl"d"n gurbet beğen, eğer

İ,;,.Jü;;İtaı turtulabilirsen ",

Karma ekonominin solu bu" O*'O,U"'üğİ,,::_ll,b-u" Otuz yıl-

lık sosyalist ı"*çiii"" uile Kilyos t.pı";a;r";a devletleştirmeciliğe

sakrn ha, a"aiı"r. "öii;; ;;;;i l"rılli.ri"e emanet edemediklerini

İl, u" trrrm devlete emönet edece$z,

Sonra,uııirsi,ll,s;;iiıü."ı"rdesolyasilflhlaiktidardatutunur,
Mısrt'da olduğu ö;: il ,__sek pıofes;re 1200 en küç.ijk sill^hlıy,a

3000 lira u"r"".o.]"v#,,;rr* ti, "iuiı 
görünürse de bir müddet

sonra silahlı Br_;dy;;;Ji"] o.,, hapse aiaraı< koltuğa kendi kuru_

lur

bugünkii Tlirkiyemiz cennet gibi

Geri doğu memleketlerinde, eĞer by memleket müslümansa oto-

riter sol halka a,v,ffil,İ"i'*l"-iei,lrı^,O; kesiliverir, Şarap bağlannı

taılaya "ihtida" ettirir, Bectir gazvesi |yg,mterimizin, Mekke ka-

ffiJu,T, ry,t,ffi*l#jj,f;ş ş*r,#; "x"L,;H1:veıdirir. Yaşayışı oaTarLLıny@

tıkça karartır, 
,

Bizim solgular fiirkiyesindm
gö.ii";. Kaybolmuş bir cennet!
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tÜnr KoMÜNİ§T PARTİSİ

Falih Rıfkı Atay

Atina'da komiinistlerin neler haykırdığını gazetelerde okuyor-
sunuz: Nato'yu istemeyiz. Amerika'yı istemeyiz.

Aynı giinde Japonya'da komünistlerin ne bağırdığnı d.a gene
telgraf haberleri arasrnda görmüşsiiniizdiir: Defol Amerika!

Bir gün sonra yeraltı Tiirk komiinist partisinin, Moskova vepekin radyolannca tekrarlanan bildirisini Juett" gözden kaçırma-
mşsınızdrr: Çıkalım Nato'dan Amerika'yı ve petrol şirketlerini ko-
valım.

yerüstü Türk komünistlerinin de öteden beri söyledikleri bu de-
ğil midir?.

Komünistliğin amentü'sü bu!
Bunlariçin Amerika'yı bırakmak bağmsızlığa kavuşmaktır.

Bağmsızlığa kavuşmanın ilk belgesi de Rusya'yı sğmek!
İ

şimdiye kadar Rusya'dan kuıtulmanın adr "hürriyeti seçmek''ti. 1965 fiirk komünistlerine göre iş tersine dönmüştiir: Amerika'-
dan kuıtulmak hürriyeti seçmektir.

kendisinden kurtulmak istediğiniz Amerika'yr ise koydunuzsa
bulun:, Ne eşi ve çocuğu ve gazetecileri ile beraber Başbakan ddvetettiği var. Ne üski ve şampanya ikram ettiği var. Ne radyolarının,
sakrn Moskova radyosuna inanmayın, dediS, ne de, Sovyetlerin yap-tığı gibi, basın pteşelerini gazetelerde fıkracı fıkracı dolaştırdrğı,
votka çaluştırdığı var.

Ne de İstanbul konsoloshanesinin önünü sanklı hoca resimleri
ile donattığı var.

tt

yeraltı ve yerüstü komiinistleri ile orta solu komünistceleri ye-ni seçimlerde töli'lerini deneyecekler.
fiirklerin hürriyet yolunda mı kalacağru, önıanr1 krlavuzluğuile Moskova yoluna mı sapacaklarınr 10 etlr"au ;;;"ğ.Ekim Atatürk devrimlerinin de ayı! Lenin ıtıtııaıin-ın aeı
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DAJİVEYE!

Farih nıfiı Atay

Şehrimizin büyiik diş hekimlerinden biri, nice a$zlardaki tak-
ma dişlerinden çok daha ömiirlü bir siiz bırakarak ölmt§: "- Öyle
bir devirdeyiz ki utanmak ayıp!" demiş.

Ben Kenterter'i İstanbul'da yaşamanın zevklerinden biri saya-
rım. Çocukluğumun Direklerarası ile onlar arasında yıllar değil,
çağlar farkr var. Zengin olsam kendileri ve benzerleri için yalnız ti,
yatro yaptı-rmazdım. Çevresini de hepsine rahatcı sanatlanna bağla-
nabilmeleri için Vakıf hanlarr ile donatırdım.

Hele şiikür, Türklerde iyi sanattan anlıyanlar da çoğaldığı için
nasrlsa kendileri tiyatrolarını yaptırabilecek kadar para biriktirebil-
mişler. Yahut kredi sağlıyabilmişler

Şimdi Yıldız Kenter'i dinleyin: "- Kenterler tiyatro yaptırı-
yorlar, kapitalist oldular, artıkişçi haklannı gütmüyorlar. Büyük
sanatkir onlar ama, biraz da vatansever olsalardı.. diyenlere ne de-

meli? Bir gün kendi tiyatromuzda oyun vermek rüyamız gerçekleşir-
se buna nasıl ulaştığımrzrn hikiyesini de açıklıyacağız elbette. Ben
giİniin sekiz saatini salonlarda, sofralarda moda fikir akımlarının
sohbetini ederek geçirmiyorum. Hergün en az on saat çalışıyorum.
Buna da kimsenin diyeceği olabilir mi?."

Olur Yıldız hemşirem. Her üniversite sınrfında on defa "çak-
mak" tan başka marifetleri olmryan, yanm sakallı, şakağı kaküUü,
boşta gezer yok,culann ne demesini bekliyorsunuz? sözlerini size
getirenlere giilerek:

- Dajiveye.. diyip geçiverin. Bolşevikce "yaşa" demektir.

Doğrusunu istersiniz, Rusya'da da olsanrz sizler eller üstiinde
taşınırsınız. Apartmanınrz, arabanız ve seyahatleriniz vardır. O ka_

kii]lü sınıf çakıcılarr ise kollarından tutup önce sıfır makina ile tra-
şa çektikten sonra Sibirya'da işe sürerler.

t
tİ
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Aldırırıa delikaılı biz Kınalıada Amerika, Burgazadası İtalya,
Heybeliada E'ransız ve Büyükada İngiliz işgali altında iken dört dev-
letin zrrblılan Boğaziçi sıılannda ve kara askerleri İstanbul kışla-
Iannda iken, Kiirt Mııstafa Kuvay-i Milliyeci asarken, Babıili yoku-
şu iizerinde}i ve sadırazam konağı bitişiğindeki gazetemizde İngiliz
ve'Amerikan mandacılanna karşı çala kalem savaştık. Onları yen-
dik. Hi.irriyet savaşı divaşını yürüttiik.

Şimü Rus mandacrlarrna karşr ayru savaşı veriyoruz. Onların
da sırtlarını yere getiıeceğmize şüphe etmeyin. Batı cephesini hür-
riyetci ve kurtancı Atatürk seçti. Faşizmi Batı devletleri ile elele
vıırmaya karar veren O'dur. Ankara'da ilk dostu Amerikalı Amiral
Bristol ve son dostu da Cumhurbaşkanı Roosevelt'ti. En son gös-
terilerindeıı biri §ovyeüer Büyükelçiliğinde, Büyiikelçi ve bolşevik
generallerinin yanında Moskova'dan hesap sormak olmuştur. Ben
orada idim.

Biz bağımsız ve milletlerarası hürriyetciler cephesindeniz. Sos-
yalistlikse de htiıriyetci batı sosyalizminin yolunu seçeriz. Azgın
devletleştirmecilerin bizi önce fellah rejimi çukuruna yuvarlıyarak,
§onra Rus üandası altına sokmasına imkin vermiyeceSz.
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DYVAAAIi!..

Bedii Faik

- İzindeyiz Atam.. Izindeyiz!..

Derkeeen. aa.. bir de baktık:

- Ortanın solundayız!.. çıkmış.
Eee.. Hani Atati.irk'ün izi?..

Aİılaşılan, gittiler gittiler.. baktılar ki, yetişmeteri kaabil dğil,
hemen bir tarafa sapıp "biraz da o bizim izim|zden gel§in" dediler
z0hir!..

Neredeyse yeni ağız bu olacak:
_ Atatürk izimizdedir!..

Halbuki, hepsi asıl bundan korkmalı, asıl şimdi yandıklarını
anlamalı..

Zira mölüm ya, Atatürk, ancak denize dökmek istediklerinin pe-
şine düşer de.
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ADALİ]Tİ BASKrYA ALMAK

Falih Rıflır Atey

Miltetvekilisiniz. Anayasa'ya göre herhangi bir mesele iizerine
fikriniz ne ise söylemekte serbestsiniz. H;iç kimse sizi fikrinizi söyte_

m§ olınaktan sonımlu tutamaz. Herkes de size karşı tenkid hakkını
kuttanmal*a serbesttir. Hatta, eğer isbat edemezse mahküm olmağı
göze almak şartı ile, sizi satılmış olmakla da suçlıyabilir,

Fakat üstelik siyasi niteliği de olmıyan bir sendika adınrzı kara
listeye alarak bütiin bir vatandaşlar sınıfını aleyhinize kışkırtamaz.
Gazetesi var§a onda, veya toplantılarında söylediklerinizi tenkid
edebilir. Hepsi bu!

Kara liste ana babaya, namusa sövmek gibi bir aşağılama, bir
küçültme, vatandaşı toplum drşına atmaya kalkışma gibi bir şeydir.
Hele brınu kamu menfaatcişi bir dernek, bir sendika yaparsa mesele

daha da ciddileşir. Di,§iiıünüz. İşçi Sigortalarr eczane açacakmış.
İl6,çları kendi maaşlı memurlarrna sattıracakmrş. Milletvekili, mem- .

lekette eczaneler var, onları da korumak lizım, buna liizum yok, de-

miş. Bu bir işçi düşmanı imiş. Niçin? Her eczanede de bir iki işçi var.
Eski sınrrlama sistemi kalktığından beri eczacılığın pek güç bir ge-

çim kolu olduğunu söyliyenler var. Milletvekilinin belki hakkı var,
belki de yok. Vatan haini mi bu? Kara liste ne demek?.

Hiç bir yerden emir almayan adalet makamlan, ihbar veya şi-
köyet üzerine, harekete geçerler. Sendikayı basarak binlerce hazır
kara listeyi toplayıp dağıtmasını ijnlemek görevini yerine getirirler.

Yanlış bir davranışta da bulunmuş olsalar adli bir hata ancak
adalet yolu ile diizeltilebilir.

Ha5nr, CHP. nin solcularr gazetelerde, sanki iktidardaki muha-
lifleri adalete emretmişler de işçi di§manlığı etmişler gibi, proleter-
yacı bir öfke gösterişciliğ ile bu olayı partileri için bir seçim yatı-
rııru hAline getirmek istediler. Sendikanın şiköyeti tizerine yetlıili
mahkemenin ne karar vereceğni bile beklemediler. Daha doğnısu
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kendileri için mesele kimin haklı olup olmadığı değil, ''pis burcoy''
takımrna karşı yeni bir köti,ileme bahanesi icat etmekti.

Sollar mahkemelerde bilirkişi'lik yapan profesörlerin de şantaj
baskrsı ile artık sanıklar iizerine fikir söylemek cesaı^etlerini kırmak
istemişlerdir. Bir pıofesör solcu aleyhine hiikiim verdimi, elinden
diploması alınrp Üniversiteden kovulması gerektiğine kadar halk ef-
kinnr ve öğrencilerini kışkırtıcr her türlü rezilce saldırışlara uğra-
dıktan başka, mahkemede söylendiği ileri sürülerek bu tertipli sal-
dınşlar sol dergilerin baş sayfalanna girer.

Sağlar 1950 den bu yana Anadolu'da çoktan uyuyan ve unutulan
mezhep kavgasrnı yeniden tutuşturdukları gibi solcular da bir iki yıl-
dan beri bu memlekete hiç olmryan sınıf kavgası belisını sokmak
yolundadırlar. Bakalım cüretlerini daha ne kadar ileri götürecek-
ler?.

](L



AşIRI RI,JiMLERiN zean,r

Burhan Felek

Biliyorsunuz aşrrı rejimler - adı ve yönü ne olursa olsun - şid-
det ve zorbalık rejimiür. Çünkü bunlar gfıya cemiyeti kal]<ındırmak

için ferdin haklannı yok ederler. Ewelö elinden hürriyetini alır. İs_
tediği gibi konuşal^az, ya?llmaz gidtp gelemez. ondan sonra artrk
canlnt kurtarmak için her şeye eyvallah der. E, bu mantıksız bir şey-
dir. Herkes aşırrlık eezbesine tutulmaz. Bu sistemin ağına diişmüş
cemiyetJerin yiizde doksanı zorakidir. Mantrksız hareketler, karar_
lar.. göniil rızası ile olmıyan §ler ancak zor kullanarak sağlanır..

Aşın rejimlerin de insanın en kıymetli varlığı olan hürriyetini
almak istemesi, onu mantık bakımından zayıf mevkie düşürür. Bu
zaafını telifi için de zara başvurur. Bütün aşırı rejimlerin memleke-

t\ zor kullanarak idare etmesinin ve çok şeylerin yasak oluşunun se-

bebi, kaynağ budur. Çiinkü bu rejimler, mantıksrz rejimlerdir. Ta-
raftarlan dahi bunun mantıki felsefesini yapamadıkları için kaşı-
tarafr halk di§manı diye göstererek hınçları ve kinleri tahrik eder-
ler. Bu idareler, belki endüstride, fen öleminde şayanı dikkat iler-
lemeler kaydederler; fakat insan haklarına, insanın yaradılışta sa-

hip olduğu ana hak ve hürriyetlere kı5ımet vermedikleri için halkı
memnun edemezler. Güler yüzlü bir milli idare kuramazlar. İnsan
olarak müriiwet sahibi, karakter sahibi, fikir sahibi, nral sahibi ve
nihayet kendine sahip olarak yaşamadıkça yaradılışının gayesine
varamamrştır. Tabiat kanunları, bu hasletleri insana daha doğuşta
vermiştir. Eli kolu bağlanan bebek, karnı acrkan bebek, canr yanan
bebek bağrrır, ağlar.. Tabiatın kanunlanııa karşı gelmek istiyenler,
günün birinde bunun ceremesini çekerler; ama başkalarına da çok
çektirirler.

Göz göre bir iki fıkra :
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Aktar:
_ Giinder bana.. ilöç yapayım, demiş..
&eği çocuğu ile gtindermiş.. az sonra çocuk eşeği getirmiş ki

hayVan yerinde duramryor..

Sormuş :

- Aktar ne yaptı bu hayvana?

- Kuyruk altına bir şey sürdü. böyle oldu..
Hoca, güçbeli, zaptedebildiği eşeği yedeğine alrnış, gitmiş akta-

ra:

- Aman ahbap! Sen buna ne sürdünse bana da sür! Yoksa ben
buna yetişemez oldum. Ne kadar yörükleşti.. Ve aktar, Hocaya da
aynı işlemi yapmış.. o da çabuklaşmış.. tabii il6.cın hızı geçinceye ka-
dar.

Ekonomik ve sosyal Etüdler konferansı Heyetinin şu günlerde
kilyosta tertiplediği seminere gittim. IJzakça bir yer ama, meslek
icabı gittik. Mevzu - gazetelerde de okumuşsunuzdur - karma ekono-
mi. Türk ve yabancı profesörler ve mütehassıslar, enine, bo5runa ko-
nuşuyor.. diinyada ve bizde bu çeşit ekonominin tatbik şekillerini
mütalöa ediyorlar. Çok faydalı bir şey.. bir kusuru var: Dinleyicisi
yok. Ama, büti.in bu konuşanlarrn, karma ekonomiyi mütalAa edebi-
lecek veya uygulanmasrna yardrmr olacak kimseler tarafindan işitil-
mesi, duyulması lAzım..

Bu olamıyor.. olamıyor iki sebebten. Birisi yer uzak, uzak olma-
sa da biiyle konferansları dinlemeye gelenler pek az oluyor. Daha
biz, konferans tikibinin bir medeni ihtiyaç olduğunu, böyıe seminer-
lere katılmanrn fayda ve lüzumunu kavramış değliz.. onun için vazi-
fe, gazete|ere düşüyor. onlar da bütiin konuşanlar| yazafiIlyorlar.
Hele şimdi seçim edebiyatı, anorrnal bir şekilde bizim basrnr sarmış-
ken.. Söz arası; ben bizdeki kadar mübalöğatı bir seçim yayrnına, t5.-
kip ettiğim Avnıpa basrnında tesadiif etmedim. Her gün sahifelerle
palavra neşretmeye Avrupa, Amerika gazeteieri pek yanaşmazlar.
Bu kadar olmamakla beraber, geniş neşriyat ancak cumhurbaşkanı
seçiıninde olur. O da her memlekette değil..

Ne ise, kilyosa gittik. Haftanrn icmali yapılryormuş. o sırada
konferansa iştirak etmiş olan karadeniz illerinden birinin galiba Ri-
zenin belediye reisi konuştu.. lAf srrasında:

- Rizeli nedir? diye sorulursa.. dedi. Rizeli nedir bakınız: Bir
avuç buğdayr sobanın üstüne koyarsın, sessiz sadasız kavrulur.. ama
bir avuç mrsrr atarsın, kryameti koparır, patrr patır patlar.. işte

743



Rizeli budur, dedi ve konuşmasrna dikkat ettim. sahiden mısır buğ_

dayı gibi idi.
Haftanrn miınakaşalarrnr kaparken celseye başkanlık eden Ne-

jad'Bczacıbaşıkonferanstabazanbelirenfikirçatışmalarıvesilesiy.
le şu fıkrayr anlattı:

BirgünChurchill,Parlimentoda,kendimuhaliflerindengenç
bir mebusun sözlerini dinlerken hep başını sallarmrş. Buna sinirlenen

genç mebus, Churchil|'e td,rız makamında:
_ Mister Churchill! Ben kendi fikirlerimi söylüyorum! dem§,

churchill de:
_Bendekendibaşrmrsallıyorum..cevabınıverrniş..herkesken

di başınr sallasa!.. Ne büyük muvaffakıyet olur,
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IN§AN YA HÜIt YAŞAR, YAHUT?..

Burhan Felek

Bakrnız neden endişeleniyorum:

Memleket bir medeni idare yoluna girdi, Başka yerlerde asrrlar-

ca denemelerden ve dövi§melerden sonra elde edilen bir nimet bize

ideta ,,Toto,, dan çıkrverdi. onun için kıymetini pek bilmiyoruz.

zatenhani ,,Hürriyet" dediğimiz şeye de daha doğrusu herkesin hür_

riyetlerini koruyan bir idare altında yaşamaya da pek alışık de-

ğiiiz. onun için idare edenlerde de edilenlerde de bir yadırgama var,

ama anlaşıldı ki başka türlü idare altmda yaşamak, yaşamak sayıl-

maz.
Bizim gazetenin pek eski bir idare memuru Vartan efendi var-

dı.Benonayetiştim.HerokuryazarEımenigibinüktedanbiradam-
dı.Hepimiz|eazçoklitifeederdi.Yaşıdahayliilerlemişolduğu
naıae intıyarlığını pek göstermezdi. Buna işaret etmek istiyen dos_

Vartanefendi!Maşallahhiçihtiyarlamıyorsunuz..deyince;

- Yaşamooruz ki ihtiyarlıyalrm! cevabını vermişti, Bu söz Ba-

bıöli'de 6.deta bir darbı mesel olmuştur,

Biz maalesef hem hürriyetsiz yaşadık, hem de ihtiyarladık,

Yrllarrmrz heder, hebö oldu..
Diyecekodurki;hürriyetsizbiridaredendüşünebilenadamiçin

rahat yoktur. Ve hürriyetsiz idarelerin muvaffiv:t]"ii.tesadüfe bağlr

olduğu için istisna tejlıll eder; ama aksi muhaTO,,I.],, çünkü hiç

bir beşericraatr hatasİz o|maz" Hatayı yapan da tashih edemez, Ha-

tanrn ihtarr da hürriyetsiz idarelerde yasaktrr,

Aziz okuyucularım. Beni müteessir eden şey bazı aydın geçinen

kimselerin açık kapalr fakat fırsat buldukça hürriyetsiz idare rejim_

i"ri"ı" edebilyatını yapmalandır. Herkesin iyi niyetine inanmak va_

zifemizdir. onun iç-in-biz bunlan uyarmaya ve da.valarına batıl ol_
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duğunu göstermeye uğraşmayı iş edind.ik. Bundan sonra ne onların
elinde benim almak istediğm bir nimet, ne benim elimde on]arın
alabilecekleri bir ekmek vardır. yani münakaşalarımız şahsi gibi gö-
riinse de esasında bastıklan temelin çürüklüğtinü gösterip uyarmaya
çolışmaktan ibarettir. Bu bir nevi misyonerlik işidir. Mük6.fatı da
mönevi zevkinden ibarettir.

Şimdi, bazan düşünüyorum da bu kapalı, hafiyeli, dinleme ter-
tibatlı, hürriyetsiz ve sessiz hülisa - sağ olsun, sol olsun - insanı si-
len ve ferdin hayat haklarını güya cemiyet ve cemaat hesabına bir-
kaç kişinin eline bırakan rejimlerin sakatlığı - haydi cahil adam gö-
remez lAkin okur yazar, dünyayı görür ve okur kimseler bunu nasıl
özlerler?.

Ne kadar kötü, ne kadar sakat, ne kadar gürültülü olursa olsun
batı demokrasisi dediğimiz hürriyetler rejiminde, hürriyetsiz rejim-
lerin normal hayatı "ceza" dır. Hele şimdiki İcra ve İnfaz kanununa
göre fiirkiyede uslu ve müsamahalı bir hapis mahkfımu ile komü-
nist rejiminde alelide bir vatandaşın hayatr mukayese edilirse biz-
deki mahkümun hayatı lehine puvan vermek icap eder; çünkü o mah-
kfım istedi ği gazeleyi. istediğı kitabı okur, istediği ile görüşür. ica-
bında hükiimeti ve icraatrnı tenkid eder. İstediği şeyi alır; istediğ
şeyi verir. Ötede höyle şey yoktur.' 

Medeni memlekette şahsi "hürriyet'' lerden mahrumiyet kanun-
da yazılı bir cezadrr. kapalı rejimlerde ise "hürriyet" bir hak değil,
bir "suç'.' tur. Her şekliyle.

Bunu buraya yazmaktan maksadın bir seçim kampanyası sanıl-
masın. çiinkü ben hele bu şrra sık sık tekrarlıyorum. Artık bu o5runu
liizunu kadar o]rnamış bir adamım.. Başka "partner" lerin ytizün-
den her defasında kaybettiğim seçime bundan sonra girmeye ne ni-
yetim var, ne de iştalım!.. Biz bu işin artık duacısıyız.. Ama gördiü-
lerimizi, geçirdiklerimizi de bizden daha gençlerine anlatmayı vazife
biliriz.

Memleketin ve rejimin mukadderatını tAyin edecek olan bu se-
çimde hangi partiye oy verirseniz veriniz.. yalnrz elinizdeki bir atım-
lık barutu heder etmeyin. Hürriyeti, insan haklarını ve devlet mef-
humunu anlamış, kavramrş partilere veriniz.

- Bir de beni dene!.. diyenlere sakın ha!.. Bu memleket tecrübe
tıhtası olacak halde değitdir. Teorilerden, sivri akıllılardan hepini-
zin canı yandı. Aman yoğurdu iifleyerek yiyiniz arkadaşlar!.

Birkaç defa birlikte seyahat etmek zevkini hilö unutamadığım
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dostum, va-Nü beyin bir merakı şardı: yabancı memleketlerde bit-
mediği, tanımadığ yemekleri:

- Ötekiıeri biliyorum. Bakalım bu belki güzel bir şeydir, diye
ısmarlar sonra gözlerini kııpıştıra kııpıştıra:

- Tavsiye etmem!. Berbat birşey! diye bizi uyarrrdı.. Benirnyaptığm da bu. Ne var ki umumi olarak ısmarıanniış olursa hepi-
miz bundan yemeye mecbur olur, yemez aç kalırız. çünkü bitişik ma-
sadakileri görüyoruz.

Haydi Allah selAmet versin!.
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EillLDlt!İN IIİALIM GA§PEDn Ü§TÜNE oTuRMA(!

Burhen X'elek

Tiirkiyede komiinistlik olur mu?. Bu, komiinist sözifuıden anla-
dığımız şeye bağlı.. burada. Rusyada, Çinde Bulgaristanda, hatti
Romanyadaki gibi bir komiinistlik hayaldir, hayal! çiinkü bu zaten
tabiat, hil6fı zoraki bir felsefeür. Elölemin malınr gasbedip üsttine
oturmak ve biirriyetleri yok edip saltanat sürmek için ideoloji hali_

ne getirilmiş bir sistem.. Eşitlik varInrş. hangi eşitlik efendi birader?
Bak bizim Başvekil Sovyet Rusya erkinrnr Karadenizin Çarlık za-

manrndan kalma sayfiye yerlerindeki saraylannda ziyaret ediyorlar.
hani bizde öyle saraylar? Ve o saraylarda oturanlar?.

Hiç bir dilde bizim:

- Mal canrn yongasıdrr. Darbrmeseline benzer lif görmedim.,
bu bizim halkrmızrn sözüdür.. ama insanlan habire:

- Bak falana! Senin malını yıyor.. seni istismar ediyor, diye
kışkırttın mı sahi sanlr veya sanmak aklına mülayim gelir.. Hayatta
herkesi memnun etmek çok zordur. Fakat herkesi bedbaht etmek,

bedbaht olduğu vehmine düşürmek kolaydır. Hele iktisadı nizamı
bozuk ve söz hürriyeti hudutsuz memlekette.

Ne var ki adaylar ve sözcüler bir seçim kampanyasrnda konu-

şurken "iyi niyet" ten başka biraz da karşı tarafa açık vermemeye
gayret etmeli. Çiinkü bunlar birbirlerine mevlid okumaya çıkma
mışlardrr.. altındaki sandalyeyi kampanya bakıyor. onu ğa akıldan
kaçırmamalı. Ve adamrn eline fırsat vermemeli!.

- Bugünkü d6,va bu! Yoksa:

- Mal canrn yongasıdır, denilen memlekette mal ve hürriyet
gasabrna dayanan rejim söker mi?.

Bize ingiliz Sosyalist (yani İşçi) partisi mebuslarrndan birisi:

- Biz de devletçiyiz; ama iyi işlemiyen endiistride ve lüzumu
halinde.. Değer fiyatiyle satrn almak suretiyle.. komünistlerden far-
krmrz budur. Onlar gasbederler ve her şeyi alırlar.

Dünya bu evhamdan artık kendini kurtarmaya başladı. Komü-
nistler bile! Siz ne diyorsunuz?.
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AzlZ AĞANIN MAOERA§I

Burhan Felek

üsküdarda İhsaniye mahallesinin sultaniye sokağıncla dedemiz_

den kalma bir eski evje dünyaya geldik. karşı köşede geniş 1oş bir

avlusu olan ahşap, büyük bir berhane vardr,

- Aziz ağanın evi! derlerdi, Harap evde oda oda, fakir aileler

otururdu. Belki Aziz ağanın veresesinden birkaç kişi de yukarr kat,

ta sakin idiler.

BııAzizağakimdirdiyemeraketmiştim.AzizağaİkinciSultan
Mahmudun ispir'lerinden İat uşağı) imiş, Bir gün istanbul tarafrn-

danGalatasarayagitmekiçinTozkoparandaki..Meyit,,yokuşun.
dançıkarkenarabanrnarkatekerleğitoprakyolunkenarındanuçu.
*_J kaymış., Padişahın tehlikede olduğunu gören Lzlz ağa arabacı_

,rrr, yurrrrrdarr rşrg, 
"tlamış. 

Dingili kavramrş ve arabayr uçurumdan

kurt"armış. Aziz iğanın şöhreti ve hikAyesi bu idi. sonra efendim bir

giin Sultan Mahmut yanındakilere:

- Bu herifi gördükçe canımı kendisine borçluyum gibi geliyor,

Alıngözümünönünden!demiş.Adamı..Medine-iMünewere,,ye
"ikamete memur" etmişler"

..GeçenlerdeyaFigaro,yaLeMonde'dabirAmerikalıkadınrn
Fransrzlarahitabenyazdığıbirmektubugördümdü.Tammetniha.
tırımda değil; ama kadın özet olarak:

,,Amerikalılar, Fransayr Birinci ve İkinci Cihan Harbinde Al_

man istilisından kurtarmıştır. Bu yüzden yüz binlerle evlfldını feda

etmiştir. Son harbde., *or"" beş miiyar dolar da vermiştir. Şimdi De_

Gaulie elindeki dolarları verip yerine Amerikanın altrnlarınr çekerek

onuzayrflatmayaçalışıyor.Eğerparanızvarsaborcunuzudeğil,fai.
zini olsun veriniz. Ne de olsa bunu düşünmek bir vicdan borcudur sa_

nırlm.,, diyordu. Tdkdir edilecek şey Amerikalı kadrnın mektubu

de$I,o-.kt,t,..Bumealdealdığımızbirçokmektuptanbiri,,kay-
<ıiyıe şütunıaı:ıne geQİren F,ransız gazetesinin tutumudur. Hakikatler
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her zaman tatlı olmaz. O gaznte mektubu dercederkĞn ekseri oldıı_

ğu gibi "Sizin çıkarınıza öylesi iyi geldi de ondan böyle yaptın\z" fa,
lan diye de işi mugalataya dökmemiştir. Takdir ettim ve arkadaşla-
ra da söyledim.

Amerika bizim müttefikimizdir. Bize askeri yardım yapar, ikti-
sadi yardım yapi, kültürel yardım yapar. Amerika bir dünya dev-
letidir. Tiirtü mes'uliyetleri ve menfaaüeri var. Bize yardrmda da el-

bette dtişiindüğii menfaatleri vaıdır. Bu dtinyada hiç bir devlet öte-
kine kara gözü için yardım etmez. Hiiner bunlan iyi denklemektedir.
İnsan bir yerden bişey alınca birşey verir ve verecektir. Devletler
münasebetlerinin temeli budur.

Rusya, Amerikan Cumhurbaşkanının şahsına mahsus hususi
telefon hattınr Kennedy'ye bayıldığ için mi çekmiştir? Rusya Tür-
kiyeye hele şu sıralarda neden bu kadar sıkı bir kur yapmaktadır.?
Suat Hayri Beyin giizel hatırı için mi?. Bir mönalı söz okudum ga-
zeteleıde. Sovyet Rusyanrn en kurnaz ve bütün temizlemelerden kur-
tulup bugüne gelmiş yegöne devlet başkanı Tovariç Mikoyan'la Ka-
ra.deniz kı$anndaki yazlık sarayında görüştirlerken Başbakanımız :

- Rusyanın sahilleri bizden göriinüyor.. derniş.. Başkan Miko-
yanda:

- Biz buradan sizin memleketinizi göremiyoruz. Cevabını ver-
miş.. Ne demek o? Çiinkü bizim Karadeniz sahillerinde gözetleme ra-
daıIan vardır ki; Ruslar bunlardan hep şik6yetçidir. Ama neyleye-
lim ki; bizim müdafaa sistemimiz bu! Bundan da Amerikalılarla be-
raberiz.

Geçende İnönü bir hususi cemiyette galiba lngiliz Hariciye na-
zırlanndan meşhur Lord Palmerston'un bir söziiıü nakletti. İngi-
liz Lordu:

- lngitterenin ne ebedi dostu, ne ebedi di§manları vardır; İn-
gilterenin ya|nız ebedi menfaatieri vaıdır: demiş.

Bugün bunu her devlet adamr böyle di§iini.ir. Amerikalısı da,'İn_
giliz de, hatti Rusu da.. Yalnız birisi apaçık söyler; birisi susar.. ki_
misi de söylediğinin tam tersini yapar.

Mrsırda Amerika aleyhinde neler söylenir ve neler yazılır!. Ama
bir iki ay önce Albay Ndsır bütiln Arap 6,1emine:

- Sakın Şeri'a nehri yatağını değştirmeye kalkmayın! İsrael
ile bundan dolayı bir harb çıkarsa ben size yardım etmem. Diye, bir
bomba patlattı. Herkesin ve bilhassa Arap liderlerinin ağzı açık kal_
dı. T'uhaf tesadiif! O sıralarda da Mısırlılar Batı Almanyayı - yanlış
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bir hesap yiizünden - kaybetmiş,
mıştı. Galiba anlaştılardı da!.

Amerika ile görüşmeye başla-

Hani anasının evinden ayrılırken ağlayan gelin dermiş ki:

- Ben hem ağlar, hem giderim.. Biz de öyleyiz galiba.. Hem
kovuyor ; hem mekteplerine, Üniversitelerine çocuklıarım-ızı, subayla-
rınuzl, profesörlerimizi gönderiyor ve idarecilerimizi yetiştiriyoruz.
Bütiin iktisadt biinyemizi de Amerikan yardımına göre düzenliyo-
ruz. Ama o kadar gazozdan nefret ediyoruz.

Haa! unutuyordum:

Ben Amerikayı görmemiş, Amerikan mektebinde okumamış, bir
tek Amerikan ahpabı dahi olmıyan, pek nadir gazetecilerindenim.
Amerikanca bilirim de diyemem. Buna rağmen bu yazımdan sonra
Amerikan uşağ diyecek veya demek istiyeceklerin bulunduğunu da
biliyorum. Ama vız gelir bana! 'Zafen "Bizim Radyo'' adındaki Rus
radyosu geçenlerde beni Tiirkiyeyi Am'erikan boyunduruğu altında
inletmek için NATo ve CENTo'ya sokmuş olan bütün toprak ağa|a:
larından diye ilin etmedi mi?.
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İKiNCİ PEEDE

Burhan Felek

Aradan altı, yedi ay geçti. Sovyet dostluğu Amerikan politikası
aleyhine aldı yürüdü. Önümiizdeki ay Tiirkiye Başbakanı da, yanın-
da üç gazetnci Parlömento özası yani millet ve flmme efknn temsilci
si olduğu halde Rusya ziyaret edecek. Eliiylece dostluklarımız daha
da kızışacak!.

Ama siyaset yolunda Rusya biz ne vermiştir? Ben bunu henüz
kestiremedim. Hareket noktamrz Kıbns oiduğuna göre, elimizde Rus-
lİrİn bir kerecik söyledikleri "Krbnsta iki cemaat tardır" tğzinden
başka bir tutamak yok.. Beri taraftan Nösrrın Kıbnsa Rus silöhlan
gönderdiği de muhakkak. Amerikalılara gelince onlar: "Zıd.rıch ve
Londra anlaşmalarr muteberdir" dediler.. ama biraz geç kaldılar..
kalmasalar da beri yandan Kıbnsın müstakil bir komünist devlet
haline gelmesi korkusu onlan "Erıosi§" e ses çrkarmamaya sevketti
ve iş çorbaya döndü. Kıbryıs meselesi bu hayli Birleşmiş Milletlerde
göri§ülecek sandığımız için bizim yaptığımız bü teşebbiislerden müs-
pet bir netice beklerken, bizz,at Birleşmiş Milletler, kendi mevcudiye-
tini tehlikeye düşi.iren "aidat iidemek ve ödememek" buhrb,nına sü-
riiklendi ve bu korku ile toplantılarrnr geri bıraktı.. Brrakmasa da
Birleşmiş Milletlerin bir müstakil devleti, başka bir devlete ilhak et-
meye karar vermesi veya taksim etmesi, kendi ana tüzüğüne uJırnl-
yacağndan dolayr bundan da bir şey çıkmıyacağı anlaşıldı.. Eliiyle-
ce o1manacak piyesin değişmesi yüzünden bütün dekor elimizde kal-
dı.. Şimdi ikili görüşme diye yeni bir safhaya girdik.. Eğer Yunanlı_
lar, oynadıklan- oyunıın tehlike ve zarannr sezerlerse belki bu kör-
diiğüm çöziiitir; ğiziilür ama, Sovyet Rusya ve Amerikanın Tiirki-
yeye nazflıan mevcut olan hissl ve siyasi mesafelerindeki müvazene
de bozulmuş oluı.

ikinci peııteyi açmadan ewel size verdiğim bu "durum" özetini
ve altı ay ewel Podgorny Yoldaşın (Rusyanın Tiirkiye işlerine kan-
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şacağndan benim gibi korkanlara aptal" dediğini unutmadan dinle-
yiz..

16 Haziran 1965 günü demir perde cennetinin hangi bahçesİnde
olduğunu söylemiyen ve kendisine Bizim Radyo'' aemeı<ıe Hirkliik
iddia eden ve fiirkçe yayın yapan bilhassa Ti.irkiye ile pek çok meş-
8ııl olan.. Tiirkiye halkını kışkırtmakta ve birbirine düşürmekte son
derece gayretli bir radyo. "Tiirkiye komünist partisi Merkez ko-
mitesi" nin bir beyannamesini tabii türkçe olarak yayınlıyor. Bu
beyannamenin Türk halkı hakkında ne kadar insaniyetti (!) bir ifa-
de taşıdığnı söylemeye hacet yok. !

Bizde böyle yayınları muntazaman dinliyen bir teşkillt var mı-
dır, bilmiyorı.ım. Benim elimdeki metin İngitizcedir, İngilizceden
türkçeye çevirirken belki kelime değişiklikleri yapabilirim.''Bizirm
Radyo" daki spikerlerden bunun için özür dilerim.. İşte beyanname-
nin bilhassa "ben" i ali.kadar eden kısrmı:

"karşı cephede kendi çrkartlarını emperyalistlerin menfaatle-
riyle birleştirmiş olan vehbi koçlar, Felekler, Bornoslar, koperler.
Demireller, Metolar, Hacı Kılıç Ağatar gibi büyük sermaye sahiple-
ri ve toprak ağalan vardır. Bu adamlar kendi menfaatleri uğruna
ana vatanımızı (kimin ana vatanı acaba?) NATO ve CENTO yoliy-
le Amerikan boyunduruğu altında tutmak isterler. Memlekette bü-
tün sosyal reformlara ve toprak reformasına kaşı onlanlar bu adam-
lardır. Bizim petrolumuzun (biz dediği Sovyetler mi, Tiirkler mi?)
yabancr tekelinden kurtulmasına ve dış ticaretin devletleştirilmesine
engel olanlar bu adamlardır..

Bunu söyliyen Bulgaristanda mı, Doğu Almanyada mı, Macaris-
tanda mr nerede olduğunu gizliyen bir radyonun hiyanete kapılmış
bedbaht bir Türk spikeridir. Ama bu ayıp suçun, bu sahte Tiirklük
perdesi arkasındaki komünist propagandasınrn asrl mesulü, asıl ip-
leri çekenleri kimlerdir.? Btiyle bir yapndan Ruslarrn haberleri ol-
madığnı iddia etmek kadar ahmaklık olabilir mi?.

Bizde de bir radyo, Rusyada, Bulgaryada, Çlekoslovakyada olan
bitenleri. Çinde Rusya aleyhine söylenen ve yaprlanlan yayrnaya
kalkarsa Ruslar bize:

- Hani birbirimizin işine karışmıyacaktık, demezler mi?.. De-
mir perdeden kaçıp bize sığınanların hiköyelerini bir tefrika yapacak
gazetenin tirajı kaç bine yi.ikseleceğini Ruslar takdir etmezler mi ?.
Bize böyle şey yapıyor muyuz?.

Hele benim gibi bir karış toprağ ve kırk para sermayesi olmr-
yan bir adamr sırf antikomünist olduğu için yalan yere toprak ğası
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diye göstermek ne ayıp şeydir. Bu, bir devlete yakışır mı? Ben, Halk
paıtisine, hem de sadakatle bağlı bir üyeyim. onun yiptığı her re_

formada, iyi kötü payrm vardır. Günahını ve sevabınr paylaşırım.

Ben sendikalıyrm Ben bütiin bu reformalara ciddi şekilde ve partiler
üzerinde inanmış bir adamım. Ama ne var ki ben büttin Halkçılar
gibi komiinistJiğin bu memleket için bir feliket olduğuna inanmr_

ğım.. Bıına inanmak için de faz|a zekdya hacet yok!. Bu rejimdeki

memleketlerde neler olup neler olmadığına bakmak ka.fidir. yiyecek,

içecek, rahat huzur var mldır bilmem.. Bildiğim bir şey varsa hürri_

yet yoktur. Neredeki hürriyet yoktur, orada iyi şeyleı yoktur,

şimdi bu piyeste seyredenler arasında nerede olduğunu bileme_

diği; padgorny yoldaşa soruyorum.. "aptal" kimdir? Ve yine Tür_

kiye Dışişleri Bakanlığına T.R.T. İdaresine soruyorum, Yabancı ve

yrirrr", bir radyo, türkçe diliyte Ti.irkiye halkın birbirine çekiştirir
devlet adamlanna ve gazetecilerine halkın husumetini çekecek ağır

isnatlar yaparsa ve bilhassa NATO ve CENTo ittifaklarınr bir em_

peryalisi çikarcılığı şeklinde fiirklere arzederse bunlann cevabrnr

kim verir?. Nasıl verir? Sizlere bun hususta hiç bir vazite ve sorum_

luluk düşm ez mi? yoksa benim şu birkaç cılız satrrımı köfi mi görür_

sünüz?.
Bu suallerin cevaplarını alıncaya kadar ikinci perde açık kala_

eaktır.
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§EçMELER

Bedii Faik

TİTANİK

Meşhur Genel Başkan, TİP'i bir aysberg'e benzetiyor.
Doğrudur. Onun da trpkı aysberg gibi sekizde biri su üstünde

görünür. Yedisi ise, su alhnda gizli.
Ve hedef de açık :

Devlet gemisini Titanik'e benzetmek!

BOşANMIş
T[P'in bir Karadeniz ilindeki sapıtkanlar, el il6,nlan dağrtmşlar:

- Diinya gazetesinin sağladığı 2.5 milyonluk dış yardım!..
Affedeışiniz, böylesi "dur" dan anlıyamıyacağ için siiylüyorum:

- Çüş!,.
SoL KAFASI!

- Kurtuluştan sonra Macaristan!..
Bu ne demek biliyor musunuz? Hani Bo§evik zulmü karşısında

dişiyle tırnağı ile Sovyet tanklannın karşrsına dikilip hiirriyet için
savaşırken, yapa ya|ruz bırakrlması üzerine yenilen ve tekrar kızıl
zulmün kucağna düşen Macaristan var ya, işte onun tekrar bu al-
çaklrk ga)ryasrna düşmesi, oraya gidip gelen solculanmrzrn ağzında
ve kaleminde bu demek! Kurtuluş, yani komi.inizrı!

Ve tabii Ünlü ve Öznrk TRT. ye sokulmuş oldukları için, şimdi
radyomuzuı ağzı da bu!..

Şu sol görüşün inceliğini daha iyi kavramaruz için şiyet sinirle-
riniz dayanıklr ise, bunlardan Melih Cevdet beyin, seyahatnamesini
de okumalşıruz.

Mesel6, bakınız, Melih bey Macaristan'da arkadaşlarıyla bir lo-
kantaya götürülmüş. Orada bir idet varıntş, lokaıtalarda ekmeği
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dilim dilim satıyorlarmış. Bizim tosunlar da masaya oturup, sepetle
ekmek dilimi getirilmesini beklemeğe başlamışlar. Fakat nedense ek-
mekçi kız bir türlü gelmiyor. Tosunlar ise aç!. Tabii homurdanıyor-
lar. Nihayet bitişik masad,an kendilerine iki dilim ekmek uzatılır. Ve
bizimkiler bu nezaket karşısında hayrarrlrkla teşekkür ederken bir
de ne görsünler, mihmandarları elini cebine atıp o iki dilimin para-
sıru komşu masadaki müşterilere uzatmryor mu?.

Şimdi siz olsanız ne düşünürsünüz allahaşkına söyleyin. Herhal-
de önce, o carırm verimli Macar ovasr çocuklarlnın dilimle ekmek sa-
tın alacak hale düşmelerine yanar§rnız. Sonra onları iki dilim ekmeği
dahi yabancı misafirlere satacak durumda tutan rejime şaşarsuuz,
kızarsınrz de$l mi?. Haa.. işte sol görüş burada saprtrr. Melih Cevdet
Anday bey de sizinle burada ayrılır. Ne dese beğenirsiniz?.

Hayır, o mümbit Macar ovasının ortasında dilim dilim ekmek
lırıntısı karşısında, vah zavallı Macarlar! demiyor. Ya?. Evet, bizi
diişünüyor, bizn, acıyon Memleketirnizdeki ekmek israfını, somun zi-
yancılığrnı hatırlıyor ve bize şaşryor!..

Dileükleri rejim bir gelse, ne yapacaklarrnr artık kıyaslayın!..
"Kurtuluştan sonraki Türkiye" demek en azrndan dilim dilim ekmek
satışı demek !..

NERDEShI TABABET?.

Fakat biri böyle ekmek dilimcisi ya.. İçlerinden aday olanlar
tabii oy bezirgAnlığı içinde büsbütün ayrı havada. Mesel6. bakınız Ak-
şam'daki köşesinde öteki neler atıyor :

rİP. lttlOara g€çer geçınez, ilk anda 15 milyarlık bütçc derhal
45 milyara çrkacakmış!.. Memurlar 2000 lira aylık, sanatçılar ve iünı
adamlanyla, teknik elemanlar 5 bin ile 10 bin arasrnda maaş. Her iş-
çiye yılda on beş gün on para ödemeden ya bir orman koynunda, ya-
hut bir deniz kıyısında dinlenme imkinı. Doktor parası yok, ilöç pa-
rası yok!..

Sahi az daha unutuyordum, yazın:ın başlığı da ne biliyor mu.§u-
nuz? "Zlbidiler kenara !.."

Yani Allahtan, okunduktan sonra hemen söylenecek olanı da ge-
ne kendi.söylüyor!..

a
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9

§otl\ çARK EDENLER!

Adviye tr'enik

Çok zaman geçti aradan.. Ama yine de hatırlanz. Bir gün, gazc-
telerin birinci sayfalarında şu haberi okumuştuk :

"Sabahattin AIi, B,tılgaristan yolu ile Rusya'ya kaçmak istemiş,
köylü kıyafetine gırmiş ve Trakya ormanlannd.a, kafasına odunla,
vurularak öldürülmüştür...''

Cinayetin sebebi?..
Para mr?.. Siyasi mi?.. Belli değil. Ama mühim bir para varclı

Sabahattin Ali'nin iizerinde..
cinayetin daha önemli tarafi, bir Ttirk yazarı.run, köylü kılığına

girerek, ormanlann arasrndan hududu geçmeğe kalkrşmasr idi..
i

,l

Aradan yine zaman geçti.. Bir N6.zım Hikmet meselesi çıktı or-
taya.. Hapisteyü.. Şu olmuştu.. Bu gitmişti.. Nihayet çıktı haplste:
N6zım Hikmet..

Dedikodusu bitti sanmrştık..
Bir de duyduk ki Nözrm Hikmet kaçmış!.
Nözım Hikmet öldürülmeden kaçabilm§ti ama, millİ gururunu

öldürerek kaçmrştı..
Nasıl kaçmıştı?.. Kaçacağını hiç de belli etmemişti. Kaçışına ıiair

türlü hikAyeler çıktr..
Üsküdardan Şileye gitmiş. Oradan bir sandala atlamış.. Sonra

Boğazdan geçen bir Romanya vapuruna sandalla yanaşmrş..
Sureta, tertipsiz, plinsız diye gösterilmek istenen, fakat aslınrlıı

tamamiyle ayarlr tesadi.ifler...
Ne demeğe kaçmrştı?..
Ne demeğe kaçtığnı, Buda-Peşte radyosundan, Bizim Radyodan

anlattı durdu!
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Ama, kime tesir edebilirdi?.. o artık bizden değildi.. Bir başka_

sının, komünistlerin malı olmuştu.. Tepe tepe kullansınlar, demiştik..

tl

Bakıyoruz. Şimdi artık kaçmağa, tehlike|er göz,e almağa lüzum

yok..Rusya,yagitmekisteyenşairler,yazarlar,SabahattinAtigibi
hayatlarınr tehlikeye atmryorlar.. NAzım Hikmet gibi maceraya sü_

rüklenmiyorlar.. .

Gidiyorlar Dördüncü Şubeye.. Alıyorlar pasaportlarını.. Biniyor_

lar bir vasıtaya.. Önce ya Bulgaristan'a, yL Romanya'ya giüyorlar"
Oradan doğru Moskova!.

ondan sonra sovyetler Birli$nden övgülerini, anılarınr rahat ra_

hat sol gaznte|ere bütün solluklarıyla döktürüyorlar"
Bir ay gelmiyorlar.. İl<i ay gelmiyorlar" Üç ay, beş ay dolaşıyor-

lar.
Nereden para büIuyorlar?..
Topu topu 200 dolarlık döviz bu!..
Geçenlerde UPİ_ muhabiri, Moskova,da etin kilosunun 11 ruble,

bizim paramız|a 22lira olduğunu yazıyordu..
Bunlarrn 200 dolannın beü bereketi içinde!. Aylarca otellerde

kalıyorlar.. Lokantalarda da yemek yiyorlar.. Bu 200 doları, uçak,

tren, otomobil hepsi dahil bir tiirlü tüketemiyorlar!..
Sorsanız, verecekleri cevap şu olacakhr:

- Efendim, göz nuru, döküp yazdığmız şiirleri, romanları, Rus-
ya'da satrp para kazanıyoruz!.

Bunlar ne şaheserlerdir ki, değerini yaIruz demirperde men§up-

ları takdir ederler?. Ne mene şeylerdir ki, komünizm dünyası üşnda
metelik getsrmez?..

şimdi bizim bazı gazetelerimiz tutmuşlar, Moskova Devlet sir_
kinin, her gün Tiirk seyircilerinden toplaüğ net 72 bin 50o liranın
Rus Konsolosluğuna neden teslim edildiğini soruyorlar..

Bunda şaşılacak ne var?..
Elbette, Tiirkiye,de çalışan yerli sollarımızr da beslemek lözım..

Sosyal Ada]et, bunu gerektirmez mi?
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