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BİRINCI KİSİM

AŞAĞIDAK! MADDELERDE KOMÜNİSTLERİN

İÇYÜZLERİNİ SIRALA NMİŞ BULACAKSİNIZ

komünizmden mahküm olmuş olanlan "kamu oyıınca sevilep ve sa,

ylan insanlar" diye göstermek ve bazt senatör ve m,illetvekillerini iur,
nalcilik ile itham etnre, hakihat olmıyan junıallaı uydııııııak, Millİ Em,

niyet€ saldırmak elbette üzerinde dıırıılmaya değeı önemlı meseleıerdin

Işte bu sebeplerdendir ki, durumun iç yiizünü aydınıatrıak baku

mından göriiien hususlaı, aşağıda gırala,nmış bulunuyor:

taı,lhlerde kunıtmuş "Gidi bir Komiinist@ nırl<lye'de. Qok eski
partisi" vardıı.

9D eu partinin gizli adı (T.K.P) otduğu halde. kunılduğu zamandan,

- no"ı' açık oiarak kullandığ a.dı i§e (Tiirkiye §osyalist lşçi "e
Köylü Partisi)'dir.

@ sovyet Rusya, bir komünist rejim ve İdare altında olduğu halde,

- oorn da açık adı (Sovyet Sosyalist L\rnhuriyetteri Birtiği) aıiı.

ıl pemir perde içine giı,ıen koıniinist idaı€§i altındaki memleketlerin

- d" adları "Sosyalist HaIk Curüuriyeb" dir,

ıGı Bu sosyalist crırrüuriyetler (Üçüncü Enternasyonaı) adb bir te_v 
şeı<lriiıt bağlıdır ve hepsi de üçiincü enternasyonalin merkezi olan

Moskova'nın sevk ve idaresi altındadır.

Gl rı<p. de ,,Tiirkiye Sosyalİst İşçi ve Köylü Parti§" adı altında ay_

- nı merkeze bağlı ve onun emir ııe direktiflen ile hareket eden bir

paıtiılir.

ı§\ sosvalizn (İhtiıeıci olan) ve Chtilald olma}ıaı) diye iki_grupa

" ;;;i;;;.'tntıaı"ı Sosyatistler (t çiinciı Enteınasyonaı) ihtilel
cı oımayaa sosyalistter ite (İkincİ Eııternasyonaİ) toplııınu içİncledirlen
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@ Bilirıdiği gibi, sosyalizn (İhtilitci 
- İslöhatçı) ve (İlml olmak)

üzeış ilti gnıpa aynJır. Bunlaıdan İlmi §o;yaü^ı kuıuculan
MARK§ ve ENGEL§'tir. Bu i]ıi kişinin hazırla,dıklan iVlanüest ad,lı ana
pıpgram veya ütililci beyaıınAme yiizüuden Londra'da birinci enter-
nasyonal toplantı sırasında, ihtilölci olanlarla, ihtilalcı olmayan sosya_
lisücr ilıl gnıpa biilünmüşlerdir. Her meınleketteki (MARKS'çı _ İtıtl
lölci) Sosyalistler 1919 yılında Moskova'da toptanarak 19 Mart 1919 ta-
ribinaıE ikinci enıterng§rrıate harg (tİçtlncü Enternasyonal _ Komiıı_'
tern'i kunlular.

o "Tün! §osyıtist ıol gnıpu" adı ettmda, MUsTAtrA suPttİ, ve
arbadaşlarının krırduıııarı bu gnıp, komintern'de Türkiye'yi tem-

sil €tırıiş ve 1920 Eylü'ünde de ..TKP.'' adını atmışfur.

@ nff- Fel.ınaıa_, İ§tikıf,l Savaşı sırasında Aıkara'da, savaştan
soiıra aıa İ§tahbul'da ve diğer baz illerde bir çok defalar tevkif

. tei yapıtmışfui. c,etet sorgularında ve gerekse dıınışrıalarda açıklanan
ve ele ge$n golı önemü deltllerle bııılann daiına Moskova'da bulunan
"liiiııllıe SĞtiCilrorıu"ndaı emir ve direktif aldıklan sabit otmuştııı. Ni-
tekim; askeri ve umunü mahkemelerince onaylaıuıuş maikeme kararlan dı bıııun açü blgeleıitlir.

() Y_apı]an her tevkifatta, eskiden rnahküm olınuş komiinistler,
nĞıdıni çıkanı§tır. Bu mahküm komtlnistler, araşnda eslıi To-

İat Milbffihtlt NAEai, aSistan, öoçrıt ve öğtetmeııler, fal<iilteler öğ
rencileri Devlet teşkilötında çaJışan bir k§ım meınurlaı, yazarlar, şğLler gtizel gıı'atlar menşuplan bıılunmaktodır. Bunlar hall mahküm ko-
miinistler dip yetJıili ma.kamlann aşivlerinde fişli ohalan l6,zınıdır.

İE İgua §iınş şıısinda Atüiıre'da ıııınıımuş g|an ..ğieli fgşiı
oıdu ve Gizti lıelk İştjıtkiyıın i}rltası'' ile İstanbul'da tıunılarıİTiirki.Yg S9lry|lst.İsii ve Köylü Psrtisi"nin ııe merısuplarının da renkleri bilinüektedir. İsuktöı §avşııın başlarında ve ötiım - kalım earpış-masının en tehlikeli anlannda kıınılan bo si.ıi ı<orrıtırıişı pa.rtiler ve o.nun,meİuıupları, Tiirkiye Millet Meclisinİ ıçınden yılnnak ve memIekettohemtlitğt tIlğığıİnl küırah lçtn cıtışmıştaıdıt

(D T lüv$ tehlüeyi göıen ııa^hnetli Büyiık Atatürk, bu partilaıij' ortadan kaJdırmai< aınacı ile (Mınıazaalı Tiirkiye Komünist Par-
F)_:.rı.:,!ıi e_Ttı kumak zoıııııdı-kaınış 

"" vtıı.reı. oı.a ,r" taktigı
ıte tlrü çıışın bu kamiıni§t partiler1 gün ışığna çıkardıktan goııra ku

0



§s bir güre içinde löğvetmiş, bir kısıın failleri ha*kmdla 18a8 . 1989 n
lıjida kanııni işlem yaptuarak hepsini mahküm ettiımiştir.

(p ğlU E§ııt Adil iviüstecaplıoğlu'nun kuıduğu 'Türklye §osyalist
Pöftisl" lle l)gktor tiikmet Kıvılcım'ın kurduğu (Vatın Partlsl)

nib ithkleil ve ırnaçlan da bellidir. Türkiye §osyalist Partiginlh temsil-
oiteit ile Dohtor Şefik tlüsnü'nün yaptığ toplantılaıda honuşulaıılıü üe
lİtl pılıtllıltı ihakğet ve ımaç birliği, tutulan iın elı zabıt vB anlaşııı pro
tokolü tle tömeıilği ahlaşılmıştır. Bunlar "İllegal" ole.ıı }iorıünist partl
ğlııln bu biinler eltindı (Legat) olafbk orte}ie çıtıma.k lçln kiütandığı
tai,tıklerdir.

O Roınaıı, Hikflye. Şür ıĞ F}hfo olarıL yernlm§ }reüılıi ?e eser.
lürden dolayı, yaıırlan hakhındh yapılıııış kenuiü §hin ıiıiüii

dı, maiık0ın glinuş ıre mahk&ıniyetteıt yırgıtıtrıco dı otıiflaı!ııış k,o.
mtinigtler bir haylıdu;

@ Gizli Komünist partileri kurulduktan sonra kendi töbirlerince
(Teııewih de,ııresi) içinde "Kurtulış" "Aydınlık" "Orak - Çe-

kiç" "Bo§evik" "Yeni Hayat", "Yeni Dtinya" ve datıa başka işiıhler al.
tında bir çok gazete ve dergiler yayınlanmıştır. Bıınlann yazarlan ara_
sında Limler vardı? Neler yazdılar ve neyi saınındıılaı? Bunları Komo-
Sosyalistleı elbette bilmektedir. 1930 - 1938, 1940 - 1945, 1946 -1949 ve 1950'den §onra çıkan ve adlan şüpheiz bir çok kimseler taııa_
fından da bilinen daha bir çok kitap, dergi ve gaınta|eı hifızalaıdan sL
linmeıı-iştir. Bunlar gizli komünist partisinin açık propaganda vasıta_
lan idi. Bunlaıın Ma yazar|an da komünizrn propagandası sııçundan
maiı]:üm oldu.

@ 1951 _ 1952 yıllarında yapılar1 komünist partisi ve faaüyeti tev
kifatında meydana çıkan partili komünistler, ele geçirilen gız|i

vesikalar ve neşriyat önemli denilecek şekilde idi. Bilhassa bu tevkifat
ta yakalanan ve mahküm olan partili komünistlerin şahsiyetleri, mes.
lekleri, içtimai rnevkileri ve kültürleri bakımındanarz ettiğı dunım dilı
kati çelıecek ve Milü menfaatlanmız yöniinden iistifuıde önemle dunıla-
cak mahiyette idil

Yukanda 1? madde hatinde özet olarak sıııalanan konular, onay-
lanrnş mahkeme kararlan ile de biner Adli gerçektir.

§osyalistler devamlı ve anti-komtinist kaınpanyalara karşı (Müca_
dele açtı$nı) ve bunda (haklı oldıığunu) da yazrıaktadırlar. Kendilerl
ne göre bu karşı kampanyayı açmaktaH sebep de (Bu rıiyop adamlar

i,
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glinttkçıkarlarıiçİn,tıa^nuoytmcasevitenııesaylaninsanlanveorgan
ıan komünistlikle suçlayarak, aslında }6pğnizıne hi4let et,mekte lmiş,

ı"ii .tı",ıusiyle ifadeiendiıgıektedir. Ne kadar ulü ve ne kadar Vatan_

*"Şr"" duygulaı değl mi? A}şa,m gazetesinden başka çıkma,kta o_

İ* siir,lilk, t r}t lrt, a}lı* gazrte ve_ dergi,ler var, Koımlilia aleyhinde

;;rır, kaınpanyalrr'ni* n oırrr" da ulvi ve vatantrıerverine duygula_

nııı taıırik etmiyor? ve Aışaın gibi kampanyaya iştirik etnıiyorlar? Bu

mücadelenin ı.un*.ı"r"irğr* *d; yahu Akşaın iizerine almıştır? Ka_

mu oyunca (sevuen'Ç 
"lyıro 

insanlar ve organlar) kiırüer ve hangileri

mlşİgr"lar hakkında aydınlatcı en ufak bir şık yoktrır,

yulrarıda o1xyedi madtie haliııde srralaıan gerçklerin aYclınlığı tlı,

şınd;ı (Neyin ve kim]erin) savruımak isteııdi$ni de anla^gıak güçtü, F,a,

iat biz, karanlıklan aydınlahnak için, dbkümanter aeıkla^rıalanmıza de,

vaınedeceğiav""y,*,(Kamunun)Yön,ünmaksatlannıanlaınalanna
yaıdımcı olacağımıza inanmaktayız,
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ATATÜBK DETBİNDE KOilİÜNİ§TLEjBE AİT

- DotrtIMA}ILl\B -

Atatitrk,ünbiiyüknutlııınun2gg.296ve372.3ffı.§ahİEel€dnd€r-!

,,Yeşilordu teşkilötı hakkında (Yeşitoıdu t€§kiİabnın) İtkmÜteŞeb,

bisleri aıa.srnda nuluoan yakın arkadaşlar srf bana yarüm nakşadı ih

ve beni ayrıca yor-r*ı, fikri iıe, kendileri t€şebbiısiı ele alaıa,k faaıL

yettebulun-,v,*tıo*ıpgörmüşler:BTayalnıznafibİr§yapaca.kla.
nnı söyleyereı< oasıi-ür- Ğtraa nu teşenbiısıerlnden bahsetmişlecdl Ben

çok meşgul oıarsr_ari, uo teşebbiıslerle aıflkadar olamadım. Eaıbııkı

gizli bir teşkiEt oıara.t ııuruımuş ve bu t€şkiletts oldııkça geııiştemiş vE

bu gizli teşkilötı gLya nenim biıgim_ ve muvafa,kat,ım vaJfiıış gİbİ ıİ,yll

]lerek yapmşlar ,"'ç,l,ş*l," çogal-,ş, Tatbik edi|mekte olan teşkillt

sadece millı mtifrezeler vücuda getiımek gibi matıdut bir sahadan çık'

mrg çok umuınl bir';;;"y" yo"9iuy*, bıınu haber alınca, gizli oeıııiyet

hakkıntlıı tetkikat ,;d; ".*ıv"tı" 
muzır bir şekil, mahiYet aldığııı

kanioldum.ElemmlA,ğvedilmesinidiişiindiİmveeınrinivetdim.oemİ.
yetin urnumi ketibioirl rgerı<ı BEIiiç Bey) baıa,_cemiyetin lf,ğvı

haklnndaki tekıifim;;;;e getirilemiy*"gı"ı söytedl Ben tf,ğvettiririm

d,edim, bunun a" ı,Şıİ oırraiş"r; çiinkü; vazıyetın tahminimden aııha

büyiİkvedaİıakuwetlioltluğunuveceıııiyetitcsisedenlerinnihayete
kadar maksatlannorİ "vrrırİİyaca^tıarına 

dair, yelıdiğerine söz veımiŞ

olduktaııııı -rn*,r, nİ, ,azıyeİıe ııiiytedi. Bu gizli cemiYetİn faaliYetine

sonveroıeğeçalıştı&mızhalde,taınameıımuvaffakola"madık.Faaliyel
lerine t:ınamen -uJn ve aleyhtar§ne devam etınişlerür,

Eskİşet'ir,deçıka.rttrklan..YenİDünyaGazet€si,,İtefikİrvemaJı
satlaıını -tlto*l,a,. bir surette neşıettiriyorlaıdı"

şimdj bunııııla ilgili olarak o taıihleıde mittetvekıti olan, dahili3ıs

vekilliğini de yapaı vi Yeşiloıdıınıın ıımumİ ketibi HAKKI BEİIİç Bö

yin8Kasım2336-1920taıihindeyaapAfganistan,dabııtunanes}İ
9



Büriye Nöarı CEilIAL Paşaya emir subayı ile gönderdiği mektuptan
bazı parçalan veıre]im:

(Muhteıem Paşam ve aziz lloldaşım, şarkta Rus siya"scti i|g ve Rııs
lınn İııl,rılöbı umdele.ri ile beraber ytirüyebilmek İçin buıada bir "Komil
nist trlrka"şr" teşkil ettik. Bu suretle bir taraftan Rusya'dan golecek vo
goyeleıimize uygun düşmiyeceiı inkılfl,p eereyanlarını durduraralr, memle-

ketİmizdekİ İnkılfl,p hanelıetİnin dayanık noktatarııu delnıa eümizde bu_

lımilııırıak, diğer taraff,n1 Rus inlnlöbının açaca$ kanallırdan İstifarle
ederok İslf,,m Aiemi ile §omrmi mitnasebete glrişebilmek ınaksatlarını is-
ühalaf ettik Bilmem doğru düşiindiik mü?

IIU§|IAFA üEMAL I'aşa İnkılöp ruhu ile mütehassiş fakat her

şeyden e11rıol Millİ bir şelıildc ortaya çüan dflvflnın müdafiidir. Bu iti-
üeı.lı lt[t]§TAFA KllMAL Paşoıun Anadotu hiiftümeti ile bİziıu a,ramız_

dı ındyet itiböriyle farklıı hCmI olmuştıır) tliye yazılıür.

b) ştmdi ylne ATATÜRK'Iın bu nutkunda (HALB İşTİRAKİ-
fİİg rlhrlSİ) halıkıııda söyledikleıine gelelim:

'lDfendileı, mecllş f,z§lan a,roşında aylıın biı ta,kım prensiplere te
Eaşrtll gösterenler ıulrura başlamıştı. Bıınlardan birİ olmılı iİıore NA_
Z[li Dey - Iokıt liltlletvekili olan - ve rüfokası on çok dikkatimi çnk-
mlğüı NAUİM Beyin dahı §ivas Koııgresi sıralannda, kenrüsinden ddı-
ğıın şafsıtıİarla ilolu bam melrtuplan ile ne zihniyet ve mflhlyette rılıbİ-
lernğlni ınlaınışfum- NAZItli Bey Millet Vekilı olarak Ankaıa'ya geldik
tBn sonıı beı Eıin yeni yeni siya^si faaüyetler gösteriyoı, lıer siyasi te_

ırektl' tfu temas fırsatınr lrnçırmryordu. NAZlrV Bey, bizıat ve bitv0sıtı
Goııebi mıJıalifinden bazıları ile tema^s yolunu bulmuş ve teşvik vo mua-
v€ıı€|b ıte nıııhariyetİnİ eağlıımıştır. Bu zatın "HALK İŞTİRAKİYI;N
trlnKA§l' iliye gayri oiddi, sırf menfaıt cerri maksadı ile bir fırkı teş
Hlt teşelıbiişü ı,e onıın başındı "Gayri Mllli" faoliyet §ovdtıiında bulun-
duğu mutldıı megnıuunuz olmuştur. Bu zehn Ecngbi molıafiline "Oa-
ıuıluk ettiğine iid'oşla şüphe etmiyorduın Nitekim, İstikl0l mahkome_
sr blı (ok hıiılkıtleri meytlaııa koymuştııı.

işte efenilller, bu NAZllti B,ey biızat ve arka,daşlan vasıtası ile yap
tiğ! dırmi ptop&ganilalnı sayesinrle ve bize muhalefete haıırlanııılann,
mill6fip yiiksek menfıalJaıııu unütaııh yaıdımlan ile Dahillye veki.lefl-
no getirilrrıişti. Bu sunetle NAZIM Bey hükiımetin bütiin dahiti idaresi
ınaldnasının başında mem|ekgt ve millete tieğil, fakat paralı uşağ olıtu-
ğu Emseleıin aızusuna en hüyiik hiznnıeti iffl eılebilecok vaziyoto gele-
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bibniştir. Bittabi fendiler, lıuna aşlı ıazı olıımızdım" onuo için isttfayı
mecbur ettim." demiştin

İsIliET Paşa da muhalefet lideri olarak - 1956 seçimlerinde oldu-
ğunu zannediyoruz - Bursa'da yaptığ konuşmasında (İstiklil §avaşı
srrasuıda Anadolu'da kurulan, YL]ŞİLORDU Teşkilitını, genQ nesün hiç
bir zamarı unutınamasıru tavsiye ederiııı Bu teşkilöt mensupları ister-
lerse renkleri ile Hrlikte isimleritil de açıkleyablliı.im) üyQ hoiiuşmuş
tu. iSt\,iET Paşanın bu konuşması o tarüt€ki güx]ük gazctelerde ya}ıııL
lanmışh.

Birincl madde olarık buralu kadef yaıilı|!ıııııı bu bilğilĞrt bfitlal
Savaşı sırasında Anadolu'da kunılmuş olan (Komilnist pıftileiinih) nı-
sü kurulduğunu, nasıl çalştıklarırıı, Büyük Millet lfiBclisi içindeld faall
yetlerini ve hele Tokat Millet Vekilİ NAZtM'uı Millet Meehsi içiııde (Ko.
miinist ve casus) olarak çalışıp, Dahiliye vetullglne kadır - o zaınafi
ki intüap edilme şekline göre - kendisini nasıt seçtinııŞ oİduğıınu o.
kuyuculanmıza ve kamu öniinç koymak, komünist partiler; ile pattitl
leıtn ve sempatlıahlaıınü Milli Şuür rĞ İıiilll çiĞdaiıdan titu tiağar nı
ıipleri olınadığını v" mğnleketliı tç mtllettn meıiüıatlinm ilüşüıııııedsiı,
yıbancı devlet hegabına naiü çalıgtıhhnnı açıkça aılıtiiııh içlndh.

_;ıa;;_-
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rıİBrt.yEKoDft]Nİ§TPABTİ§İİIAİüİNDABİLGİI.EE

MUşTA5.A §t p11İ ve a"rkadaşlannuı kurduğu (fiirkiye Komi.iniSt

Paıüd) halıhıdaJd biğiler:

BfoİnİİUnıımlHarbdenewel,BaşvekilSadrazaınMAHMuTşDv.
Kffi Paşının !İürriyet ve ltllöf F'ırlıası mensuplan tarafından öldürül,

-.d ü;r" ya}aıanan faillerden bazılan öliim cezasr ile cezalandırıl,

ıuş ve asılınıştardı
: Bir bsmı da §inop,a siiriilmüşleıdi. Bııntarııı arasında MUSTAFA

$rPİil adıDda ı*ısatçıuırısıde vardı. Bu MUSTArA sUPİrİ Birinci U_

mıını İIarb İçinde Çarlık iiıaı€§i altınaıaki Rrısya,ya mtilteci olaıak kaç

Dı§tL nıısya,da ikeıı oradaki Rus sosyatist ve komünistleri ile temas e_

d€r€& .!dprş ve beraberce çalışmaya başlamıştu,. Ruslara esir diİşmüş

osmgnıı oıdustı §ubay, yedek subay ve erlerden bazılan ile de temas

ealeıEk onları zehirlem§ ve 191? Ekim üülötinden soııra Maskova'da

Tiirkiye komiinist paıtisinin ilk nüvesi olan, (Tiirk sol sosyalistler Gırı
ou) ,o uu kıırmuş ve 1 Eylül 1920 tarihinde de Bakü,de toplanan

İ§İnK MÜşLÜMAN MiLLETLER1 K6NGREş1§DE) ,bugiıne kadar

İ""* e<tip gehelıte olan (TKp.),yi kıırarak Arıadolu,da, İ.stanbul,da

teşkilf,tlaınaya ııe propaganda çalışmalanna başlamıştrr,

Dğer tara^ftan, Birinci Umıımİ haıbden ewel ve harb İçinde E,ran_

*; eıi*y" ve iwiçre,ye gideıı baz öğırrıciler de, bu mgıleketterde

kenCilerini §osyalİzın ceıeyanlanııa kaptırmışlar, dergilerde bu fikirler
iizerinde yaalar yazmşlar, birbirleriyle muhabere ederek gıyaben tarıış_

mıştaıdır. Müttefik dwletlerİn uağlübiyetine vemütareke akdine t2,

ı<aaaıım eden yüarda Almanya,da (TÜRKİYE so§YALİsT ENIEKçİ

ve ÇİEltÇİ rlnrg,Sl) .nı kurmuşlartiır.

Mütaıekeden §oııra lstanbııl,a geten Doktor ŞEE,İK tüÜsNÜ, Aı_

manya,dan NAıIIK İs}ıAİL, EIHEM NECAT ve diğer arkadaşlan ile

İsviçre'den geleıı SADRETTİN CELAL ve İstaııbul'da bıı_lunan bazı sos

yallst şa}ııJar birleşeıek, Almaııya'da kıırıılan bu fırkayı, Doktor ŞE-

72



FİK lütİ§NÜ'nün şekreterliğihtle, 20 Eylfil 1919 tarİhin<le İstanbul'da tets

rar faaliyete geçi:ırıişter ve İstanbul hiikümetioe de remİ mtİracaatla.l

yapmışlar. Bu kısa $rişten sonra yine itökiİmanlg^ra dioıa.ııı edelİ,m:

aıJoktor sErİK HÜsNÜ'niin keııdi et yaa§ı İle yazılmış ve tevkİ,

faÜ eb geÖiş bir yaasında (TÜRKİyE KoMÜNİsT pARTİSİ, ame_

lenin eıı şıurtufertlerinden mtirekkep inkılöpçı ve şuurlu birt€şekkiılü
dür. .,Aydintık grupu" ve gruprın etrafında.ki inlnlÖpg alıele SellÜkala-

ruıın "İ.şuurluefıadıile" Rumlardan miİıekkep'"T.İ.U aııelie gnıpu"

ve ,.HİNğAK cemiyetinin §ol gTupu" Tüfkiye Komtİnİst Partİsini teşkil

etrrişlerdir.

T.K.P,,nİn gayesi .,proleterya diktaüİrlüği" vasıtasiyle,Soşlralizn,ı
kunıluşuna girişrıek ııe kunıluşta,ıı soııra da (§ınıfsz, Haıılı kaıdeş ce,

miyet olan komiiıizme vaıınalıtadır.) dlye yaalıitır,

,İ MUSTAEA suPHl,nin Bakt kongresİ sıra§'ıda kıııduğu _ TKP.
-_ d" okuduğu 15 sahifelik faaliyet raporunun teşki1at çalışirıalan

lnsırıında ise, (İsLnbul şubesi, 1919 yrlıbaşlangıcından beri ça1ışmakta,

drr. Haziran uaşınJ İrta,a.r, MrfiiAT ve AlAE'11fh{ artadaş]ar, F
taııbul,a gönderilmiştir. İstanbul şubeeinden bugiin, kongrede müteadtİit

terrısilciler vaıdır. İstanbul,da komiiııist aıkadaşlaıımız taııafmdan bir

de (Kurtııluş) a,dıilegazeteyayınlanmasını muııaffak oııınmuşhı. 5.- nıı
marası çıkan bu gaİtpae, İÜİtlnctl eııternasyonal ile müttefilıan çal,şü
dıS) aleneoı yazılmaktatlır, ki kongremİz bıu gazeteııin nüessİs ve mtı,

hahrlerinderı ba^alarını çalışmaları içine almış o}mc}ı3 şıef dııınaak,

tadır.) alenitmeldealif.

&a İstanbıııl hiikürıetiııin Dahilıye Nezaıeti (veköleti) tarafintıaa İs.
" t rtrı Emniyet Umum Müdiirlüğiine ııazlmış 21 Eylül ı919 giin

ve 1284 sayılı yaalarıntla ise, (Tiİrkiye §osyalist İşçİ ve çİftçi Etrkası
* p"ogrr*, iet}ik edilcli; bııpı.ogra^mın mevcut kanımla,nmız hiikiim,

lerirıe ve bilhassa şer'i hükiimlere aykın olduğu .göriildiiğİinden, kabul

ve faaliyetiııe milsaade edilmemişıtir.) dıve yazılıtiır,

İşe İstınnuı,da açık olarak kırrtılan (so|sııaıı*) adı aıtın,ıaki par,

tİnin gizli faajiyet gilst€ren (!T(P.) olduğıı, kuraıla^ıın ve ülıelerinİn

renllJrl ile anlaşılmış bulunmaktedr,

ıstanbul,da da Millı hiikümetin kurulmasından §onııa çüanlan (Iil
yANETİ VATA]$İYE _ TAKRİRİ §lİKoN kanuılan) hilktİm_lerine

göne, komünistler hakkında yapılan takıbat, tevkıfat ve açılan dövalar

sonrında (kimlerin vehangıcezaiarla mahküm otdııktarı) ve bu mahküm
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s,ogri!ühtlgaıen bateq haygtta 9tçpıagş hşdeı oıdu$ill ııe nprçler4e ça

|ıştıklın bııınmeııçİfnğ"ra* ısıpİerinı tekııı Ya"zıiıaya liiauP gör'

müyonız
Bunlaşdın bqşkı, 109T yılıailın 19E6 yıtını ka,dar hemen her Fene

yıpıımu kmünıst partiıı çılışmcta§ı neşri}ııt plu ile oçü uc kapalı yap

tülaı propıgandalei-;Lb,ivı", mükegıalere ırcnılip nahküm olınlaıın

dı (Ehler oıdukı;, n"*i* olınlannın bilen ngreıerdo çatıştıklanı}

biıindığın&ıı,","y,ı,'a"geholduğundıny{neburadey8:mİ}yalüzum
gömüYanıı' 

ketlerinde nasıl çalıştıklarııa da,
Komiinist Partilerin, kendi memle]

ir, bığlı elduLlaıı *"rn",l"ıa"n atdıklası ınir ııc diıettİfleıdn aıahiye,

|inı gelinoo:
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KoMnşTERN,İN trAnARLl\Rı

..19 Mart 1919 cla Moskova'da toplanan üçiiııcü entenıasyonal ko-
ninternıin muhtelü tarlhleıde aldığı kanıiarı

19 Mart 1919 da Proleterya, burjuva devlet mekanizrıası ile agıkça
müoadele cbnekiçinvesileler ihdas edooelttir.'Glperrlen, isyınlar bıı nüca
datode yegfl,ne usül olarak kabul edilnıişttr. tsu nüeıdeleledn ığrlıl
mınıhıd, parlim*ntola.rın dışında kaiaeağ igin, nasuniııeti elıı nilletı
ııtkitleı{ de, mcşıü olnayan şelıillenlc çalışacaktu.

192Q yılında: Diinya her ııe pahasına veherhangi tı,rz&a oluışg oL
srJp, ihtilaibrle }ayna4a haline ştiriimettdir. Meşüt v€ nı§lrü olnıyan
f çaliırçtlcr birleşürilmelidir.

1921 yrtında: Komünist partisi için farti t§ıliiltb bıhruıdıe flÇt
olmıyacak bir zaman yoktur. I

1ş3E yılın4ç: Eüırl!* kitlsleçiı yç,pıqağ ıiy.şl Foşlqr, FmttEi*
qdıqrdel€ılnis F.n Eıiltıışı unşury olaraF kçbul odilgılidlf.

1924 Yılında: Miimktlnse meş,rü, mliınttin dcğlse meşıü çlnı}raD
yollarğ Burjuva sınıfının elindeki silihlann tahribi ve silihlar-:n pıtle.
terln elindg toplanması lğzımdır.

Ordulara, bozgunculuk ruhu solıulmalıdu. Millt harbler ve müstem-
te,ke isyanlaıı, emperyalizmin h§kiıııiyetini sa.ıshklarından, komünist
diinya ihtilalinin bir unsırnı olarak sayılmalıdır.

1928 Yılında: Proleter devletin (§ulh Siyaseti) kapitaliaııle girişi-
leıı savaşHı - içinde bulunulan şartlara göre değişen şeklinden - iba.
rcttir.

1935 Yılında: Komünist enteınasyonaiinin takip ettiği gaye, kapi-
talist dünya ütisadiyatının yerine diinya sistemi olaııa^k, !6mifuliz-m gi§ı
teminı sağla.rıaktu.
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8)I,İberaıdemotratikme.mleketleıdehareketegeçilince,göstertlıe
re,mitingleıe,go,ı"*,arıncayakadar,tahrikötınvepropagandanınheı
şeklindeıı istifa,de eoiimeuoir. ıiıtı" t t riı.et, MARKsizıı ı<iuttırııniin ma

nevita.hribah,teşkjlöt,prlömentonunsuüstjmalİvesaireile,biraratla
oıara* - Birleşik cepİe'nllnde - çatışmayı ön plinüa tutmalıdır,

Bmun İçtn:ı

otoriter clevletlerde:
l0zımdır. Aynca tevcib

Mücadele şekilterinin ve teşkilötın gizlt

Jlecet çalışna kollan ile de - Iıedhiş

ye casuslrü - yapılmalıdır,

c) Kapitatist memleketleıde: Sosyal sebeplere dayanılarak

mücadelesi tahrikah" yapılmalıdır,

QIMüstemlekeveyanmiistemlekemem.leketlerde,Milletleriko.
miinİstleştirmeçaıışnaıarı..Emperyalistaleyhtarlığ',yg..Millİıftilaı.
ci,, paıolatarı ııe yapımaııaır. xomitnıst enternasyonalinin" zulüm gören

nilletlerin.,Milli rıuırııretıerı" için yaptıkları ve yapacalrları mücadelede

berab€r ve yarctımo oİd,rİ.1rn hııstıslanna inanclınlmalıciır.

tı)SoıryetSosyalistBirliğiilehudutolanmemleketlerde:Tabriköt
ve pro:pagandanın "K; oıtunıın miidabaleşi için" hazırlık mahiyetinde

olmalı ve .,Kornİntenı ,ırnırorr" başıaÖğım" Idıal oıdıınıın tama,mlana

6ı amacı ile yapıtmalıdır,

Bir nillet; tahrikat propagaıda ve asked kuı^ıet istjınaıi ile zapte,

diıiükteıı §onra v"rı tı, slrri"iClımhıır[yeti şeklinde, Sovyet §osyalist

Cumhııriyetleri Biıuğ; tırıat oııınıııarıoır. Zaptadileıı memlelıettelıi kit,

le tedhişe tatı tutJIıaL hzı1 üktaüirliikten ınırtıınayı imkaJı§ız höle

}o1malıdır.

b)
olması

"Sınıf
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..Madde _ 5: Komiinisl enternasyonalin, istİsnasız, kayıtslz ve Şart

sız l}loskova merkeziıre itaatle miikellef olan memleketler şubelerinden

müteşelıkildİr.Konıünistpartiİerininnıünferitiiyeleriiçindahia]ııie.
sas cfi,ridir.

ltlaiitte - 13: Bıitüıı koıniinist partiterinin merkezi koınitaleri istis_

nasıüz, komüırist "oiurro.vnn.ıtiıre 
bağlıdır. Memleket şubelerindg soıı teş

;Ö;İ.İİ;Jair_ ıı..r*İ ı,,atıp nasıı konintcrn'e hakim ise hücreye de

İ.Hücrerrin l(etibi ilitıtattirce hökirndir."

-:ŞimdideTürkiygt.(omünistpartisineMoskova'danverilenemirve diirekJiflglg ait .ilt""aOit dökiimanlardan ve en krsaJarrndan iki ta-

nesini aynen yazlyoruzi

a) 192? tevkifatrnrla yakalanan ve Tiirkiye Komiinist partisinin

içinde önemli mevkii olan ve Moskova ıe nane,ıeşmeyi sağlayan "SABİ,

HA_E\{İNE_ıınsnuii.E,,takmaadlıkomünistkadınınMoskova,.
daki ,.Komintern icra komitnsi kitiptiğtne" gönderdiği 4,5,1927 gün ve

78326 sayılı mektupta:

(Yotılaş,İcrasıkarartaşhnlan..Kongre,,tıilinensebeplerıle,ntlolayı
gerİyekalılı.Bİzyinebunlabirhiicuınkarşısındayız,valııahizimço.
cuklor hu işi hak etrneıliler değil, tılakat tlüşmanın hürııımu yine hüıııııı_

dur. Beıı lıenüz tevkiflıaneıien çılıtım, diğer arkarlaŞlarrn hePsi haPistir'

Vaziyetibitttirenr:ıpor!ıilişilıolarak.qönrleriyorum.Sizteksiredereki.
eap eden yerlere toizı e.dersiniz. Gönderilecek evrak taınanlen alınmışt,ır_

yeni ttirektiflere intizartlılınt, "liasii barlelnıevt icra edilmiştir, Merak

etrııııyiniz.Raporilamünderiçmevathakkındaacele@vapveenıirleri.

troMtIıü§T B:NTaRNASY0NAL KoMfNTERN

TüZÜĞİİ\-I}EIŞ BE KAÇ MN)DE:

niz rioı olunur.)

BumekhıbaIfoskova'dan3.12.7g2tgiinve6/82455sayılıgelen
esııatı:
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(Mulıtertııı yolilaşlar! Mektup ve raporu aldık. Raporda mevcııt
maddeler lıalıkrnda, iki gün §onra gelecek zevat ile @vap veroceğiz.

l}lelim yoldaşın tahliyesi ç,ok ıyı oldu. llluhaberemizi 1ine lıondisi
ldare eder. l'akat dikkat eılini4 ruhi ahvalinile düşkiinlük zıüuı etme-
şin Kendisiniıı bizce ııe kariaı kı5rmeti vg lfl,zım olduğu malfımııııuaiun
[ongre hakkıııdı §oruyor§ıınua. Biz de Mayrş ayına buakılmasının ıla-
ha uyşun oltlıığu kanaatıııtlayız. §ize kongne ?a,mum "HA§AN ALİ,
CEVDDT, NAZIM llİKnlST vesalı arkaı|aşları" göndeıuceğiz. İcra Ko
mitsi, bıı şeneki kongrenin çok geniş olınasıru istiyor. Iı'akat ihtiyata
riayot ediniz, en ufalı bir tedbirsizliğin binlerce kişinin hayatına ma| o-
laaağıııı düşününüz. Yakıııda slze "Yeni broşllrlerı' vo şıhsen "Dll§ilu
EE Yoldaşı" ",tr.zııı ettlğl emirler" gönderilecektir.

l,cı;inizm bayrağı altınıla, kominterin etrafıııa toplanaıu.k müııa-
dcleye girişelim, yeşasnı fiirlriye pıoletaryası ve öneüsü fiirkiye iıo-
nıtlnlşt Partlıl. İmzı: DAIli§Kİ'

b) Yine Moskova'dan "I(omünist gençler enternasyonalinden Tür
kiye komünist gençler birliğine" yaıılaı 6.7.1927 giin ve 37443 sayılı
mektupta:

"Aıirı Yoldaşım! Muvaffakiyotinizi burada iltirt göde bokliyerth
haber alıyoruz. Biz çok memnırnrüz ki, sizin Tiirk gonçltgi artık uyanılı.
Ba^şını kaldıra,ıı bu gençliğirı önüne, hiç bir kuwet ge@miyecektlr. DosL
lar, çalışmanız meşkür olsun. tltç blrşeyden korkmıyın, lştllıbol biziındiı.

Teşhilötımızı her tarafa $olnınuz, "A§ker, Meırıur Poeüahane; üel8.
raf vo telofon; okullar ve hor tilrlü toşokkiilleı gibi" vasıtaları ihmal eL
ın€yın. Knızetleriniz hgr şeyt|en gidi kalsın. Biz şid, heın maililİ, hoın do
nıa"ner,i balumılan tutacağız.

Yoldaş tlA§AN ALİ, bize sizin faaliyetiniz haklnnila kafi miktarilo
hilgiler vgliliyor. Biz inanıyorıız ki, bu ıonoH "Gençiloı Bıyraını" sİzde
do hüyülı mikya§ta kutlanacaktın

Bazı yeni omlrler var ki, bunları gtz, bilinen (ME§RIIRE hanın
dın" alabilirsiniz. Yahında göııdurlleek diıektiflerlınlzo tntiıor odlnla."
diye yazılıdır. İmza: K. DYİ. m. K0tibl ÇlKAnOıf."

Bu kadarcık döküman bile memleketteki komiinist partilerin ve per
tililerin, üçüncü enternasyonal'a bağlılığını ve bu merkezlerin emir ve
diılektifi ile maddi ve manevi yardımları ile ve ne ma.k§atlor altında ça_
lışhklaaıını gösternıeğe zannederiz ki, köfidir. 1923 yılından ber{ yapu
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ıan tevnİa.ttan, zamanlmtza kadar mahkerrıelere intikal etmİş bir çok
dövi dosyalarında bulunan bu gibi döküman]aı, yüzlerce sahifelik kitap
halinde toplanacak kadar çohtur. E'akat biz, yıkarıda da belirttiğimiz
gibi mümkiin olduğu kadar özet şeJ<linde açıklamalanmıza devam edece-

ğiz.
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TKP. NİN MEMLEKET İÇİ FAALIYETLERDEN

BAZ| MADDELER:

MadCe: 1 - TKl'. Konriinist enternasyonalinin bir şubesi olarak,

miicadelelerini - Türkiye'nin husıısi şaı:tlan içinde l .ts*p"oya|izme

karşı ve nıilli burjuvazjnizin, büyük u*iaı, ve atazi sahipleriniıı hAkimi

yetine karşı kuilanır- Sovyetler 
-Sirliğl 

ve dünya proletarya inkılabı ve

kortiiinizm lehinde U,İlunu,, Mevcut Buriuva Oil<tatOrltlgü verine "İşçi ve

köylününhakimiyetinedayananbirSovyetidaresiı..,:T?kgayesini,'gü
der. Bu sebeple; ışçıierı, gündelikçileri. şehirterin ve köylerin proleterle_

nni öznl şekiltte t"ş,iriiaurraırır. sınıf mücadelelerini inkişaf ettirir. Böy

lece ve api zamarıJa, işçi ve köylünün bir Sovyet idaresi şeklinde, ken-

di diktatörlüklerİnİ tan;ı.,rı. ettirmek için, icap eden şartlan hazırlar,

Aıcakböylebirinkılfr,p,Burjuvaidaıesinden..So,yetSosyalistCumhuri
yetleı:" ıle yaplacJ lİİl,Ugİ ile doğrudan doğnıya "Sosyalist kunıluşrı

na" geçişi sağlar.

Madcle:3_TKP.llmperyaliz,mekarşıkoymakiçinaşaff,tabakada
kitlelerin *rkaremetini teşı<uatlanaınr ve onlan kat'i mücadeleye sevk

eder.

IVladde:4-TI(P.esasvazifeolarakTiirkiyeişçisınıflnıgünlük
iktısa,d; ve siyasi menfaatlannı savrınmaya ve kudretli siYasi bir xuwet

hıılindebirleştiı.mekvebütüntoplummücadelelerininsevkveidareedi.
c-Jrrrly"Şncie yükselİınek için, teşkilflttanmada önciilük eder,

BukitlehaJindekipı.oletaryateşkilötıherşeydenewel..E.abrikave
imal6thaae ı,orniteıeri" vasıtasiyıe "§letmeler, sendikalar ve TKp"nin

saflarınrlaki ışletme lıücrelerinde" olmalıdır,

TKP...Kadınr,egocukişçileriteşkilötlandırırveişçilerıharekete
ğptirir'' ve partinir, faaliyet proglanu "aşaSdan gelııe bir hareket itq

İrnıf ınücadelesi üzerine" toplanmalıdır,
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Illa,dde:5-TKP.Zenginköylülerinarazileridedahülolmaklize.
retıütünaraz:iveçiftlikmiıltıyeuerınrntenrinatsızmiisaderesivetek.
nrİtopraklaruı,hay,anlarmakinalarvebinaların..KöylüZiraatEcir
verençberlenıı«leııbirleşikkomiteleri,,emirİeriattnakonulmasına8a-
lışrr.

i\(P. araat işçilerinin mücad,ele ve grevlerini, oıtakçı ve kiracı

koyliilerin grevıerini köylülerin dtığıudan doğruya büyuı, arazi mülki_

v"İl"" et l<-oymalr için olan mücadelelerini teşkili,tiandınr,

Madde:8_TKP.amelitecrübeleriııdenedindiğigerçeklerleişçi
ve !ıiiylüntin örıterincle duran meseleleri "Parlöınento mücadelesi ile de'

ğit,, fakat münhasrr işqi ve köyliilerin "Hallrçı, inkıta,pçı diktatörtüğü"

ile halledileceğini bi]dirir,

§tadde: 9 -- TKP. hikimlerin ve bütün mes'ııl memurlajın intihap

la töyin ve azlolunmalarını sağlamak için mücadele eder,

Madde: 10 - TKP, "lşçi ve köylülerin silöhlandınlmasıru" ve bıır

juvamuhafızlığırumeslekedinmiş..ordu]a.ıınlAğvını,,veonlannyerL
ne..1şçiveKöylümi]islerininkonulmasrnr,,ve..FJrleresubaylannıseç.
rnek hakkınrn verilmesini" talep eder,

Maiİde:ı..l-TKP.Millİazınlıklannfiİrkiye,denaynlmakhaklıı
da clahil olmak ıızere, mu]<addeıatlarırıı biı,al tiYin etınek haklannı ka

yıtsız ve şarlsız ta,nır,

lrtadde: 14 - TKp. Emperyalizmin .'Yerli uşJ<lannın' büYiik ara-

ziveemlaksahiplerinin,Tüc-carbıırjuvalannın,bütiindinl,e,rinveruh.
banveulemasırurşçalışmaktaolanveyaemekliye.,y,'-,şbulunanak.
siinkıla,pçıbütünsuba.y,memurveı,abıtatabakalannınve...ila'.bo-
nş,ıı]az düşmaruür. parti bu içtimaı kuwetlere karşı çwilen bütün miİ.

cadelelerin başrna geçer,

Madde:19-TKP.SovyetBirliğiniherantehditedenharbteh.
likesinekarşı,hergiinlükşiddetripropagandayapar.Vetİiylebirharb
vukuunda ,,Diinya -proı"ta.y"=ınrn,- kızıı ordularla omuz omuza ve diin_

yasermayed,arıan,,naksiİnkıl6,pçıordıılarrnakarşdöviİşrnek,Tiirk
Milleti için vazgeqilmez bir zarüret olduğunu çok azimıi bir tahriki,t ile"

halk kitlelerine a.ınlatır. Ve bu z,arirüi anlamayanla11 gnniya,ne bir hiya_

netteşkiledentemayüller'inekarşıbütiiıkuwetiileÇarP§ır.
Madde:20_TI(P.HaricisiyasetteSovyetlerBırtiğtileşıliıbiısi

yasİveİktisa,diİttjfakveişbirliğiiçinmücadeleeder.Bıındanbaşka"
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mtl§teııılehe ve ya,n mtistemleheJerin, milli kıırtuluş haıelıetleriyle sıİn

bir ittifak ve bu haıelıetleıe fiili yaıdım lehinde çalşır.

Maıldeı 99 _ TKP. lşçi, Köylü ııe milııeııver gençlik arasrnda ve

uıııumİyetle yoksuJ sınıf!ıra meıısup genç anA.sır arasında, hususl bir
itina ile ve azimle faaliyette bulunw.

İşd geııgliğini koniinistçe yetiştinııek için, bilhassa ükkat eden
.'Ttirkiye Komttnist gençler fedeızsyonunu" bİzzat sevk ve idare etınek
§ıır€tiyle kuınıetlendiiıneğg ve inkişaf etürmeğe çalşır. Böylece "Ko-
ntiııist, Le4inist fikrİyatı" emekçi gençlik iİz.rrindeki nüfuz ve tesirini
derinlştiııerek işçı haıeketlerine "Yeni ve taze inlulipçı mücalıitler ha-
zırlar."

Madde: 40 - TKP. nin direktifi ve öncüüğü attırıda yiirüyen "Tiir
hiye Komitnist gençler btliğİ" partinin şiarlaıını yaymak vg proletaıya
nııı inkılöpçı hareketlerine iltihaJ<lan muhtemel tekmil çvrelerde "kti-
çiık hırjuvaal rüçük ve orta halli köyliiniin, Milli ekalliyetlerin yok-
ınıt kitleleri ve umurniyetle spor, külttiıel; sosyal ve siyasi veoaiırc gı-
H bütün gençlik teşkili.tlan içinds" onları tahakkuk ettiırıek ve genç.

liğin yüreğine emperyalizıııe ve seızıayedarlık iştismanna karşı, sön-
ıııez bir kin köiılendirmek hedefleri etıafında, fasılösız ve yılmaz mi.L
cadeleye deva,m ettirir.

Madde: 4l - TKP. Ordu ve donanmada sistemli bir komiinist pro-
pagandısı yapa,f. Genç komiinistler birüğiain, askerler ve ğençlik ara.
sında}i faatiyetiü sevk ve idare eder.

Madde: 42 - TKP. ön §afta "İşçi ve köylü kadın kitlelerine" hulOl
ctmeğe ve aıalarında nüfıızıınu sağlamlaştımaya çalışarak, emekçi ka
dııılar arasında gigtanli propaganda yapar.

TKP.'yi §even "sempatizan teşkilA.tlaıı da" teşkiletlandımaya vo
tnlrılah müca,deleye daiıı faal bir taızda iştirek ettiı,ıneye gpyı,et eden

Maddeı 43 - lKP. ak§i inkıl0pg bıııjuva, siyasi, m,illiyetgi vesair

"Kadın teşnlleUan ile" mücadele eder.

Madde: 44 - TKP. §ınıf düşmaılarının aksi iııiıl6pçı hücıımlanrıa
karş: yeni nizamın §aınııunasuıı taızim eder. Amele ve Köylü htikf,me
ti derhal btlyllk ede} ve ara^d sahiplerint ve bu lstismarcı gınıfp fg_
raf,taılannı, silehtsn t€crit etrcğe ve a.kgi ınlnılpçı orduların artıkla_
nıı tıhrip c,tnıeğg amsle ve köyltlleri stlEülandırmar mecbıırdur. Böy.

tz



leee "Bir kızıl oıdunun ve inkılipçı milisin" ilk teşkildtı yapılmış olacak.
tu.

Madde: E8 -_ TKP. "Kürtlere" mukadderatlarıru serbestç t6yin
etmek ve arzu ederlerse Devletten ayrılmak hakkıru verir.

Ancak; bir §ovyet Cumhuriyeti şeklinde teşekkiil eden, "Tiirkiye
Amele ve Köylü Hükümeti" ilg emperyalinrıe ve derebeylerine kaıışı el
birliği ile mücadete için madum milli azıniıkların emekçi lritleleri ile
"§ovyet Cumlıuriyetleri F'ederasyonu" şeklinde bir ittifak aktine matrıf
siyaset talıip eder.

İşle rXP. nin yukanda yazılmış.olan faaliyet pıoğ3amuıın bu mad
delen okundıığu ve yine yukarıda ya,zılı bulunan "komintein kararlan
iJe" karşılaştırıldıg vakit, o kararlbr QerQevesi içinde hazırlanmış oldıı-
ğıı açüça aniaşılrr..Bundan başka "§ovyet Rusya'nın Eınsyasası d8" o_

lıunduğu zaınan ayni rtü ve füir iginde yaaldı$ göriiliir.
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KOMÜNİST ŞEFİK HÜSNÜ,NÜN MOSKOVA,YA GÖNDER-

DİĞİ RAPORDAN BAZİ KISIMLAR

1046 tevkifatında Doktor ŞEFİK HÜSNÜ'nün evinde yapılan ara-
maia ele geçen vesilralar arasrııda ,"1945 tarihinde Moskova'ya gonder
diği uaun bir rapor da" ele geçm§tir. Bu raponiaa bazı pasajla1 verelirıı

ŞEF'İl( ilÜSNU bu raporunda (İkinci ıııııumi harMen az ewel ça
lısrıalarırnız, münewer gençlik ara-şında umumi karakterde bir sc] ajı-
tasyon yapmaya ve bazı sol gazete ve mecmualarırıızAa, biz,ıat "Bir
ııarksist Eecmua" çıkanyorlardı. Bu mecmua siyasi mes€lelere kat'L
yen dokunmaksızın, hislere hitaben "Bazı inkıli.pçı şiirler, Marksist ede-
bi ta}ıliller, tarihi materyalist Volgarizasyon makaleler' neşrediyordu.

Bu kadarı bile, etrafında bir heyecanir gençlik ziimresinin toplanma
sına ve harekete bazı liııymetJi unsurlar kazanürmaya yaramıştı.

1942 iptidalarına kada,r olan devıe şoyle özetlenebilir; hentiz daha
yarı legal neşriyat imkönlaıı mevcut olduğu için, yazı ile sisterıli bir
tarzAa "Kemalizının bu tereddi etırıiş şekline" karşı mücadeleye sirişmiş-
tik. 19.+2 senesindeki çahşmalanmrz daha ziya&e "Lega| neşriyat" iize-
rinde toplanmıştı Ankara'da çıkan "Adırılar, Yuıt ve Diiıya adındaJıi iki
cidcli lvlarksist mecmuaya" muntazam rehberlü ettik. Muvafık gördüğıL
miız yazıların geçmesine dikkat ettik. Bir taraftan da "Taıı gazetesin-
de" umumi siyaset ve dünyadaki harb safhaları hakkında giinü gününe
gör'ıslerioıizi takip eden yarılan bizıat kaleme alara^k neşıettik. Hareke-
tin sıklet merkezi "Müneırver Gençliğe doğru" a$1. basmaya baştadık.

1943 baharında, bir yeni "plitfom" hazırlaıımasıı teklif editdi.

19a3 Ağustos ayında toplanan "Bi1 pilenomdelıi" konuşmalar ara-
sında yeni bir plitform kat'i şeklini aldı. Bunun a'ıdından, yalnız hareke
tiıı mensrıplarına mahsus olmak iizere, poligraf ile bülteııler yayınlanma
ya baştaü. O sııadaki en miihim siyasi mesele vg hadiselerden biri ha^k-
kında, partinin görüş taızı eü:aflı şekilde tahlil ediliyoıdu. 1944 ba^harı_

|!
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na kadar olan sone, harb devresinin en veriıuli ve hareketimizin kıEdL
sini azami derecede Jıiikselten bir sene oldu. Hiikümetin taJıip ettiği harb
aleyiıtarlığrna karşı şiddetli mücadele açtı_k. Müttefiklerin yanında, i'aı
şis',ier aleyhiııde acele harbe gi:memiz için bir beyannAıne kabü edip
neşrettik. Bundan başka lrkçı Tiirkçüliik aleyhindeki propagandaya mıın
tazaım bir tarzda Ankaıa'da grkan Marksist mecmuaJaırla ve Tan gaza
tesiııde devam etük. Hücumlarda bulundıık. Bütiin faaliyetler sayesinde,
hem aydınlar arasında, hem de ecııelıçiler aüasında haıelıetiı teşırilet
temeli gereğ; gibi gen§lem§ ve sağ,lanmş bulıınuyoıdu

i'akat, mücah,itlerimizin işledikleri bazı hat§lar ve tcdbi:csizlikter ytİ
zünden Htikümet "AnkaJa - İstanbü - Karabtiü vs ba^a yerleıde" tev.
kifat yapmş ve ytiz kadar müca}ıidimiz askeı{ ma^bkemeye veriilmişüı. 

ı.

I-ıOlın, bu tevkifbttan sonra ita faaliyet zene kadar §elrte]ı€ uğranı
mş, bilökis bundan deıısler çıkarara,k kıısıırlu ve ciirtilı taııı,flaı.a5nk
lanmış, daha açü olara^k gen§ bir "Demohatik §arıaş ceph€d" hıılü
muştur.

Harbin verdiği iktisadi süınhlar ve lialk Partisi ignde bulıııan tüi
kısım memnıı6 olırayan ve Halk partisinin tırafsız kalma si5ıasett sebe-
biyle Harb §onrası taşdı$ aSr mes'ııliyetleıden kaçınan "Parti m€nsup.
lan arasında ikililı yaıatarak paıçala.mak ve iki mıüalif mihız.h yaııL
mak karan" ve bu karar partililerimize tebliğ edllnlşrr.

Bu faaliyetierimiz içinde bilhassa iiniveısite nuhitinde hiç bir zaınaıi
hareketirrıize nasip olmayan, genişlik ve sür'atli serpilıme başlamş ve üç
ay gibi krsa bir ?a;man iginde 20'si teşkilitlı gnıplara meıı§up oha.k iize
re 500 genci şia^rlanmız etrafında harelıete getirmek imkönı sağlanmştr.

Bu gençter Elminönü Flalk evinde F'aşist profesör İSl[AlL I{AIffiI
BALTACI'nın veıdiğl bir koııfeıarısı, ilırazlat ve yersiz sürekli allıışlar.
la itılfll etm§ ve ıia$.lmasına rnecbrıı etmelı sııretiyle, ilk muvaffa^kiyeüe-
rinden birini kazaııııııştır.

Az za,man §oııra bintence işt Köylü ve mtinwverin ve em€kçi &
natkiırlaruı partimııze akın edeceğini tebşir edeıı bir çok em§reler mev.
cutİur. Ve bu perspektif o kadar açıkhr tı, bir çok mevki §ahibi ş9hsi,
yetler, son zarıanda fırsat düştiikçe bizlenİen "PartİnÜ devlet idasecL
leri" diye bahsetmeğe başüa,mşlaıdır.) diıre ysıalıdıI.
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İşte nıtantlalri satırlar TKP. nin sekıeteri Doktor ŞEF'İK HÜSNÜ
aiin el yazı§ı ile yazıtmış ve Moslıova'ya gönderilmiş raporundan alın_
mıştıı.

*

. ŞErİK IüÜSNÜ ikinci umumi harb senelerinden, yflni 939 yılından
wııel memleketten kaçmış ve paris'te bulunuyordu. Hiikümetimize yoL
ladığ dilekç ile mernlekete dönmelı istediğini ve geldikten soııra da hiç
bir şekilcle komünizın faaliyetinde buluıımaya,cağını, ülekçesinde açrk o-
laraL ya.mış ve söz venrı§tir. Dahiliye veköletinden 11.7.1939 gün ve
Enııi}ret Umum Müdilrlüğü 4. cü Şube 210-72474 sayılı emirleriyle Pn_
ris Konsolosluğıınıızun verdiğ E.8.1989 giin ve 374-4049 §ayılı pasaport
ile İgtaııbul'a gelm§tir.

Bıpoıda ya^zılı olan faaliyetler, ikinci umumi harbin başladıgı 1939
tarihinden 1945 taıihine kadar geQeıı senelere ait faaliyetlerdir ki, ŞE-
EtK IiÜSMr'niin Hükümete verdiğı sözü futmayarak, memlekete gelir
gelınez sekreteri oldrığu TKP'nin başına geçip yine faaliyette bulundıı
ğıınu ıçıkça göstermektedir. Çilnkü; komiiııtern kararlan ile parti tüzü
ğünde yazlı olduğu gibi, komiinist partileü ve partilileri için her zaınağ
fa4liyette bulunmak şarthr.

*

Bu raporda büsi geçen tevkifatlar (1940_1941) Yeııi edebiyatçılaı
1941 . 1942 Ankara'da Ye,dek §ubay Okulları arasındaki hücre kurmak
te§kilatı üzerine Ankara - futanbul - Karabük - SaJihli'de yapılan
tevkifal 1943 - 1944 de A§lstaJc Mihri Belli ile Tahsin Berkem'in Süley
ınaniye caırıii minareleri arasında asmak istedikleri "Saraçoğlu E'aşisttir,
Faşı"ı,n ile mücadele" af§ ve ayd:nlar arasında kunıtan "İeri Geııçler
Teşkilitı" faaliyetlerinden dolayı yapılmş tevkifatlaıd,ır.

Bu tevkifatlaıda "kimlerin tevkif edildiklerı ve mahküm olduklan''
biündiği gibi bu ma}ıküm komiinistierden hilen hayatta olanlarrnuı "Ne
relerdg nş §leırde veya hangi vazifeleıde çalıştıkları" daiıl ytne bilin-
mekte ve giiriilmektedir.

Yukandaki raponın bu kadarcık kısmı bile, memleketiınizdeki ko-
ıııünizm çalrşmalarının nele1 olduğiunu ve milli, vicdarıi şuur, merıleket
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ve millet §everlik ilg bütün vatandaşlann, dikkatle ve hassasiyetle ii?n-
rinde durmaiarı gereken tehlüeii bir çalış,rna olduğunu göstermektedir.

*

Bundan başka, 1929 - 1939 yıllanna ait komünizırı faaliyetlerjnde
(Gizli parti teşki|6tı, propaganda, Marksist - §osyalist kiiltürii yay-
mak amacı ile legal ve illegal yayınlanmş kitaplar, dergiler Nözım IIik-
met'in yeni edebiyat adı ile gösteıdiğı faaliyet ve eserleri, kara ve deniz
askeri birlikleri içinde yapılan yıkıcı propa.ganda faatiyetJeri rıe tevkifat
lar, askeri ve umumi mahkemeler kararlan ile verilen mahkümiyet ka_
rarlan ve mahküm olanlann kişilikleri hakkındaki bütün bilgiler) önem-
le hatırlanması gereken hususlardandır.

Bunların hepsi "Teııewiir devresi - Aydınlatma" dedikleri "S[ııf.
ları şuurlandtf,ma}" "Bur;uva - Pıuletarya" şeklinde ikiye ayırdıkları
so.syal düzeni §oyşuzlaEtı.rarak "§ın:llar" ve "Halk ile - İdaırcciler" a_
rasında derin husürrıetier yaratmalt, tahribat yapmak, kiilmek suretiyle
daima tıır huzutsuzluk ve Anayasaya göre kıırul,muş bütün teş.ekküllere
karşı güvensiziü duyırmak, memleketin tanınmış v6 büyük hizrrıetler
yapm§ k§ileri ve kıymetleri halk nazarında küQültmek, silmek ve buıı_
lardan istifade edip teşkilitlaruıı genişletmek, kuwetleoıdirmek 'Ve mü
cahiüer" dedikleri partileri çoğaltmak ve memleketimizde de "Proletaı-
ya diktatörlüğü altında bır Sosyalist Cıımhuriyetler Birüği" krıımayı
sağla^mak amacından başka bir şey değldir.
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KOMÜNİSTLERİN İ946 YİLINDAN SONRAKİ YİLLARA

AİT FAALİYETLERİ

tsilinttiğigıbiİkinciUmrımİharbtensonra,memleketimizdedeQok
prrtiıi aeıııL aemoiırasi diizenine geçmek karan verilmiş vg bu sebp_

te 1945 yünda cıJv"tı* xanııninaa değişilrlikler yapıl"mrştır, Milü

falkınma Parti§i ije Deıııokrat Partinin kurulmasına başlanını,:a, Esat

AdilMüstecabioğluvearkadaşlan..fiirkiyeSoeyalist!.artisi,,nivebu
nu takiben tle .,tiirkiİe §osyjırt işçi ve Köylü Partisi" Doktoı Şefik

Hüsnü ve bilınen arka,daşlıııının kadrosu ile legal olarak oı*aya Çıknırştr,

İıatbukiyııkandıbelİrttiğimizgibi,bupartininkuruluşı1920yı.
tınc!ı İstanbıı] Hıi*ümeti taıafından programlarlnın Elevcut kanun ve

ş.rrı nıını-ıo" oykın olduğu sebepleri ile, kabul edilmem§, parti kapa_

tılmış ve oıdan sonra TKp. olaıaıı 1946 yılına kadar he_p "İllegal" çalış

@ştır. Böyle oımaıııa beraber çok partili deırreye gir§i fırsat bilerek Le

gEİ ola"ra} ortaya çıkmakta taktigilııi lıullanmak istemiştjr,

...,Türkiye Sosyalist Paıtisi" iıe "Bu parti" kııruculan ve ida^necileri

ile üyeleri .rr.rna"-e*kiden TKP,deıı olan mahküm komiinistler de oldu_

ğundaıı her iki parti birbirleııiyle gizlice çatışmaya başlamışlar ve niha_

i* ,v,,, aın&cı ğuaen iki parti yerine bir parti içinde birlşme çalrşma_

lan ortaya atıiınıştır. tiirkiye Sosyalist partisinden "ESAT ADfu, MÜSı

TEcAtsİOĞLU _ İHSAI\ı ABAcIoĞLu" Tiirkiye Sosyalist İşçı ve ı<lıy

tü partisindeo ae 'ooı.ior Şnnİx HÜsNÜ - MÜMTEKİN ÖCMEN"

denintİhapetiilnıişbuikİp-artinilmiimessilleri,..Do<torşErİI(HÜs.
Ntİ,nün evinde" r rasın ı-geo ve 14 Kasım 1946 günlerinde toplanarak

konuşqnıışlar ı,e şu protokolu kabnıl ve imza etmişlerdtr:

a) gŞ "ilen Dernokrat Cephe" de çalşmalanmıza mi,ni yoktun
.'Sosyalist t}nıiyet" kurulruıcaya kadar, tiiyle bir teşekkiile de memle,

kette ütiyag vaıdır.
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b) lki parti çalıştna sphaJannı aıalarında paylaşmalıilır. §osya_

[ist Partısi "İnkıiİpçı münewerler ve sosyaliae meyil gösterea küçük

burjuva tabakaJan arasında faaliyetini teüsif efueli" ve'Emekçiler §mı

fının ınlrılip haıcketini sevk ve idare çalşmalan İle çafuacak harekeL

lerden sakınmaü" ı.e bunları fuçi ve Köylü Partisine bırakmalıfİır.

c) İİe,r iki partinin ayni mahiyette olduğundan birlşme mese]ele,

ri halledilinceye kadar her iki partinin miişterek menfaat ve meseteleri,

ni miizakene ve tanam etmek ve alrnaca} kaııarlıar partilence kablll edil.

nek şartıyle bir "Üniyon komitası" kunılması 9g "Sosyalist çalışmalan
birıiği,, .ıtoa. çalışmalaıa deva.m edilmesi kabul edilniş ve taraflarca

irızalannıştır. J
tsu:ıada (a fıkrasında) yazıtı "İleri Demolırat Cephe" 1943 yılında

TKP ı;arafıııdan gizlice kurulmuş bir teşe,kkiilditr. Asi§tan MİİIRİ BEt,
Lİ,nin ıdare ettği bu teşkilöt mensııpları ya,ka.la.nmış, sİı yönetim mah_

kemeşrne verih§ ve mahküm olnışlaıdı

Bu iki parti hakkında, sıkı yönetim komutaılığınca talribata geçil

nı§, tevkifler yapıımış, idarecileri ve üyeıeri sıln yönetim mahkemeşine

,"iiı-rş, auruşmaıan devam ederken, sıh yönetimin katdınlması iizerine

iJ"a J"rv"ro i*t*trı Ağır Ceza Mahkemesine verilmiş re 3o mahke,

metle tievam edileıı duruşrıalar sonunda stıglu göriilenler cle mahküm

ol,rnuşla,rdır. 
.

Bu tevkifat sırasında ele geçeıı baz melıttıplarttıın pa^§ajıar vernrek1

bu ikı partınin dıınıınunu aydınlafuak baıomıniıan faydatı olacakbr.

a) §ıkı i.önetim bölgesi dışına Ekarılarak Biıecİk,e gönderüeıı "A_

EİDİİİ NIrsİMİ,nın aı.ıpo»İN rİAKGtİDEN,e" 5ıazdığ 8.10.1946 grİn,

1ü mekhıbıında şöyle denil,mektedir:

(ıraz Kardeşim! 30.9.1946 giınlü mekhıbıunu aıaıın" Partinıİz bak,

kındııki düşiıncelerimi §oruyorsunuz? C,eecn sene, y0ni 1945 Eylül ayın

da .,B!IHç:ET ve trrİ*uİ" Bileciğe ziyaıetirıe geldiler, konuştuk, §iyasl

bir parti kunılması devresinin geldiğıne kani oıdıık. Bb niza,mnııae ve

prog;- hazırlıyarak FEI1M1 ,e snııçnte yolladım. İstanbuı,daki ar,
-lraaaşıar 

ve.,CAMİ Bı\YKURT" bu nizamname ve programı çözden ge_

|ırıp-gpıeıııı rötuşıu vaphktan soııra son şeklini al,ü. Remi nıüracaatta

Lş.ı.ı.,uıu" başı CAMİ BAYKI RT görüecekti. "Giın Gazotesini" çıkara,

"ib_, o..rr, baş muharrirliğe CAM1 beyi naıuızet göstermiştfuıtı.

zira, cAi[İ Bey, Milü İIiikümetin ilk datıİüye ve&ilidir. Müttafaİ }Iu

kuk teşkilfltının ııiiessisi ve ilk kongre ıeisidıı. Bu İtibarla gerek TürkL
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yQ, gerek tlünya rnl!ıyasında blr otoriteşt vardır. ŞErİK HÜSNü bu gö-
rlişmeleri ve hazırlığı duyuyor ve o da iştirök eüyor. Resmi müra,caatuı
"CA}iİ Bey, ŞEFİK iiÜ§NÜ Bey, SABİHA SERTEL Hanım ve biziın
genç arkadaşlar" teı,afıııdan yaprlması kararlaştınlıyor.

Ankara'dan İstanbul'a gelen SABAHATT1N ALİ de muvafık görü_
yor ve kurulacak partinin "Neşriyat işlerlnde kullanılmak üzere otuz
bin lira verCceğini" söylilyor. Yalnız müracaat edecekler ara§ına ESAT
ADİL'ln de alınmasını teklif eüyor.

Fahat 4 Aralık 1945'de yapılen Tau Matbaasıru tahı,ip hidissşi ve
CAMİ Bey ile Sabiha Haııımrn tevkifleri sebebiyle bu teşebbiis yapılamo
dı. Bunun üzerine liirkiye §osyalist ve Tiirkiye §osya.list Emekçi ve
Köylti partileri bildiğiniz gibi kurutdu) diyor.

d) TI(P. üye ve ürijınlanndın ve ma}ıküm komünistlerden "HÜ-
SAME]TTİN ÖZDOĞU" nun yine ıynı partiden ve mahküm komünisL
lerden "§ABAİ:IATTİN KIVILCIM'a" yazdısı 11.8.1946 günlü mektupta
da:

ŞAHAP arkedaş! Şirndi moktubıınu aldım. Derhal cevap ya.zı}ıorııE.

"Ne içün lki tane ıoıyalist partiei kunıldu" üyoıısun? Benl şinıü sana
!'Bonlm dahil olduğum Türkiye §osyalist Partisi ile" "ŞEFİK iiÜ§NÜ'
nün başkanlık ettiği Tiirkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü partisi" araaın
dıki farkı izah edeceğirı

Şöyle kl: Bu memleket dahtlinde beliıen "Demıokrat haıuketleıden'ı
istifadç etmek ve bu haıelıotlor sşnaşınd& "kitlelorin ıneydana çıkaracağ
İnhü&pçı eleıııonlarla" el ele vorip büyilme§ine" çüşmaktu. Bunıın içiu
eski sistem gupçu ve dedikoducu faıliyetlerimizi bir tarafa bırakarak
"I\[uayyen ve aktif bıir kadro kuıtrıa3ra" ve bu suretle genişlemek istida
dında bulunan iş6 hareketlerini tandm etuığe çalışmalıyız. Bu hareket
te bize müzahir olaeak uir cok ceıteyanlıan desteklemeliyiz

ŞEr'İK iüÜ§NÜ ve bir }nsım arkadaşlan "Biz Moskova'da yetiştik
teşkiiötçı hareketlorin kadrogunu teşkil ettik. Moskova'nın güvenine sa
hibia 25 şenedonberi inkıiipçıyız" Bunun için, inkılöp baıpkeüeri blzim-
le lraimı]ir, diye iddia ediyorlar vg am€le haıekstlerini bir kitlo hareketi
değü, bir grup hareketi olarak kabul odiyorlar." iIalbuki, biz bu inhisar-
cı fikirlerin aleyhindeyiz. Artık eski gistsm çalşma ta^ktikleri il,e doğl,
içinde bulunduğumuz yeni drrrum vg icaplara göre çalışmak lizımdır. Bu
da kltleleri teşkil&tlaııdırmak ve harelıete geçiııncktJr." Bunun için "Mu
a}4yen merhaleler ve taktikler" icap eder.
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tçte, betı ve btldiğtın eslri arlıadaşIar bunun lçin .'Soıyaltst pı,rti§ini''
lrııııiuk. Eslıi parümiz ıçinıie kalmadık. yoksa "Ha,nekot ye gaye olırık
hcr iki parti de aynıdır." Şimdi duşüıt, hangi şekil çalışmayı doğnı bıı
luyoısan o partide çalışırsın. Ortada durmak ve şimditik bckliyelim do-
mek, inhıl0,pçılığa yakışnıaz.) diye yazılıdır.

İste ayn ayn kurulan, iki partinin dunımu builur.

Görülüyor ki, "Sosyalist ismi altında" parti kurmak, bu partide iL
ye olup çalışmak, "İhülelci sosyalist - Komünist partisi" olmadıSru L
fade etrnez. tlzerlnde önem]e durulması gereken husu§, ya)ruz paıttnin
ismine bakmak değil, partiyi kuranlann, partiye girenlerin kişilikleri ve
goçmişteki durumlannı tetkik ve tesbit ederek kıymetlendirııektir. Bun_
dan başka parti faaliyet proğramlarınıı yalnız yazılı goldini okuyarak
kıymetlendinrıek de isabetli olmaz. Faaliyetlerinin teşkilntiaiuıın, neşri.
yatlannın propngında ve koııuşnıalannın da sıhı bir lıontrol vç tet}ik
altında bulundurnıaJr ica,p eder, Akci harekotl€r vatanılışleıı tenırr.gn
eloatır. iiiıkiimeti ve bu konularia müca"dele eden yetkıli organlınn çı
lışmalarını 1,anlış yola sovkeder v6 isabetli kararlar alJııesıne eııgel olun
Hatta ıdli organlaı,ın v€receği lıararlanıı, kişilerin veyı 6,mneniı a§.
hine v-erilnıiş olmaıııııı sağlar.

e) 1946 tevkifatında Doktor ŞLJrrK EÜ§NÜ'nün erılrıde yaiılan
ereınada, ele geqen tinenıli gıdi yazılar içinde bir de "Günlük olaylarıvı
TKP.'ye yayınladığ part1 göriişlerini" belirten belgeler bulunmuştur. 21
Teıı.,,,muz 1946 günü yazıuış ı,e "§eçimleıden eonra sıııü mücadelesinin
gösterdiğı malrıa;re"' başlığııı taşıyaJı bu belgede özet olarak şöyle ya-
zılıdır;

(Seçim mücadelesi, hekim gınıf arasrndaki farklıla.şamyı ve kavga.
yı son haddine çrkarmış ve iktidan ele geçirmiş yeni sermıyeler burju-
valor ile iktisaden kendilerine daha ziyade güvenen köklü srmıyedar
burjuvalar, sınai ve mali sermayedarlar ils halh kitleleri aractnda adet0
bir uçuııim açmıştrr.

Bu müeadeleye örtülü şelıillerde ve bilhassa "Mareşala taraftarlık"
maskesi altında "Ordu da karr§mış" ye oıdu kadrolarında ekseı{yet de
ğilse bile, ekseriyete yalıın ba azlığın bugftııkü lnhisarcı nejlmden hoş.
nut olmadığ ve mulıalefeti desteklemek azıninde brılunduğu belli olmuş
tur Bu vak'anm, ihtidar kavgasınrn gelecektelıi gelişrnelerinde mühim
bir rol oynayacağı anlaşılmıktadın
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Dışmeselelerde:İktİctarilemuhatefetingörüşbirliğincİeolilufrısa
nılıyordu. Biz bıınun ı*ı.ar.r, olttuğu kanaatinde idik. Seçim mücadlesi

bunda haklı oldu.ğumuzu da meydana çıkarclı, Bu mesele, Türkiye'nin se

İr**ı .,İngiltere;nin,, yoksa "Sovyetler Birliğine mi?" daYanmasr nıe-

selesidir.Demokratmuhalefetem€nsupolanlarveenbaştaMaraşalol-
mak üzere "Siir'atle Sovyetlerle aniaşmak lilzım geldiğine" ve t,ıunun için

de ,.Bu kanaatr besleyen inkıl6,pcı ve çalışa1 halk yığınlan ile" el İıirll

ği yapmak lizım geljiSne inandığrnr, açığa yurmaktan çekinmediler,

Demokrat muhalefet iktidara geldiği zaman, emekçi kitlelerinin mii

n,essilleri olan biztere yabancı diişman muamelesi yapmıyacak, aksine

dış siyasetlerinde taraf-ımızdan desteklenmeğe kıymet verecektir,

TI(P.Demokratteşekkiilünarkasrndanyiirüyecek,onrıfiilibir
taruda clestekliyerek, uıiüalefet iktidara yerleşir yerleşmez, yalnız sl,

v*i- augı, ikt;adi demokrasiyi de gerçkleşıneye mecbur etmeye çalı_

şacaktır.)ClediktensonraveBüyükMilletMeclisindeolmasıgerekeno.
layları sıralamakta ve devamla (Demokrat muhalefet ve Mareşal,|n rıi€C

liste1946seçimlerininmeşrüiyetinitanrmadıklannıvemillİiradeninken
iisıiıı gosteo,meaıgını ııln ve toptan istifa ederek mücadeleyi halk ıra_

sına intikal ettirmeleri l6zrmdır, Bunu yapa^mazsa, halk kitlelerinin sem,,

patisini vg yardımmı kaybederler,

Demokrat ve E1aik partililer anlaşırlarsa, bizim iki burjuva Partİsi

arasında, bir tarafı tııtın'amua imkön kalmaz. İı<ı partiye karŞr da aynı

şkilde mücadelede bulunmamrz icap eden

..Gerçekdemokrasiye,,ulaşmakİçin,nepahasına.olıırsaolsun,bur.
juva partilerinaen de ajııaeaır "Terakki se*er un§ıurlann" da katılması

ile "kuvvetlı bir sosyallt cephe" yaratmaya uğraşmak en öne alınması

gerel.en vazifelerimizden birisi olacaktır,!"

Diyor ve devamla (Eğer rneclis kendisini |,-h*:: ve mücadele halk

ara-qrna ve köyltilere intikal ederse, bizim bütiin gücümiizle bu mücade_

leye katılmamlz ve faaliyetlerimizi bu mücadelenin icaplarına göre ayar

lamamrz l6,zrmdır.

Dikkatetİeceğimizçokönerrılihusus,Demokratpartininidareeileri
olır:aya namzet oı"anıarı *ıı*ioiıo olduğu kadar "sosyalist Demokrasiye

ctoğ.ruçekrneye,,gayretetmekvesosyalbtinyedesişikliğiningerçekleş.
mesine bizzat iştİraıç edebitmemizi sağlamaya uğraŞrnaktır- Bu vadide

Bir çok başarrlar elde edebileceğimizdeaı kafiyeıı şüphe edilmemeüdır,

Brınun için teşebbüsü bır an bile elden bıralrmaınamız ve "diğer partile
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1!n İdanecilerİ İle de" tffia§ı kaybetnemeğe diü*at efuemİz E^amdıı.

Brına karşük da, sonunda kazanacağm|z zafe4 bize iktidar yolunu aça_

cak ve Qok a$r mes'uliyetleı yüklenmenİz gerekecektir.) diye bitirmek_

tedir.

Tkp.,nin lıdeni tarafından ya,zılan bu görüşt karar ve direktif, par

tinin itirijanların8 gizli olarak tebliğ edilmiştir. Bü kErar ve direktifler_

de de göriılaıüğü sıbi (Miliyetçi vatan §ever nıhm€tli Maıeşal halrkında

nasıl düşüniilmüş ve tuza} kurulmak istenmiştır. parti idarecilerini na,

şü aldatmak ve emellerine va-sıta kılmatı istemişleıdir? "Gerçek Demok_

rasi,, ve ..§osyalist Cephe,, adlan ile aldatıcı ve hİlelİ yollarla halk kİL
lelerınt nasıt zehirlu."k o" "ihtililcı sosyalin" alnaclna hınıet ettir.

mek gap€tini gösteımektedirler ?

Bu konu yalnız şErİK HÜSNÜ,ntin kendi ya^znları ile kalmamıştın

Paıtİ kararın tatbü etınek için Lullandıkları "hainane takti$ de" be-

lirtnek ve bu olayı kıymetlendiızıek tözınııdır,

TKP. nin bu kararuıdan soııra şEF,İK tıÜsNÜ, cAMİ BAYKIIT,

SABİIIA SERTEL ve eski Hariciye vekili TEVF,İK RÜşrÜ ARAS" bir

aröya geleıek, Mareşal,a bir mektup yazrnrşlar _ve 
göndeTmişlerdir. Ya_

zııan nu mektııpta "Muhterem Mareşal! cAMİ Beyefendi ile birükte

me,mleket meselelerimizi tetkik ederken vaıdısmu sonucu, zeh ernlz€

arzetıııeyı faydalı bulduk" diyerek yukanda yazılı olan "1946 seçimleri,

nin meşrüiyetini kabul et"mediklerini vızzat Mareşal,in meclis kiirsüsiııe

Eııarat neiırtmesını ve meclisin feshedilerek yeni seçimlere gidilmesinin

İağlanmasını,, rica ediycırlar ve CAMİ Beyın Mareşal,in eski bir arkada_

iriı-r",oaro faydalanarak bu mektubu Mareşal,e gönderiyorlar.

Bınadı önemle dıırulması geıeken hu§ııg, 1946 seçimleri 21 Temmuz

dasonaemiştİ.ŞefikIliisnüseçimlerdenalbgiinsonra,yöni27Tem.
muz 1946 günü bu yazılan yazınış ve parti karan olarak partili dirijan_

lara tebtiğ etmiştir ve ondan sonra da, adlan yazılı kişilerle toplanara,k

Mareşal'g mektup yazmqyı kararlaştırmı§lar ve mektubu da Ankara'da

bulıınan Mareşal'e göndermişlerdir,

TKP. 9 Eylül 1946 günii aldığı bir kararla "Mücadele taktiğini" de

ğiştimıiştir. Bu kararda da şöyte yazılıdır:

(DemokratPartinin,siyasetiiflösetİiyor,siyasİmücadeleyihalka
maletmektençkiniyorlıır.Çünkü,menfaatlerizıt,birkofvarlıklızüm
ı,eler, almı bayrak ,it rrd, kof bir menfaat parolası etrafinda toplanmış

nılr""v"'. "İİeri Demokrat poütika plönı" ileri süımek cesaretini göste,
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ıeııııyorlır. Blz ar{ık bıı tjdevteri muaylıei bir asgaı,l prograırıı etrafınila
(Biİtüu namııslu muhalefeti" toplamak suretiyle başarabiluiz. Demok_

ratlan ciddl bir suıette tenkİd etmekle beraber, yine de "Muhalefet cejı
hesine" sürüklenreğe sevketmek, taıtışmalanru sağlamak ve bu srıretl6

"Bize ayak uytlııımaya miişait gruplare ayınp il,eri dem,okrasiye" yö,
neltınek için çalışmak lizımdır.) diye yazılıdır.

lşte TKP'nin bu şekildeki yıkıcı ve bölücü hainane faaliyeüeri, 1950

seçimlerine kadar deı,a.m et"miş ve seçimleıden sonra Demokrat Paıtİ-
ain iktidara gelmesiyle illega! ve legal tşkilf,t, neşri}at ve propaganda
faıliyetlerine hız verilmeye baştanmış ve nihayet 1951_1952 tevklfatı yı
pılarak, iki yüze yakın partili tevkif edilip askerıİ siyasİ maİıkemeye ve.

rilmiştir Yapılan durıışmalar sonunda da tevkif edilenlerin büyilh ço,
ğunlugı, muhtelif eezalara ve umıımi emniyet nezaıpti ıltında bu|undıı_

r1,!"na1ra mahküm edİlmişler ve mahkümiyet karan da askerİ Yar.
gıtay ca onaylanmış tır.

Bıı tevkifat hakkında o tırülerde günlük gaaeteleıde gçniş bİlgiler
yanıılanmış ve suqluların isinıleri ve hattö baınlannın neclmlcri iie bı-
sılorak açıblan rııştır.

Bu tevkifatın ve mahkümiyetin dikkati çekici tarafı, tevkif edilen.
lerin arasında "İşçilerden ziyade Eakültelerde okuyan gençlerin olmaşı
ve içlerinde baz öğretmen ve memurlaıırı, yazar|atın ve e\rvelce mah_
küm olmuş komünistlerle bu tarihe kadar bilinmeyen fakülteli gençlerin
bulunınası keyfiyetidir. Eiir a.sistan da memIeket dışında olduğundan ha^k

}ında çüanlan tevkif müzekkeıesi lnf.az edilmem§ ve billhare çıkarı-
lan af kanunundan sonra memlekete geldiğinde açılan sonıştıııına §onun
de, alslü kıfayetsizliğnden takibat§ıdü karan almış olmasıdı!.

Bu tevkifatta, tevkif edilenlerle mahküm olanlaıdan ha}ıatta bulu-
nanlann hölen nerede bu.luntluklan, hangi yerleıde ve hangi vazifedo
olduklan bilinmektedir.

9 _. TKP'nin memieket iqinde kuıduğu vo idşşe ettiğ itlegıl ııg le.
gal te,şcdıkiiller:

a) tııncaı TrışEKntİLLEB:

(1 - Gençlik teşekkülleri, 2 - İlenı gençlcr bİrliği, 3 - Feştp6 i!ı
ıııırgunculaıla mücadele cephesi, 4 - İleri Derıokrat cep!nsi)'ür. Buı-
lır 19ı10 * 1944 yıllan içinde kurulmuştur.
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(1 - İnsuı hıkları cemiyıti, 17.10.1946 taıihiıde Lrııqlmiı§tıır. Ku
nıculan aıuşında "sAMİ BAYKuT, zEKERl]rA §EnTEıL, SABİIİA
§EhTEL, §ABAIıATTİN ALİ, ESAT A"Dtr ırÜsmcanıoğLu, §E-
vİM TARI, TEVIIİDE BozoKLU, §UAT DERVİş, TEVE,İK RÜşTÜ
A[ıAS" gibi ideolojileri biünen kimsel* de vaıdı" Ratımetli Ma.neşol'ı ken
dilerine başlıan seçmiglerdi. §EVn[ TARI ve TEVHİDE BOZOKLU" Ü.
uversite öğrenciler birügi temsilcileııi" olaJıa,k camiyete sokturıılmuştu

II - İstanbul Yüksek Tahsil Gençier Birltği.

IU - Tfukiye Gençler Derneğı Arük 1946 da Ankara'da kıı:ııt
muştıır.

IV - Banş §everlen Cemiyet: 21.ğ.1950'de İştanbui'da kuıııimuştur.

g) TI(P. nin paıtilileıine ıgfudığı ka.mpanlnlar:

1 _ Üniversite iiarç Kamparıyas|, 2 - Beethorıerı'in öliim yıldtL
nünrü toplantıs, 3 _ NAZIM IIİKMET'i lınııtaıma kamparıyası, 4 --
NAZIM HİKMET'İ kurtarınız aüı bnoşiİr, 5 _ NAZIM tlİKMET'i af
ettiınıek için imza toplama kampan5ıası, 6 - NAZIM IİİKMET adlı ga
znte, 6 - I(UBİLAY'ı anma töreni 8 - Çiçek Palas toplınhsı. 9 - NA_
zIM İTİKMET için açlık grcvi.

NAZıM HİKMEI rhfiDİt
1920 nluıdan sonra Moskova'ya gifuniş, kenıdisi gibi kaçan diğer

arkadaşlan ile birlikte Şark Üniversitesinde "Marksist - [€ninist" kül.
tiirü ile yetiştjrilükten şonra gizlice İstaJıbul'a geleıek TKP. içinde ö.
nemli vazifelerde çalışmş, diri.jan bir komiınisttir.

Müteadüt tevkifatta, memleket üşına kaçtığnilan gyaben malı.
hüm olmuşı af kanunundan istjfade ederek memlekete dönmiiş fakat,
yine gizti faaliyette bulunmuş ve yazlın ile, şürleri ile bilhassa Türk
gençliğnin körpe ve temiz diıınğlarında taiırlba1 yapmaya çalışmş ve
nıuvaffak da oimuş bir kişiür. 1937 ve 1938 yıllannda deniz birliklerİ
mensuplan arasında komünizm propagandası yaptı$ndan yakalanarak
askeri mahkemeye verilmiş ve 27 seneye mahktm olmuştu. 1950 yılından
sonra Demokrat iktidann çıkardığ ilk af kanunundan istifade ederek
serbest bırakılmış ve bu şefer de gtzlice §ovyet Rusya'ya kaçmıştır.

Moskova hava alanında uçaktan indikten sonrı etraııfııu saran ga,
zetecilerle karşılayanlara aJmen (O Lıdü bıüWı,rıp }L şöyüyecoık ke-
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limeleıim ço,ktuı. Fakat, sevinç y,_ h.o.5ryn* o kadar fazlo ki au konu-

§arcağın Ben bütiiır;;;;; ıO9allıııl ve aşkımr bu muaazam şehro

borçlııyıım- n., Sow"jİ", Birtiginin ç*"s,v* ?a 
yıl §onro bu büyiik

şhro gelirkon asil vo nllytllr v&taıilnı ilönımiş oluyonım,

§TALİıI bonim ıçin çot nııııımıır, siizii;ün isıEiıır.,. fikirlerimin

kıynığıdır. Beni o;;ri ,r"__wi,aa oiun biiytİk ismini ta"şıyan iİıni_

versitoite okuitum, Üo ş"vİ,ol onı borçluyum O yainız bütiln dtinyınn

en büyük adamı ileğil, şaiısen t,an, aya,nİ,l, veneL en büyiü kaynıktır,)

aıv" to""s-"s * 
:itril"ffilul'Ih,"u" artık ctaha f.ada yamtt lü,

zur yoktur. Işte, lehincte kampanya ,Eİ,", kahraman gösterilmelı iste,

ııen ve bire.,ı, trr*,,ş ilim adaml*;; af [stesine imzalannı,attığı

*o"Jf#1ffiHİH 
komiİnistlerden tsııAİı TANIKoĞLU,nun da

1Mayıs 1945 günü ve amele bayramı seueniyıe yazdığı ve iŞÇilere ttağıL

tığ şiirini okuyalım:

tİ,K IIYANIş

Ileeeoey!!!!
Mey içen,
Mahbup soven,

Kiht kendin.-
Burjırı,a!tt

§on şaıt bıt
§on
Saat...
İçt geniş
İ9i iteıin fabrikalaıda:

Yı[aıilır iıştişmar gfiiğfuı

Fıolgt€rtn
eckleılffi som

§aıt..
Esil§in artık sonin,
ÇEİs*i"a" çşitli hiilyalaıta göğsünü geriliğin

yılitızla Hilarn
lhüıeıin
rıal boyraşı tinitnile"
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. NAZTM HİKMET '.Asıl ve büyük vatan olarak §oıryet Rusya'yı"
İSMAİL ,TANIKOĞLU da "Ay Yılüzlı bayrasmız yerine, Kızıl Bayra-
ğı" taııyor, onlaıT seviyor ve onlara tapıyor. Komiinistlerin "Millet, Va_
tan ve Bayrak" anlayışları işte budur ve "Gerçek demokrasinin, her tür
lü hürriyetirı, i"-tiklilin, vatandaşlara refah ve saadet getireceklerini söy-
leyen mücahitlerin ve proleter müdafilerinin" gerçk ve iğrenç portrele.
ri de yine işte budur.

Ve yine §te bu NAZIM HİKMEf'i §ayın NADİR NADİ, "Perde A_
ralr$ndan" baslığı altında yayınladığı bir seri hötırat yazısııun bir ye-
rinde (21 Eylil 1964 tarihli Cumhuriyette) şöyle savıınuyoıdu:

Büyük Millet Meclisi 24 Mart'ta, seçimleri yenilemek karariyle dağ
lınca NAZIM tl[KMET de açtık grevine başladı. Bu suretle seçim ka.m-
panyasına paralel bir de NAZIM'ın affı kampanyası açılmış oluyordu
On iki yıldır yattığ1 cezaevinde NAZIM HİKMET'i kurtarmaya çalışan-
lar bir af ülekçesi hdzırladılar. Memtekette az çok isiırİ yapmış herkes_
ten imza toplamağa bakıyorlar. Babıili yokuşunu tırmanırken bir giin
iki bayan yolumu kesti, Eğer NAZIM'ın affını istiyor iüysem, uzattıkla-
q dilekçeyi imzalamalıydım. Tereddütsiiz bastım imzayı. Bunu yapat'cen
ne AHMET EMİN YALMAN gibi şairin "Islah_ı nefs" ettiğine inanıyor,
ne de avukat MIIHI\IET ALİ SEBÜK gibi, hasta olduğunu dt§ünerek
ona acryordum. Daha önce de yazdı$m tiaere, düşiinceleri ve duygula
n yi2tinden bir ada,rıın hükiim giyip cezaevine hkılmasını doğru bulmu-
yordıım. Yürürlükteki bir sosyal düzeni zor kullanarak değşitirneye kal-
}rşmak, başaımak değildir. Devlet çarkını elleı,inde tutanlan top, ttifek
tabanca gücü ile devirip yerlerine oturmay1 dener de beceremezsen }8n-
dıgın gündür. Artık ne vatan hainliğiD kalır, ne asiliğin, ne eşkiyalığuı"
Aııcak teşebbüsiinde başanya ulaştın mı kaiıram4sındır, dewimcisindir,
kurtancısındır. Bundan ötürüdiir ki "İhtile[n meşrtluğu onnu başansın-
da miindemiçtir." denmiştir.

F'akat olaylan,, vardıkları sonuca göre değerlendiren bu realist gö-
rüş ,sosyal felsefe açısından bakıldığ ?;Lman kesin ve değişmez bir yaı-
gı niteliffnden uzaktır. Bugtin §onug gibi görüneıı öyle olaylar vardır ki
tarih onlara yarın sadece birer aşama değeri verecektir. Biiylece, çağla-
nnda hain damgası yemiş nice kişilerin kahraııanlğ sonrada1 anlıaşü
mş, zamarılannda kahraııan yerine konan nice kişilerin de sırası gel-
diğinde hainlikleri ilön edilmiştir.

Şindi biz realist görüşü de, sos5ıal felsefeyi de bir yaıa bııa}alım.
NAZIM IIİ[o[Er, yüriİrlükteki toplıım diİzenini zorla değiştirmeye giri.
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§eoök, bu ygltla plaılİıü haarlıyacılı, tertipler kurıeılt, blr tıİım serü.
v€ncİı€rıe ışbırıığı Ğğeğdh bİr adaın İnı ıdi? Akııİn yıtmıyordu böylo bir
düşüneeye. Türııçyı ö ltddar ıyİ ırıüenen, okufııüat iİr€finde şttrleüyle
öylesine büytlğyjdl etkiler yepabileıı blr sanatçı, n€ demeye tdi bir Bal.
kan kgmltoğığİ, ye dı bol§eryik ejeru gıbi davranııııye he\reslehgindi?
Böyle bıin 0taııeğı hatııü,lıba İıığ(ııfBffiıyöfduın. Eı§eflğri ylıziıntıen de bir
sanatçının değil 28 yıl, 28 giin olsun ceza evinde yetıııbğine gtinlilft, rarl
olmuyordu. NAZtrM'ıı yızıları tartışür; beğenilir, beğenilme4 bunlar
hıkkında okılyueıılar diledikleri yas$ya varabilirler. Bir taJıım öğreuei-
lerin iizerinde kİtaplan bıılundu di"ye bir ezın1 zindoııs otmık çağımız
koşullanna uygun bir dawapış sa1nlemızdı. Böylelikle mi koruyacaktık
yürlirıükteltl toplun dtlzenlııl ?."

14 Mayıs'tan sonre, Demekrıtların goferi yiizü suyu hüıınetine, bü-
tiiıı htikümltilerle beraber NAUIM dı hepisten çıkh. i'akat, Demokratlar
yaptıklanna pişman oltnuşlardı. Dıha d kaııunu Mecliste göriişii]iirken
kürsiiye gelen 1[EVF'İX İI..ERİ: "}ierkeşi ıffediniz, yalrıız NAZIM HiK-
MET'i affetmeyinic. O bir vgtın hıinidin" gibilerden pek şiddetli bir nıı.
tuk çekmişti. Ama o günlerde bir bayraın havası yeşıyan Büyüit Millet
Il{eelisi1 İleri'nin uyermalanne kulık asmaınışh. F'ikir özgürlüğü uğruna
beyea ütiHr yapıuııkla öğünen bir çtİııııluk, kanh kagtilleıe aeza evlerl
nin kapisını agırken, bir şıiri galıı.6eıı 8yırıp hapiste tutamazdı, Pek
göae bıtııılı g ııradg böyle bir işlem. Bu ytliden §di §uçlu}arla bereber
onu da bıraitıle,i.

NADtR, NADİ,hin, NAznı İİnhffiT haltltıİtleki düştİnü§iinĞ .ıaiİ
yazÜğ btı yııalar oltıınduğu ,afrren, kültüftü olaa yah setıibhiı ttİe,
ıı!(61iİhlrİi ve könitnl§tloı"in eıılışınaiarı, taktİİileı{" hakkında ne karıei
az btlğlsi oi«luğuııu g8stermelttedtr. İhtİialin nasıİ ölacıı$, ıneşrııiuğü, ıie
suretle sağlanacağılıa dair ileri siirdü$i fikiriere, esasta doğu oihakla
beraber, bu konuda ta^ma^men sakat ve isabetsiztİir. ğiinkü, komünİstlef
burayı kedar yııdığıııııı ve ışıSdı dı al€feır edeceğmlı 1azılerde gö-
rittoceğl veçhilo ıgalıştıhlııı hgt medehıt İçindg, yıptıklan teşk[&t ve
pfope§6ııdtl6r vesıEriyle topİünı enı.ııütİE hrüıfstütük} giivEhslzİik, hu.
suıhet yef,atafık İreİQeİarıak, s€Qmİ! ve gEttrtiş tktİtlarlonn höpğı &l6y.
hihde İraffipönye egııı İktı(ufhıs *aıf ÜmıtBızlilt sçlaınık, hef yapıleıı
İyi ğeyİ ıİötü Eüğtğilnok, velhağü hıı€ıi, eıdötıoı ve mü§uİıene tavli'. ?e hb
reketleriyle, vasatı nasıl hazırlamak istedi}leri ailışılrnalttaür. NlDİn
NADı, İhtilaıdğn bıhıcderken Göbiı vl muııaffık olıııı vcya glrııa^nıık un
sııtlınn1 elc ılı}rEk, ıonuç ilrciliıdc duiürıktıüı §onuce çeimek tçiğ
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ewela gidilmesi lizım gelen yollan nazarı İtibare almamaktıdu. Bu İsE
hat6,nın en büyüğüdür.

T.K_p. NiN MRMLDrET DIşıNDA KtIRDuĞu DiŞ BtİEo:

İLrERİ JöN TÜEI(LrjR

i.İtn§E'ye kaQİtıı8 ölatı bır kıııın tttrlt, Rulü ve Eırtnetıi Vatüıül;.
lardan komünist gençler, Paris'te bi1 ara}e geleıtk 19{S yılıııdı "Ü§Rİ
.rÖN TÜRKLER" adı ile bir teşekktil meydanı 8etİrmişler ve memleket
dışı bürosu olarak çalışmalara başlamışlarür.

TKP) İstanbul'dan §evim Tarı, Giin Toğıy, Necil Togıy', YILDIZ
SERTEL gibi" partİlİ komiinistleri Paris'e gönderİp teşeitkiilü kendi
sevk ve idareleri altına alarak "Memleket dışındaki çalrşma kolunu" te§,

ltİl €tırıttl€fdİr. Deıılz Yollarında çalışaı MUZAFFER ERffi{ vı OĞUZ
EREN adındaki pıftııi lteıl ltoca va§ltaslyıe Akdenlı şeferınl lııprn vü
pıırlırdm birine ablası MUZAFF'ER EREN vasıtasiyle yerleştirilen
VAstr'İ'nin yaıdımı ile irtibat sğamşlardır. Bu vopıır, Marsilya limaiıı_
na geldiği zaman §EvİM TARI da Paris,ten Marsilya,ya gelip oradaH
bir kahvede VASF,İ YÜKSEİ^SOY ile buluşmü§tar vĞ pıftLıin hğ i?rı

tarafa gizlice veritiği "Size İstanbul'dan bir torba Sakalı Şerif' getİıdim,

ona kaşılık ..Ben de size Paris,ten bir sepet kızıl elma" getirdim, paro-

lııını vtrınılı süıttiylö tanıgmışlar ve bu suıttlĞ pa*tltıİn mtüabere,
Ğtılr ve dtıtltttflennl gönderme kenalını açffğlaı{ır.

heri Jön fiirkler,in bir kısım üyeleri, F,rancız komünİst paıJtjsİne

gİrerek ve komünist F'raıısız kadınlarla evlenerek, F'ransız komiinigt
partisine girerek v€ komünl§t Fraasıı ltaünlırla ğılanörclr, F,rııuız ko,
miinist partisinin de desteğini sağlamrşhr.

üeü Jön Tiirkler Birliği 1951 tevkifatına kadar fıaliyetine devam

etmiştir. Paris'de yazıp şapiroğraf ile teksir ettjklerİ ve Amerika, İngrla
ıe tt Alınanya gcıilt dı§ memlekotler postıhanelcrlnden poıtılıyarak,
tolefoı rchborlndtn toıbtt cttilrlĞrl adtuılcıu, bııışürltr ğöiıdirıİllordİi.

l Göıdordilıleü bu propa,gandı bro$irle"r şunlardır: t

l 1 _ Birlİğrrı teşelıkül tırthr olcn 0 Meıt 19ı19 tır{htırde ıTtlr,k Ghnç

liğine Çığn" bışlıklı beyannamo

2 _ 26 Nisan 1949 tarihli "İleri Jön Türkler Komitesi" adı ile "B1,
bıölinin Amerikancı bısınına cevap" başlıklı mektrıp,
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3-13Haziran1949tarihli..AdaletBakanınaMektup,,.

4_14.10.1949tarihinitaşıyan..Eylül1949tarihliTürkiyeGeng.
üğine fi<üıci Çağrı."

5 _ 29 Ekİm 1949 tarihli "fiirkiye gençliğine üçiincü çağ:ı",

6 - Haziran 1950 tarihli "§tokholm, çağrısıq imzalaynrz ve imz,a,

latınız" ve "Dünya barış taraftarlan tarafından 19 Mart 1950 giinü

Stokh<ılm'den yayınlanan çağn"'

7-LTemmuz1950tarihü..DemokratPartiHükümetineaçık
mektup." t _ 

-
8 _ z/-Şubat 1950 tarihli "ilerİ Jön fiirkter Birliğine, Tiirk emek,

çilerine açık mektup."

g-z:JŞubat1950tarihli..21Şubatsömürcüaleyhtarlığmiina.
sebetleriyle, Tilrlılye Gençliğine ve öğrencilerine çağın"'

x - "21 Şubat Bağımsızlık mücadelesi yapan Diiıya gençleri ile

dayaruşma gününde Türk Gençliğine ça$n",

XJ - Türkiye Gençliğıne Çağın (],950 - Sayı 6)

XII - "Yurttaş" başlıklı tarihsiz beyanname,

xlu _ ,.Kahrolsun Faşist terör kanunu - Mevkuf Vatanseverlere

hrriyet" başlıklı tarihsiz yazr. "B! yazı fiirk Ceza Kanununun 141 ve

t24 nci macldelerinuı taülinden ve komünistlere öliim cezasıı kabul edil_

, dikten soııra çlm§tir."
XlV - "Tiirk Gençliği - Tiirk IIal}ü" başlıklı yazı,

XV - "Barış Yolu" dergisi,

XVl - "Tek Cephe" adh broşiirdiir,

GörülüyorkiT.K.P.ya,ln,ızmemleketiçindeLegalveillegalneşri.
yatyoluilepropagandayapmıya^ıı,mem]eketdışındakiteşekkii]leüve.
v,tomtınıst-kişilervasıtasiyledepropagandabroşürlerihazırlatıpve
}etkili memleketJerin postahanelerinden aynı mahiyette broşiirler yaı_

Lnp tespit ettiklen adreslere göndermektedirler,

T.K.P.,ninmeınteketdışıyabancıkomünistteŞekkiitlerleolıanirti.
batr:

a) §uriye, Irak, Lübnan ve İran komiinistleri ileı
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-U)Milletlerarasıöğrencilerbİrliği,DiinyaDemokratC.ençIikE'e.
İ"oryo*o, Euternasyorrl r,O,r,r ve lirıkııkeular Teı.kit0tı, Barış se,

venler.

c) Bu teşekkıitlerın Demirperde İçincıekı şehirleıde tertıpletıiklenı

.''Kongre ve E'estivallere" partinin seçtiği,temsilcileni göndeınek sııretiy,

le katılmşlar ve irtibat sağla,mışlaJdır ı

19513nlınınAğııstosayıiçindeBerlin'detoplanan..Gen.çlikEbğü-
valine,, istanbııl,da; "Tl, rrı.tııt*ı öğrencisi ilalim Spateı Kız üsed
og*İ*i İın r:sen" r" lıurı ıtın Ttırkıeıden "s{ciha ry"ı, yıldız §er_

iJı, s"rı* Tarı, Doğan Aksoy, Gün Toğay, Necil ToğaR Tacettin Ka,nıı,ı
ve Berlin'de t l"l'de blılıınan "Yı].maz Giileıı" Ti(P. nin trmsilcilerİ oh.
rak kahlmışlardır.

C,erıçlik Feştivaİinin dağılmasından bİr iki giin sooıra toplaıın "Ko.
miinist Dünya Gençük Federasyonu - Wtr'OY" toplantısı ile 6 EYlü 951

siİnu Va^rşova'da toplaıan "Milletlerarası öğr€ııci bİdıgı - İU§ı toplıı-
blarrna katılmışlaıdır.

TKP.'si Berlin F'estivaline katılan "Halim Spatar ve Erem E§€ıı'e'l
(Hiir Gençlik, Banş, Nıüun Gemis! Nezım Hikmeti, Söa Yığ,ın" s€8, AJıtr

Marko Paşa Zincirli lİiirriyet, Baştaıı, Yeııi Baştan) adlı dergi ve gaze.

teleri de verrı§ ve partiııin tegal neşir alaıında Da^§ıt çalıştığrnı gösten,

mek içiıl, E'estivarde bşrir ettİrmiştin Atlı geçen dergi ve gazeteıerir

sa,nıp ve yazarları kimlerdir ve }alea nereleıııe gatştı}lan da bilinmelr.

tedir.

İşte bu da gösteriyor kİ, memlekette yayıntaına,kta olın dergi, ga_

zete,§,iir,bİkayoverolııaııgibiya}rınvasıt,aİaniizerindettehassasfyetle
dıırma} tetkık ehek ve yazaııarının geçmişteki kişilikleri ile kşımetleıı

dimek t0,zmdır.

Berlindeüi bnı toplanhlaıa, Moşkoııa,dan gelen N6ıam Hikmet de

katılmış ve parti delegelerine meınleket iginde ve dışında nasıl çatışacak,

ları ha^klonda diıektifler vermiştir,

1951 ve 1952 yılı tevkifatından sonra Sıtiı Yönetim mahkemesinde

yapııaıı§orguvedunışmalarında,yııkarıdaözetolarakyazılmışolaıhrı.
§ıslar, saııkların UaOelerl ve ele geaen dökiİmanlarla sabit olmuş ve fai|-

leü de muhbtif derecıedği cezalaıla cezalandınlmıştır, Bunların dı kiımler

olduğu ve hayatta oıanııhıın halen neneleıde bır]ıınmaJrta ve çal§,makta

oldrı*ları yine bitiıımektodir.
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[rP. ÜYELEnıI\İİN IANMA AD Kt LİIıİ{AoA§İAnINA

DAh PARTİNİN VERDİĞİ EMİR:

TIlP.'nin ııdi çalışmolarında, üyolerini1 dikkıt edcaeği hüıuslar
hgkkııdalri 84 rrıeddelik gizli tebüğatında tıkma ed lgin yızılı rnıddclıü
şıırılardır:

Mıddeı 7 - İllegal pırti i§eleri, özel bir parti bmi tışımılılı mü.
İlolleftir. P8rtj işlcri ile muhteüf sa}ıılaıda faal giın arlıadeşlır, her sı"
Lı vc @btı,kıda, ayn bir iıim kullınmak mecburiyetindedirler.

üadde: 8 _ Pırtl işi tle uğtaşan şu v,ğye bu ırlııdeçın ğeraok bnL
al idrıiö ösaıneğe çılışmamılıür. Bütcnler vef§a bunlnı dı hlçtıİr a.
maq isimleri ağzlanna almamalıdır.

!ııdtle: 9 * Pırtlnin herhaıgi blr ltıgthüdı t€ülriiet vultuuııüa, tev.
rıİ adıışıer ıığyı p8İtınin bu tgtıkifat ıb ilgİ§t butııİııü w tcşıilıötı bıği
ıuı$ oıaa ütkadaılır, derhal t§irıeİ{nr değİştiİm€uÜİrleı. Dty6 yıalıdıtı
' Misal olaıa^k birkaç partilinin taltma adlarrru veıelim: l

Dolt$or Şeftt Hüsnü - (Fmili ve Tayfur), Baytar Cevilet _ (trılı.
ıt), Zelıl Eaştıııaı - (E'erlıat), ae§öt Etıat - (§allh), goylrn Tııı *
(Ba,nu), Yıtılız §ortol - (§tare), Necil foğot _ (All), Giin Toffi .-
(Nll), Dııın Dsen - (lttellke), Hnli'ın §pıhı - (liışlın) üye blm* ııl.
lış iıtllınnıışlatdıt

Mahküm komünistierden Şair Hasan İzzet Dinamo'nun, iktidanı 3Ü
dıiılderi ?.a;man ne yapacaklanna daiı yaınıg: şiiıden baa paıldaf vqne.
lln :

fÜRKİrE §ovyEf OUMIİUEtYEİİ
kalılrr alııuu bak yoldaşıın,
Artılı öyle hayal nıaya| değil,
';te çatııdıyor Faşlanin bel kemiği,
İşü.., Hitler'in hoynuna takıIacak
Yağlı i|miği
Giitiirü_yor tloğuda Vatutin Oı,dulaıı l
Dinyeper'in, buğ ııınağrntn vg. Dinyeotorin
Ruz tutan sulan
Biı ısfalt caddedir a^rtık
Geıintisine doyulrıaz
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Aıiı Ttirk işçiıi seııin baiıtın,
iara,lı pırmaklaırnla ayıkladıSn,
Malüm tiitilniin zifiri lıadar karadın
ile..vilt ssıi de aısla,ıılır glbt gögtct boyuııtı
Böyte ıüklllın püklüın tlıılduğunu,
Göıun köhpe vüıgtıhcul.ı,t vii onlsıtn httkÜfrĞtı
Bırıkıp senfuı nasrrh ellerine
.Bu güzel momleketi
§avuşsunlar çil yavnısu gibi
Biret tıöşeyo;
Öylo biı sllln kt a,dı tşdın
Bonim torııaoım, tiitiinciim, mensucatOtğ V6 rt0$lh
Bütün'iiirkiye'deki oğaglorın,
En yüksek dqllannden, eo elt dallırını kadıı
§enin ırasırlı elierinlo esılsuıleı
Harikülide bin meyvo zengioli$ manzara§ı veıısln.
Bu ıgg mĞşhüİ §ültıİıİhİndt İnğydıüı fılfİü,
yaF'nl tokvı,klyb blto fonıaıinı.
Çekip alanağz ayağınilan
l)onuııa vaııncaya kadar Onlarınl
Gömüleceğiz koitukia,rıng o ılık salonlaıın
I}ışaııda yağarken buram buıan ka,r,

As w roğur günİğİlı6o ıolmo hBbİıltr|
Kanşp halko halka Bafra tiltiinü dıunanına
iilıo gOz kırpacak Uza,lı yılilızlar.
illiH§a fiiriıiye Sovyet Cumhuriyeü.
Çalışmalı, yaşa,mak, gezmek hüııiyeti icln küIıııtaoalt
vo bıınlBfö keığı crllnr bbann bib 0ılıÖ
foeatıışı w mıuıhbnrıüüioa
lhıtulup ça,rmüo vunılapok

195Ei yılında Moskova'da toplanen "Be;rnelmilel sanatçılar y€ yazer-

ıöf ıtöhBl€§İnde" alınmış olan 18 maddelik karar şöyledir:

Madde: 1 * Memleketinisde komiinist ve sosyalist paıtilerin kunıL
masıııı teşvİk edecek ve zorlayaealçsınız. Eğer bu partiler kunrlmuşşa işı
birliği yapacaksınrz.

Modde: 2 _ Memlelret ve haJkınızı miimkün otduğu kadar sınıflara
ye zümrelere böleceksiniz.
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Mattde: 3 - Iş ııereıüe §çi arasında dwamlr anlaşmadık konulan

yaratacaksınız.

Madde: 4, Komiinist rejim kökleşinceye kadar memleketinizde komü

nist tehlikesinın olma,aıgına Lerkesi inanüracaksrnız. sizin niyet ve qalı§_

mataıınızı sezenleni ;ufi*li ve jurnalcı olmakla suçlanüracaksınrz,

Madde 5 - Gizli ve açü din dtişman]ığı yapacaksrnrz, Mezhep ve ta_

ıikat miirıaJıaşaiarırıı tatırik edeceksi:ıiz,

Mactde: 6 _ Her milli ğflya ve davranış karşrsında ta;mamiYle hissiz,

t,.§asızkalacakveönleyiciyazalarneşredeceksiniz.Hermillİvarlğyık.
Dalr igin gayrct sarfedecetrsinia

Ma.dtte:8-Halkınçoksevdiğivemilletekabulettırilmişolankah-
ranaıları yıkmık -" oı.."e-arrrlrrrn kendinize baYrak YaPacak' orı-

ların fikirlerini keııdi açınızdan yonımlıyacaksıruz,

Madcie: 9 - R,ıomanda, şüıde, yaada, karikatür,de sistemli ve mak_

satıı olaıalr ışçırrı" r" rovı*r" seialetinı mübalağalı bir şekilde a,çıklı,

yacakınız.

Ma,dde: 10 - Terciimeleninizde batrnın kmrıünis1 veya komiinist

senıpatizaıı ola.ıı yazarlarının eserlerini tercih edeceksiniz,

Madcte:11-MilletiııizeBatıblokudüşmanlığınıaşüyacaksınız

Ma,dde: L2 - Nizamlara, kanunlara karşr gelenleri destekliyeceksl

niz. Kargaşal* ç*arma"t igin, mrüalefet duygulannı isyan derecesine

çrkaracaksınıa

Ma.dde:13_Memteılretinizdeya"sakdeğilseRusfilmlerini,yasaksa
sol eğilimli film, tiyatro ve piyesleqi methederek alöka celbedeceksiniz,

Mactcle: L4 - Ewelce komiinist olttukları ha]de sonradan dönen

Fransız Andre crau, o. Maıraııx, İngiliz Arthur Koestler, Stephen Speıı

der İtalyan İgnasi Silone, Mata Poıte, Ameritan Richart Writg ve Louis

FischeraJeyhlerindekam,panyaaçaralışöhretvefihirlerini5n}acaksının

Madde:15_Sendikaları,gençlikderneklerini,sanatbirliklerinive
halk toptuluklarını ele geçiımeye çalışacaksınrz,

Madıle: 16 - Bilhassa öğnetmen, profesör, partilerin başkanlan ve

yöneticileri vesaire sibi, uiiviik kütlelerı elinde tutarılara yaklaşarak saf,

lannıza çekeceksiniz"
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Madcie: 17 _ Deva^mh huzursuzluk kaynaklan aramak ve huzursıız.
luğu devam ettirmek, önde gelen çalışma pıensipi olacaktır.

Madde: 18 - Komünizırıi açıkça savunmaktan mahııım kalüğınız
takdirde sosyalizni, sosyalist yayın yapa.madığınu takdirde işçı haJ<lannı
savunarak yirıe amaca uygıın çalışacaksınıa

Yukrda 18 madde halinde yazılı olan bu kararlar dahi, mahalli ko_
münist parti dirijan ve üyeleriyle sempatizanlannın, nasıl çalıştıklanııı
gösteren bir dökümandır. Bu maddelerdeıı herbirini ayn ayn ele alarak
ve miincierecatıru ölçü tutarak, memleketimizdeki iç dunımu bilgili, dik-
katli ve iıısaflı ve tarafsız bir şekilde tetkik edersek, uzun yıldanberi hep-
sinin memleketimizde tatbik edilmiş olduğunu, b,ııgünde uygulanmakta
bulunduğunu teslim eder ve ilerisi için,de tatbik edileceğini teıeddüde ka_
pılmadan anlamış oluruz.

T.K.P. "F'aşizırıle _ Vurguncularla Mücadele Cephesıi" adı ile açtğ
ınücadelede "Şiarlarıınız" diye 10 matldelik gidi bir parti kararını 1943
te partililere tebüğ etmişti. Bilhassa iiniveısiteli gençleri bu şiarlar etra-
fında toplamak için çalışmışh. Komiinistler, bilindiği gibi, "Komiinist oL
mayanlara F.aşist derler". Onlann kendilerine mhasus baa terimleri var-
dır. Meseii "Narnuslu İnsan" demek "Komi.inist" demoktir. "İlerici, Ge_
rici, Yobaz, Geİçkçi, Gerçek, Demokızsi, §osyalist cephe, irak cephesi
Tek cephe" gibi terimler komünistleıiıı kullanclıfr terimterin bazılandır.
l'akat bnularııı hiçbirinde samimi değillerdir. İçinde bıtılunduklan şartla-
nn ieabına göre ve taJütikleri gercğnce bnzeı bııılann hamı ve bazen
de doşhı, hatta müttefiki olurlan

t4 - Bıırada suası gelınişken, castıslrık ve v&tan hainlıği halük]ır_
daki düşüncelerini gayet açık bir şekilde belirteıı lıomiinist ve Sovyet ajanı
İngitiz ALI»(ANDER FOOT'ıııı nedaınet ve ifşaatını da okuyalım:

Madde: 1- Her faal horrıiinisti, Rus gizli istihbaratıııdan para alan
bir ajan olaıak telökki etnek iloğru değ[ldir. Fakat Moskova'ya §adü
göriiırntılı için keııdilerince değerli buldukları bütün malümatı, partilerine
bildiımek gayesiyle diğerine söyler. O da parti disiplinine uyaralr bitdirir.
Brıılar beşinci kollardır.

Madde: 2 - Herşey benim komünist partisirıe öza ol,mam ile başla-
dı. Komünist parüisine girişinin sebebi de, bir yenilik arzustuıdan, eııdişeli
ve can srlncı hayabmın bir neticesindeıı oldu. Hücre toplaıhlıınna iştirA,k
ede ede beynelmilel komtiniaıin, iır§arılgın gektisı bütiin ıstıraplara bir
deva olcluğuna inaıımıştım. Lekin atıldğm yolun beni ihanete kadar sii.
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rttkltyeceğini düşünmemiştim. Doğrrı§unu söylerıek lözm gelirse, bütiİn
komiinist arkadaşlaıım da aynı dunımda idi]er.

Madde: 8 - Bir insanı casusluğa sevkeden sebepler muhtaliftir. Paı
ra hırsı, Vatan penıerlik, İdeal ve hatta korku bu sebepler arasındıün
Llkin her şeyderı ewel bir insanı casusluğa götüren sbep; Vatanına ve-
yı hıhlı gördüğü bir gayeye hiznet etmek içindir.

Netekim; ben ve arkadaşlanm, kdIıünizm fikri uğruna casusluk ya-
pıyorduk. Yazife aldığım za;man kendimi kardnlıktan çıkıp yeni bir ka-
ranlığa girmiş bir insana benzetiyoıdum. Gödeiim ayıktr, fakat siyah bir
bağ ortalığı görııremg menii idi. Nasıl bir yolda yürüdüğümden habersiz.
dim. İşte beynelmilel casusluğa bu şokilde giıdim.

Madde: 4 - İspanya'daki iç harp baştadıktan soııra, Faşistlerin elin-
deqı ve tahakkümünden kurtarmak ve faşizmin Avnıpa'ya hakim o}ması-
na miİıi olmak için İngiltere'den İspanya'ya gittim. Böyle insani bir gaye
ite gittiğim yerden beni beynelmilel teşekktil etmiş bir gönüllü birliğine
veıdiler. Bu birüğn kuran iki komünist siyasi komiseri idi. Bıınlaıdan
birisi, beni kızılordu istihbarat servisine hazırladı.

Moskova'run emirleri miiıalraşa edilemea Bu vazife bana parti tara-
fından tevdi edildiğine göre; siyasi görüşlerime aykuı herhangi bir işo
beni sürüklemeyeceklerini düşünüyordum. Halbuki bu iş ince tefernıatına
kadar ustalıkla hazırlanruş, §ovyet casu§u olarak vazıte aldığım işleıde
bunu anlamak firsatını buldum. Kanrın dışı olan bu işi bana noımal bir
parti vazifesi olarak göstermişlerdi. Halbuki ben ve arkadaşlanm İspanya
harbine, hüı,riyet uğıunda mücadele için giİmiştik.

Madde: 5 _ Soryet casuslrü şebekeoine, partiti olmayan, faşist
aleyhtarı şahıslar ahnrr. Çünkü, parti Azası şüpheli sayrlır. Partilı ohna-
ya,nın dunımunu anlamak daha zordur.

}viadde: 6 - Alman - Rus §a,ldırmazlık paktı imzalaıuıcaya kadar biz
ve benim şefim olan kadın, [.aşizıne lıarşı savaştığımızı biliyorduk ve bıı_
na inanmıştık. Netekim casusluk şebekeşini Almanya aleyhine teşki] eL
miştir. Fakat, pakt imzalarunca Almanya aleyhindeki teşkil6,t ve çalışnrıı-
lar. Moskova'nın emri ile duıduruldu. Biz ve şofim eski komünist kaduı,
korkunı bir darbe yemiş olduk. Çünkü partinin kat'i olarak en büyiik
tehlike olan faşizrıe kaşı yürüdüğüne inanıyorduk ve bu sebeple Sovyet
kız,l 61ğusu namına casusluk yapıyoıduk. Halbuki şimdi iş tamamen ter
sine dönmüştü. Zira, iyi bir komünist olmak için Nazileri dost, demokra
sileri ise dü§man etmek icap ediyordu.
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Mıdde:7 _ Hıber kaynalıIannın en tıelli bgşlısı mahall; komiinist
paüleridir. Alrnca, bu partiler easuşluk şebekesine ada.m yeüştiıme} için
!ı_çıtelı olarak kullanılır. Rus caşııslan aıtsında komünist partisine
"Komşu" ve komintenıe "Komşular" derler. Her memleketin komiinist
paıtisinde ,dzalar ve partiye ilgi gö§teıenler tarafından getirilen bilgileri
ılıp mutavassıt ile şebeke direktöriine ulaştıran, yüksek mevkili bir az6,
vatdır

"Bu haberleri ulaştırma vasıtalğnı yapan teşkilötın adına (OMSK)"
üorler.

Cıgıısların çoğu bu mahalli komiinist teşkilötı ta.rafmdan yetişüirilip
seçilir ve şebekefe alınaeak her şahıs için yine nrahalli komiinist partisin-
den malümat sorulıır.

Maball! korıiinist partisi gunıplan hazırlar, münernıerler arasından
yctişlr. Bu gıırııplar içinde §g }aıa^r birisi keşfedilince, partiye girzıed
önlenir ve kendisine parti üsı komiinist olduğıınu ifşa etmesi söylenin
İşte bu suretle ajan yetiştirilir ve bııı suretle yet§tirilm§ bir ajanın parti
ile olan bütün irtibatlan kesilir.

Alınlann ıgisi olanı üııektör ile mahalll komünist partisi arasındaki
tc_rııaşı ıığlayan yine, mutavassrt olan bir kişidir. Bununla tıeraber, Mos-
bovıının emriyJe, direktör ve parti'liderleri arasında direkt gizli bir gö.
riişme yapılır. Ve bu görüşmede, umumi meseleler münakaşa editir.

!{ıilde: 8 - Casusluk işlerinde muhabere vasıtaş olarak komtİnisL
lcrJı adıeslerinden istifade edilir. Adreslerine gelen şifıeli mektupların
bir casusluk işi olduğunu ekserisi bilmez, yalıız yaptığl işin mahalli ko,
riinist partisine bir hizrıet olduğunu zanneder.

Madde: 9 - Almanlar Rusya'ya taarnız edine€, bizim için halriki
eısustu} faaliyeti şimü başlıyoıdu. Çünkü faşist siiı,iileri; §çilerin vata-
nını §ga! etmeğe başlamışlardı. Almanya'ya karşı mücadelesinde komü-
niştlerin t,usya'ya elden gelen yardımı yapması vakti gelmişti. Bu sebeple
Rusya lehinde ve Almanya aleyhinde, tekrar çalışmaya başladı.

Madde: 10 - Harbin sona erme§inden sonra 6 Ocak 1964 tarihinde
t'ııanşı'dan Moskova'ya gitüm. Moskova'da kaldığım 18 ay zarfında o ka-
dar fenı tanıdığım Nazi Almarıya'sının, Rusya'nın yanrnda bir cennet ol.

duğunu qnlıpıştım. Rusya'dan mümkün olduğu kadar çabuk ayrılmak
!ıtiyoıdum. Zirı, Rusya'da hiirriyet, sadece sözdü ve boş bir löftan iba_

ıttti. Buradan kaçabilmem için kenümi sa&k bir komünist olarak göster.
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Dem ve dış merrıleketleıde Rusya için çalışmak araısu ile yanıp tutuştu,

ğumuanlatmamı*p"aıvo,clu.-Rus,lannharbikazanmasıiçinelimden
geleııı yapmıştım. raİat o,1"", esas maksatlannı gördiikten s,oııra, sulh'u

İrr.rr-Jl"r*a artık hizrıet edemezdim,

Almanlarla harbin hitarunı müteakıp, garp cephşşinden gelon Rug

Generatleri ıto.ı.orraia] ui, ı.rç giin katdıkt", ,o",", Güney doğuya haıe,

ket ediyorlardı. Çiİnkü Ruslar jayretlelni "Türkiye" ve "İran" üzerinde

teksif eümek ı*uvoİrİt.-e-"rıı.l ve ingiltere, ıanolv_a |e meŞgulken'

Ruşıa ,,Orta oogu,yı,, ele gecirmek istiğordu ve bu_ işin kolay olaca$nı

düşünüyorlaraı taı<ii J;p;;y; iizerinde atom bombasının patlayışı ve

Jrİ""l""" teslimi, İ*l,İ" Lu isteklerini de boşa çıkardı

Madcte:72-İkiseneRusya,dakaldım.Casuslukmektebindede
okudumveyeuşurıoım.E.akat,artıkbütünyaptıklanmdannedametedi-
yorıım.Esaretten-Hiiıriyetekarnışmakistiyonım.çtınküRus,ların
halriki maksatlaıını anlamış ve maskelerini düşii:müştiiın,

Şöyle ki :

I _ Komiinizrrıin insanlığa refa}ı, huzrır, sul ve hiiıriYet getirec1

ğine ve bunun için işçilerin lınırta,rrcısı olan sovyet Rusya,yı serrmeğe beııi

inandırmışlardı. su ;ançla komii:ıizni benin.€dim, E[ticre toplantılanna

katıldım.

II _ İkinci ıımumİ harpteıı eınıel, İspanyanın hiirriyeti ve Demokra,

sisi boğmat ısteniyorau. Hii:riyet, Derrıolrrası için savaşan Clımiıuriyet,

çilerin safuıa katıldım.

I[_lkinciumumİhdrptenevııel,NazilerinveE'a§istlerinaleyhin.
decalışmakmaı.saaıyıgkızılorduistihbaratteşkilötındahia'€ütkabul
ettim ııe çalrştrm. Bütün bunlan insanlü, Hürriyet, Demokrasi ve sulh

için yapıyordum.

F,,akat: Moskova,da bulunduğum iki sene zarfında anladım ki b b'tı

diişüncelerimin hepsi boş imiş,

Çünkü :

I-Komiinizrnin,insanlarıııhürriyeti,refahvesaadetidiinyanrn
sulhakavuşınasriçinde$l,Moskova,nrninsanlanesLT,kölegibiyaşatmalç
sulhyerineemperyalistmaksatveemellerinitahakkukettiıuekiçiıı
maske olarak kullandığuıı anladım,
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tr - İ*paoıra dahiıi haı"ıbiniıı, İspanya haliııın Iıiırriy€r ıs!ı d€iı,
Nazilerin ve Rusya'nın keşfettikleri yeni silthların tstbik .ıh.r*. n*,
larak etl<ilerini.anlamak gayesiyle desteklenmıiş ve köriikleıım§ olduğunu
öğrendim. Ha}iki Demokrasi hephesiyle - F'aşist cephesi İspanya'dİ da-
hili h_aıple meşgul olacak ve Jnpraııacak, Sorryet Rrısyı ise kuwetli kala_
cak. İşte Sovyet taktiği bu imiş.

m - iiiirriyet, Demokrasi ışığı ve buıılann miidafii ve faşia.in diiş-
manı olan Sovyet Rusya, biüncliği gibi Nazi Alnanyasiyle, Hitler'lg bir
ademi tecaviiz paktı yaparak, polonya'yı aralannda't ^ksim ettiter. Bu
haberi alınca yukarıda da belirttiğm sibi şaşırdın, hayli sııkthı hayale
uğradım"

tV - Naziler, Sorr5re1 Rusya'ya taarnızetlince dostlıık yerine eski fa-
§ist düşırıantğ propagandası yapıtmağa başlandı. HaJriki De,mokrasilerle,
müttefik drırumuna get$iği için, bu defa Derrıokrasi cephesini hıttuk. ve
biz ajanlara bunlar aleyhinde çalışınamak emri veritdi

Lakin, bu mütaı,eke de harhin kazanılmasına kadar devam etti. F'a-
şist cephe yıkılınca, Moskova maskesini yine değiştirdi. Müttefiklerin
aleyhinde çalşrna eoııri verilü. Zira onlanı, Japonlarla uzıın miiddet harp
edeceklerİni düşündii ııe empğryalist erıellerinin bir kısmını bu fıışattaıı
istifade ederek tahakkuk ettirrıek ma}saüyle, gözlerini oıta Doğu'ya
çvirdi.

Likin, atom boml:ası Japonya.yı dize götırdigi gibi, Moskova'run da
plönlannı alt üst etti.

v - Demokrasi, Hii:riyet ve inşanlık dlvası peşinde kbşuğunu ıü
dja eden Moskova'nın, kendi memleiıetindeki hılka nasıl hürriyet verdi.
ğini gördiirn. İşte, bütün bu müşahağe. görgü ve anlayışlanmdan dolayı
komünizrııden, Moskova'dan nefret ettim. Öasusluk faaliyetıne tekrar
başla"mak üzere bu açıklamayı okuyan, Milliyetd vg memleketini seven,
},ini komünist olmıyan vatandaşlann komünizmi ve komünistleriı1 çatış-ma ve takdiklerini hayı.etJe ve nefretle karşılayacaklanndan zerıece şüp.he edilemez. Bu açıklania, gerçeklerin tauı kendişıdin Her memlekette
gizü veya açık olarak ça.lışan mahalli.komiinist partileü ve komiinistler,
bu şekilde calışırlar Çünkii komiinistler ıçin asıl vatan, ı,ıgxaşoon
l'ooT'un aqıklamalannın rlokuzuncu nıaddeşinde betirttiği,gıbi, sovyet
Rusya topraklarıdır. Bayraklan da, kmdi milli bayrakia4 değil, kıalbıyraktır. Enternasyena] olduklan için, zaten milüyetleri de yoktur.

MeselA Ameri?ra'dı, İngiJtere're atom sırlanru §oıryet Rusya'ya ve-
ren atom casuslan ile İnj,.Biliz ve Amerikan haıiciyesinae" trgrp ğ"rJ
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Buşıı,ııç gıdap rc 6u ngs1ekçtJerıa hflriel şıilannı ıçklıyadaı Ingıliz

ve Amçrihı'\ vatandtaşİuİOr.. Eeynelrıilel 4o1şiiBiçmin, hŞr gıeqılekÇttŞ

İ ı*tjırü*t-tBşklaİı hnau, doİıyı k!ıvş€üi ııe tçiılikelidir, Zatçn, ko,

ııüniıt upamlpkştlçrlu İrtılruurat işlarinrle quvaffah olmalarınıR bilyqE

ıuantıJı,AI,EXANDEtiFoQE,undBaçıhladığı$bih€rmemlekettekı
mahalli komünist partiıcı,ınden ve adetlerı çok qtın komiilüştlçrdgn iştt
f4ğ9 et_4esinden ileri gelmektedir

Memleketimıadeki çzli komünişt partişi vç kqmiİniştlet uzerindç

dunırken, hıı Lonulırı aa 6nemle göıiırıiinde tutınak lOnugdu, Z\nAT,K,P,

aiıı da bu şekil qa_tışrrlalın hakkında ınişOlle,r vardıF:

ı-Eirinq!urılımİlprpteŞarkCephesindemakinelitü.feltakıru
komutaoı çlan (Gçaiı<li Başçavuş - Assubay SÜLEYMAI{ NURİ) adında

üii"i-ibu, prarı"r, tarafınclan eşir alpclıktan sonra da serbest bırakılrnış,

t r. stİİeyı,tAN NURİ, kızıl ihtililg katılmış, koyıı komünist olmuş v€

komünist liderlerle MtIsTAl,F,A SUPHİ ve arkadaşlannın da güvenini

lınzanmıştır. Kendisi. Azerbayoan'da, Enrnenistan'da Çopta deıilçp gizlİ

tqkiltt lglnele önemli vaaiİeler,e tayin edilmiş ve bİrçok Türkleri ve mğş,

lümanlan ötdürtmiiştiir. 1936 ınlında Kınmelaki ğealz istihbilpf şİi te*

İfrrdrr, İçmir ve iznıit hiilgeleri.nılelri Ki.na ve Dpniz gskert teŞFilfltımlÇ

ha}clıuda btlgİler toplamık, y0.ui easııstub yanmak vaaİfeşi İlo Türkİııe_'"

ye rönderilmiştir. AIJİ a,Jını taşryan sahte nüfus k6,ğıdı ile İstanbul,s

gelmlstir.

Rus istihbarat şofinden (İstanbul'dan Doktor F'UAT §AEİT ve eA,
ı;İ,BA*KURT ile bu!ıışnnak ve g6rekep y4rdıını şağlpmak) emrinl aldı,

ğndan yalnız F"UAT SAB|T ile butu§ahilmiş ve maditİ yçıdım göımüş,

tur.

Nihayçt, 1938 yılında Şark hududumuzdan Sovyrct Ruşy4lya geç,

nçh i§rcile11, Artlüan bölqesincle ve o;mpn içinde, keadtsi4e sahte or,

açn a"muru süsünii yererelr dolaşırken, hududa yakın uyanıt ve vatan-

pi,rro ııdyin", hrafın.lan vakalpnm_ış, ağır ceza mükemesine verilmiş

ve 17 yıl ağır hapis cezasına mahkünn oimuştur,

İgtG bu §ttLEyMAN NURİ de blr Türk vatandaşİdır. Fakat, ltoıtıil
ntst olduğu için, vatan hainl de otmuş ve kendi memleketl aloyhine, §ov,

yct Rıısy'a bhine eaşusluh yap,nıştır,

b _ 1951 ve 1952 tev]rifatında yakalanan ve T.K.P. nin Ankara Vi,
Eyet teşkilntı başkanı cıan ÖMEİı LÜTFF'Ü nINtAY da bazı partili

ııonıtııistıerş (Milletve[illorinin, Ea§kanlann ve yüksek vazifedo bulu,
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nınlaııı cvlerlniia ga|ıgaı hiaetçt hzlııiı tanışıııtırını, ıahte aEL nq.
geralın tegııueledni vç bu Eunetle çalştıklq.ı,ı şıler,dg kosıısulanlenı,
tesbit odiltp kendişine bildlriheıi) ımria usrmiştir. Buıu yıptırınaktı-
ki makşat, Mecllsıta, tiükümette ve diğıı önerıli kattaıda fouşulan
memleEet meseleleı,i haklıında iştlhbarıt yıpmaktıı Bu da Tllrt vatan,
daşı olan mahküm bir homünisttir.

l - Yabanoı kornünist istihbarat ıneınurlannın teınaş ettikleni bazı
Lonüılstl€se (lftirkiye komünişt partisl hıntlr ih$ıeı üe iktidara gelecek
Curıınıda değiidtr. Bo tşi anoek kınl ondu yapabllir. §t5 Tilrk korniinistlo-
ı{, kızıJ oıdunun Tüı,kiye'yt istil0 varifo§inı kolayta5hımanu ltgındıE
Bunun ttin de, askari istlhbarat işlerinde blıe yardıneı olnanız toap
edor.) diyeırck vadfelgnünneiı istemişlerdir.

g - Yine 1951,1952 tevkıfqhnde açüla,ıdığıB& göre, (TKP. glalı

laar.n, fakat bu evde ne§riyqt yapüüğı.qıq ve 49şrly3t işlginde çelşan_
l*rırı da gizli k*lmaş icap çdiyor, Kullerıılan taıdiL şıyledir.l (PaJtiU
komünistıenien MUAMMEB TAMKAİ{ güye çok içki içiyor, şcrhoşluk
la boşboğazlık yapıyor diye ewelfl partiden çıkanlıyor. Partililerin ken
disi ile teması menediliyor. Merkea komjtest üyşi olan MİHRİ BELLİ
nesriyat işlerini sağlıyaea$ndan her iktsi blrbiı,lerl ile gdıti.olaı,ak ta-
nıştirılıyor. Ve ondan şonn MUAMMER EAMKA!İ!ın Göksuda butduğu
ve kiraşı ile üğer geçim masraflannın partioe ödenıeetfl bildinilea bıı
e.ve ta§uııyor. FçkaL ber nodçnsç bıı evl bir rqiİddgt şonr& terkşdiyor-
lar.) Eu sihi E@iilnişt üabtülori ıç çıüşmalaşın fazlaJaşameE nnün-
l.ilndıir.

d - Iiomiinistler partili ve parüisiz olara,k ikiye aynlır. Paııtlıtz
}onoiinıştleü dp ikiyç ayııqnah löaügdın Bıpıları koniinizrn idçplojisini
kencli an|ayış}na uygtın giilgıiıştilr. Füat aktıf dııruına geçnoek iştc,
mez. Tevkif edilip mahküm olmaktan korkaı. Bunun içfu de partiye
gi:ı.ııez. tettıikleı.l, düşüneeleıi şıhıidtı,. Bııılırı sappatİıan da denilin

Eaaları da pırti tara.firıdaıı öaçl gıahsatlır için, pg,rti dışrnda b§a-
lçılır. Iılcrhangı bir tevkifıtta hıınlar yaLalnıımag, §erbcşt kıldıklaruı.
fun, paı,tinip vtıdiği özel göıtvleri yapnaktı dşıa.n €derler. Eu gibl
!9çi, ya.laız Bartınin en yüksek kadepeşinde bulunan, Tneşele Barh ş9b
retori ve teşkilit koJıuıu idarg eden, meı,kez koniteşi üyelçri blırlgr.

Lise veya tinlvositelaıde okuyan genglerdon kantiırıp, ıehtrley_tp
üon{iniet yapfuklanııdın Hn lııınını böylcee pııtt dışındı bırakırlar.
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Bunlar talısillerinı tıını-ınlaıtıktan §onrı devlet teşkilötuıda, özel teşek-
kiilleıde veya diğer özel işlerde vazite alıp çalşmaya başlarlar. zımaı' ı8 t€rfı ederle}. Yiiır§ek kademelere tiyin olıırlar. ğv"s partilene, her
tİİrlÜ teşekktİllere girerler ıniltgfuğili olıırlar. Matbuata yerleşİrlen, gii.
zel sanatların her dnlında Qalrşıtar, Muhagir, roma,ıcl, eaeuıvatçr,'şİın
artist ıe karikatiirist olurlar.

_ İşte b/u gibi yerlerde bulıııantara (köprü başlarında bıılunaıtar),
denir. Bu gibilerin hepsi partinin ve,rdiğ ğtırevıer iizerinde, göriinüşte
çok diiriist ve ıııa{ııünene çalışmalarla, vazifelerini yapmrya çalışırlar..Bu gibiteri keşfefuek zoıriur. B, gruı çatşmalar hakkındaki en caıı.lımisil, birinci kısmın yedinci maddesinin (b) fı]ırasında yazü olan ŞE-r'İK HÜ§NÜ'ntin Moskova'ya göaderdği raporda .ç*ç, belirttği gibi(Adıınlar - Yurt ve Dünya) ile (Tan Gazetesi) hatrkında verdiği bilgLleıdir. ZEKERİYA SERTEL'in komiinist olduğ1 ancaJı Tiirkiye'deıı ka
çıp demirperde'içine giıdikten ve orada mernıetetiüiz aleyhindeki ça-lıgrıalaıı göriildiikten sonra, yetjrili makamlar ve halk tarafından anla-
şılmış ,ğ 1pnılmıştır. Daha ewel İto*llol"t cteğildir ve ola"maz. Çllnküzengındir) gıbi §akat dt§iiııtelerle savıuıma§ı, yrpı-rat, ıaı

Adımlar - 
yıırt ve Diinya dergileri foalrkında da haE bu gibi sa-kat di§üncelerin derıam etüğ ve hattö yazarlanndan biri§inin ıstantnıı

üniııerşitesine profesiir oıa,rat getirilme§i ici" §"ırıdrğr, gaı,etn ha-
berlerinden aıtaşıtma^kta.du.

Partili komiinistler kadar tehlikelı olanlar, parti dışı !ırakılmış vo
tsöprü başlaıını tııtmuş bu komiinistleraır. İstikıaı "r*şta" Tokat milletvekili NAzff'ın dahiliye vekili olması dunı.mıınu *ot-r*,rı. icap
eder.

Bu bakımlaıdan ALEK§ANDER E'oCIf'un açıklamasına çıok önemveınek ve ona göre ükkatli ve tedbirli butlinma.k l6^zndın

TKP. nin, çaJışmatarını açüla,maktaki maksadımız da, işte bu teh-likeyi göstermek ve anlatnak içindir. Memleketim.izde, seneleıden beri
mevcut olan hıızurşıızlıülar vatandaştar arasındaJ<i hıısümet yaratma^kgayretleri, parl6^meııtoya, hiİkf}metleıt kunıImuş resmİ veya özel mües-
seşelene karş gösteril_e, dtişımanüklar, hep bu vasah haariama^k i$n y8pıl,mış ve yapıJnalıt4ır. % yine }ıapılan, yapılma"k isteııen iyi ve mtis-
Pd şlg ele alınmş kararlar ateyhine açılan ka,mpanyalar, Gtizet sanallar, aiebiyat, ahl§k gihi manwi üymeuer üzerincii ı.pı-"tt, olan pro.paganda ve §o}rsuzlaşhrına, faaliyetlerinin biitiinü b, *", sağta.ma.k i-
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çindİr, Bunlan,göınemeztikten gefunek ve gaftet İçİnde 
'ror-rç **miŞte olduğu gibi memleketimizin-yg ınillgtiynizin n İ*" t"nrueler getirir.

16 - Medeletin ve mitli menfaatların konınması ig,* Millet Meclisinde - partiler il§tü _ Miltetvekiü*i"a;;;; no-*r* kuruLmrş, yıkıcr ve aruıcı faaliyetlerin duııımunu inceüyerek gereken tedbirlerin duıması hakkında, ö?nl bir rapor uazrlanarat nu.t_"t" sunıüması için çalışryorlaın§. Bunıın net]ceterını,meratıa uutuvo*o
Dunım bi'yle o]duğuıa göre, çok liızıııolu ve hayırh bir işe teşebbtis eülıniş demektir.

Bazı solcu basın şimü bıu komisyonu ve Hilli Emniyeti ele almıştır.

_ konıı,isyon halrkında "komiinist tecirıeı,i, hieclis iginde senatiir veMitle,ğvekillerini koutrol ederek mitti emniyete rapolar ve,ren, MiUi Em-niyetin ajanlan'' div3, su3landıraıa* ve bu -lU"Ş"tİ[*t İr,tlora, ...ıoi
ıalciler" diye yaaa*aaır.

_.İffi" olımdığu s]bı, eğer bıı kömisyon ''Tiirkiye BtLT/ıık MitletMeclİsi iÇinde Milli Emniyğtin bir ajaıı olarak'' millg;ygki1eri ve sena_ki_rler arasındaki komiinistteri te§biı efuek maksadiyle kıınılmıış§q ohalde hePi de bu "A5ao" te§biü çalışmatarında, i$irek dıııımıında de_mektin Bu kadaı aQık ve müşteıeİ olan bİr çalışmı ile Miltetvekilleri vesenatörler arasında^ki komiinistleri anlama^k naşl miimkiin olıabilir? kimkimi anlıyaca,k ve Mitli Emniyete jıınıal edecek?

DtinYanııı hiÇ Ulr Yerinde 'Ajan çalışmaıarıııın, bıı §ekilde olanıyacağ, bilinen bir gerçelrtir. uıııi umıııyğ Meclis ıçıoa"'ajan üullan-mak isterse, hı §ekilde. haıeket etniyeceğ iizerinaıe 
-tııırııtmayacak 

ka_daı çok yanlış bir dt§iince ve aılayı-ştr.

Bunu yazaıların gizli çalıga, ııstl ve taktiktern haklonda en ba_§it bir bilgiye şahip otmadıktan göriilnektedir
Solcular devaq|a "Komisyon hazırla,dığ bir ratrıoııı, Milli'Eııııiye-te veın§ ve dört Bakanıu komiinist olduğuıu bildfuiş;' *r*. Bu id-dia, akli ve ınanh}ıl otrmayan çok giiliinç bir iddiad* konisyoııda, İıalkPartili MilIet Vekilteri de var, Junııl edilen BakaJılaı da-İIalk Partillhazıı,lanan rapora Halk Parüiü Milletvekiüeri de lr"^ t"ır-"ş ve işıtebu rapor ile dört Halk Partili Bakan Milli Elnnniyete toİİol"tfi, diyeJunıal gdilmiş! Bu hususta ııiiylenecek söz değ} *."t japıacat birtaıısiye olabilir.
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1? * 3 Ke!ıilı 19öd güıüil Mülitçt Gez6testnd€ "ÇETİN ALTAN"

Taı aüı bğtestıde .,ATAT[JRK,Ü DE TAKİp EDEıMEzgİNİz yA" bBı

ırı,ı, y_ornaa TEVF* RÜşTÜ^AiAS,dan alinmş bilgilere dayanarak
İt"uİıa §ava§ı sırasında rnvnnı< RÜşttÜ eRtİ,- Moskova'ya gittl
Etni. kotniııterıı,e ı.anıı aımek için o zamantı lıomünist liderlerine

il'#*;;ildr-ğt"t, fakrt stAtil\t'in m,üatiflen Çoğunlukta oltluğlıin-

dan bu talebimizin t"t İ-aıı-eorğt*i ,o hattö t'gVf,tı< nÜşfi AR,AS

; b" işt sağla^rıak 
-irı,."aıı" 

M-oskova,ila fatİaca lıaldığuıı" ele ala
rch Ra}ımetu Etıyiık ATATüRIE,11ü de "Bir koüilnist olduğunu" anlat,

mak istemiştir.

Büyük üıiirıtü te bayretle gkunın bu ybanın ne makgatlı yazıldu

ğnı anlamak cidden ;J*. TEVFİK RÜşTÜ ARAS,ın ATATÜRK

haııkındaltt b,ıı ıgüıdrırtrln ne ka,det ıatılş oliluğınu anlatmık içln, Mu§

TAF' SUrlll v" *rİıttışıa^fııtın kuıoüıan f-ıukiye Kğtıliınist pört1

;tfi; ;"illrvrr,ır&kıan 14 Hığrıı 1960 terihu bĞyaıınirü,d€b p&

sajlar veriyonız.
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(TÜBıtİvü EoyLİJ, Aİ(ELE, çtr,Tçİ, A§ı(ER vE DİĞEn
vAtANDAşLAıiAl Bt]Yİ,JtiLlı(ıLEL PB,0LEnARYA vE

roııüıtigtıEBD

Türklye'do, ıoeyaliznıi yerleştirmek üzere''Üçüncü enterbıuıyonala
h€fbut bir komüniıt pğıtı§i" teşkil oltınmuştur. Ru§ya'de baç gösteıtn
büyük içtinıai ınkılöp göz karartıcı bir sür'atle üç sene zarfındo ycrli vıi
eı'nebi bütün kapitalist hükümetlerin. bu muaz?am inkılöbı ışijndiirmek
lttn, bütün kuwetlerini sarfetmiş olmalanha rağnıen Şatlıtaı lİELADL
VusToK, Gaıptan [,ehigtan, Şimildeıı Buz Denizi, Cetıüptaü Örtı Asp
vo İran Flğrina ksdar yayılmıştır.

Böyle az z*,maxıda büyük bir muvaffakıyöt kazaruın Rtı§ inkıabı-
nın mahiyeti tetlıılr olurıu-nea, bütün dünyadaki mazluın mtlletleriı ltept
telist eşaıgtinden kurtulmalan mııtuf olrtuğunda şüphe lıııtftıyor. kepl,
taiistlerin zülum v9 tahakkümiine uğramş olan milığtteıin eü üedbeüü
fiırır Miıleu olduğundan hiç şüphe yoktur. İşte bu sebeptciıaıadlr ıiı
Tiirkiye'de blr komünist partisi doğmuştur. 

.,

T.K.P., komüntaııı esasından ibaret olan ıırrıııııi nizamnamesi dt-
llllatle, helh trlet te bülıttk mefküre etızfında vetanda$a,rı topla}ırağ
eslti züniyet vö ğ6ki gkldalğf, üzlerine binı edilen halı haar İtıare tirEııü
Fkınek rb İçtlınıı inkil6.h meydana getırmok mıkıadi}le tişeırkııı et
İııştıf.

Rusya şüralan ve sovyet eşaslan iizerine umumi ve nispi ıey iIö
ııalk hükümetlerini .tşkil ve ilk intihaplarda mütegallibe ve buijuvafi .
intihap hakkından mahnım ve (fukarayı lıf,sibenin ailrt törıllğunü vü
ve il6n edeıck, şah§i ve hususi mülkiyetkrt ilga, i§tih§aı vasıtelariyıe
alf,t, şay ve amğl ve her neü kabili i§tirneı ve igtihlök eoyayı milllleşti.
nerck mecbuıt çalıgını İlt igtıhssıOh taıızim ve mlisavi bfuı€tgııo lhtiyı"
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cat ve istiblakah t€ızin, ıımıını ıefah ve sagdeti temin efuelı ,ipitdai ve
töli tahsiti necbuııi ve meccıni kılaralı pe}. geri kalnış olan maarifi az
zamanda hat gayeye is0le çalışmak, fiirkiye t<omiinist parüisinin esaslı
ııındeleıiini teşkil eder.)

T.k.p., ııaziyeti haarayı tetkik ederken memleketi ve hallııı iki ceııeya-
ıın tesiri altınala gömektedir. l

Bıınlaıdan biri; lstaııbul Hükünetinin o.üy, koyduğu, üğeri de
kuvai Milliyenin husuıe getiraıiği vaziyeüerdir. İstanuuı Hiıkümeıi, esas
itibarıyle e§ki nutlakiyetperııer ve aristokratik bir idaredeıı y6,ni, eski
suıtaaıü ateırrinia ihyasına ptışan b;r hey'etten başka bir jey değitdl
ı§tanbuı Hiik0meti bu egaslın birleşurmğe muvaffak olmak için bütiiıı
mazlıın beŞerİyetjı düşmınlın dan kapitalist müttefik devletlerle bir_lepe ve bütiin mevcudiyeti ile onlara isünat efuekten çkinmiyen ve
heıkı birbirine iııdırmaktan, memleketi en Odi diişmaılara çiğaetmek.ten zevk alan şeı,efsğ haysiyetsiz ve hatti vicdansız bir kitleden başka
bır şey ola.maa

MU§TAI'A KEilLAL Paşa tarafından vücuda getirilen Kuvai Milliye
Hiiktmetine gelince:,

saray Hiiırtmetiniı aJüğ bu korkunç vazıyet tizerirıe mem]eket da-hıllnleki milüyetperverlerle memleketin deıııokratik burjuva sınıf:na is.
tinaden müşariit . ilelüin etrafindı toplanamk, Anadoıu'nun İstanuuı
Iiükümetine kaıEı olıın milli kıyamını ve fevkalöde bir biikümet teşkit
maksadı ile milletin bütün §lerine el ko}ıan Büyiik Millet Meclisini meyda
na getiıdilen uzıın ve *İcı bir barpteıı çıkan Anad0lıı, bu vaziyet ka,n
şısında ne yapacağnı şaşm§ ve bitap bir halde bulunmuş olduğundaı1
bu yorgııı halı<ı caıılanııımek ve onlara yeoi bir ruh vemek ve bilhassa,istinat noktaşı gösteıerek kuwei mineviyeyi yükseltnek icap ediyoıdukuvai Milliye Hükf,rneti onu da tıulmatrta giiçliıır çetıneu. Beynelmilet
kapitale düşman olduğunu, kapitaüst nııııameııerı 

- 
yrı.naga ve bütündünyada içtimai inırııabı yapmağa a.mettiğini ıer tarata ilin eden veı§ıaın &Ieminde de bıı *"mra" müzaharetini vadeyleyen, Rıı§ §ovyethükümettni bir istinatgih olarak balka gösterdiler. Hatt6 bir müddet§onra ı€mt beyannanelerle Rus §ovyet hiıkümeti İle ittıfat< olundıığııııu ve bnınlardan para, top ,sil§h ve hattji asker gelec'eğini bile ilön ettilen

bırakamadı" Burjuvalann tesiü altında milliyetlıeıverlikteıı uzaklaşma-dığı gıbı Rusya'dıki ceıyaııı 69 alkı§üamal<tan föriğ ola.madı Milliyetper-
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,]eılilrteıı_ayrıLnadığını aylardanberi eski idareyi muhafaza efueğe vGıbilhassa komüuizm ceryarılanna fiili müctahaleıerle ı*,prt utuği gibi, iğ.fal siyasetini elden bırakmadğnı d,a, Rıısya sovyet hııkametine ve batt0 üçiincü beyneJmilel kongreye milliyetperver sıyaseiçııerı miiıu.biasolarak göndeızıekte ispat etti. 
o

HülAsa: Yukantia zikrolunan hakikatlere dayanılarak (Ttirkiye &omiinist Partisi) vaayeti haara&a; Bır tara.fta, -ıl*tuuıt, diğen taraftaaldatıcı iki siyasi manz,umenin mevcut ve hükmettiğine, daha a,çık bir tirbirle bir tarafta, İn$ü siyasetine 6,1et olan Hürriy"t ve itilflfçıtar, diğeı;taıafta, Iialk için onlarrlon hiç farliı olmayan ve fakat maske ite meydıına cüan eski ittüatçılax olrluğuna kanaat vg bu kanaah nesm64 ilin vQber iki hükfimetle hiç bir al6.kası ol,madğnı b"yro J"n
cıhaı i,kilabının bir ordusu olarak kıal bayrak altında bütiin diın-yada^ki komiinist arlıa.iaşlan ile beraber çalışmayr en mukaddes bir vecİ.beyi zimmet §ayan (fiirkiye komiinist partisi) .".l*a.şloro, hiiınet

ve saırrimiyetle selAmlamayı bir şeref addeder ve onıarrn muvaffahyet
lerini kendi muvaffakiyeti olarak telikki edeır.

Beynelnilel içtinai'inHnp
Tfirkiye komiinist parti§i ıımıımt

Merked

\t. Bu komiinist beyanname okununca, ATATÜRK'iin Inomünist olduğu
haiıkındaki idtliaııını nasıl yalan ve .hattA iftira olduğu tesın oıarak anlaı
Şılmaktadır. Zira, bu beyannamg MU*§TAİ'A SUPHİ ve brkadaştggnrnkıııduğ1 asıl komiinist partisinin yayınladğ beyannamed.i" B; 

" 
;*ti"

"Moskova'daki liderlerin - kominternin'' güvenini kazanmış, komünterne
üye olmıış ı,e kominternin emir ve direktifı ile kuru]muş bir paıtidir. Be.
Yannamede Ya-alı fikırleı ve ileri sürülen iddialar, Mosİova,nın tetkikin
den ve tasvibindeıı ,geçtilı.ten soııra yayınlanmıştrr-

_ 
Rahmeüi BÜyot ATATÜRK ile onun teşkilfltlandırdğ .'Kuvaİ Mil.liye" ve kurduğu "Büyük Millet Mectisi ve Hükümeti'' hakkında, Mosko-

va'nın anlayışı bu şekilde olduğu halde, TEVF,İK RÜşTÜ ARAS, sankİbunları bilmiyonrıuş gibi, çETİN ALTAN'ın köşesinje yazdığ yaalaı-
daki sözleri stiylüyor.

ATAl]t RKtin "§osyalist -Komünist'' olduğu değil, olmadığ iizerin
de bile dıişıınmek, her hangi bir yazı yaarıak ve sa\nrnma yapmak, say-
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ğ§ıılığıı ın büyüğüdüf. İı(ütaışke 1ıllınııcİa "İngİlİz . Amerİkan tııen,
dııı" ftkirlsrİ birçok siyasilerimiz ve kiiltürcülerimiz tarıfından ortaya
atıldıF v6 bilhıı§e §lvaı kongre§inia toplanüğı srralarda Rahrıetli Sad-

üıııı! ü[üşir AHMET lznnt Faşanın, yine Rahmetli §AF,FET ARIKAN
İle ATATÜRK,e gönderdiğ.i özel mşktupta "Artık her şeyimiı mahvol_

muştıır, hazine boştur, ye(öne kurtuluş çaresi on beş il0 otuz sene müd,

dettg Amemka'ı,,rn manda*gı altına girmeirtjr. Sivas kongıesinde bu kara_

n aleııaİ, |fiirl< milletİnin isteği şklinde İlAn ediniz, Amerikan yetkili şah
sİyetlert lle temas edğrek bu talebi sağlamaya Qalışıruz.. Vesaire" fikir_
lcııe karşı {Hayır! Yalnız ya istiklöl ya ölüm" fİkrini ortaya atan, Tiirlt
ıro Ğthen efklnna açıiılıyan ve milleti |ıu fikir etrafında toptayarak lstilt,
llt §aşaşıııa başlıyan, muvaffak olan ATA1füRK iteğil midir?

Demek ki ATATÜRK, İstikl6,1 Savaşına karar verirken, Samsun'a
gidOrten, İsttlal §avaşını yaparken ve yaptıktan ve vatanı düşııan or.
ıtıılanndan temizledİlden sonna "Ey Moskova, komintetTı, dilnya prolğ.

tıryesı. İştc kurtardığım vatan ve millet emrİndedlf, memleketİmizde kcı
alntonıe bağlı l<omünist idare kıfrmak içiıı çatıştım, size koca bir vaten
ııg ınillgf hediye ediyorum, işgal ediniz, tarih tloyunca esanct, trölelila bıl-
meygıli inıp*rıtorluk|nr kuımuş, krallara taçlar giydirmiş bu yüce mil.
leti, şirve köle gibi kullınınız" demek'için mi milletin başına geçti? §aı
vaşlörı, bütün İnkılÖplan b,ıınu için mi yaptı?

Yazılanmızın'ewelki kısımlannda birleştiğimiz gibi "Yeşil ordu -
ticlk iştirakiyıın l)rkaşı" ha'klarında yaptı$ idari ve kanuni işlemler ve
8üyiik Millet Meclisinde söylemiş oİdufrı hususlar ve yaphğ1 açıklama,
lir ve nihayet Tiiik 6.1eıninin en büyük düşmanı komiinizındir, göriildüğü

5ıcırde eziimek lczımdır, sözlerini söyleyen ATATÜRK değiİ midir?

Hirb Aiıedemisi öğrmcisi ikeçı 8ultan HAMİI'c ve onun idııtıine
kıi§ı iıyıa eden va Eenç bir Kurmey §ubay iken §am'a süriilüp orada
wtü,rııı ıığ Eıill€tint kurtarmak, htikliline, hürriyetlne kaınışmak için
en yakın birkaç arkarlaşı ile gizli cemiyeti kuran te nihıyöt İttltıat ve Te.
rakki l'eşkilötı içinde bulunan, Hareket Ordusu ile İstanbut iizerine ru-
r{i:ı.r, Meşrutlyetin iidnına yardımcı oları, Trablusgarp harbi sırasında
gizltae o bölgeye kaçıp Derne ve havalisi komutanlığ:ru iizerine alıp, ital-
Yın'lan denize döken ve Balkın harbinin çıkması üzerine hemen İstan-
bul'a çlip bu harbe iştirak eden, Çanakkale harbi sava§lannı yapıp İs.
tarıbıuı'u kurtaran, Şark cephesinde idare ettiği birliklerle Rus ofdulan-
Bı flc'ıt öttirip Bitlie ve hevclisinl gBriyr alıan ve nlhayet 7 nci oıdu ku-
mındaaı obrak Bur{rc oeçhesindeki ıon boıgurüukte Halep öhlefindc geı
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liB İnsiııi oıdulerını durduıtan vğ o zıımendon itibııeıı'yiııe memle}ctt
ve milleti kurtarmak i§in lçumanülanlera verdiği emirlerĞ, İıtihlöi §ıyı.
Şınrıı temelini hazırlanıak isteyen, bu ATATÜRK degiı ,iaı"ı

Bütün bunlan "kominteıne üye olmair, memle}ette bir komiiniıt
ldsıE kuımak" için mi yıpmıştır?

Ne iladar acı ve ne kadar hazindir ki, Büyük ATAtttRI( h*hndı
bu iftiıayı, en yakın arkadaşı olduğunıı söyleyeg ve bu memlekette oıı üç
$ine h*riciye vekilliği yapmış olan TEVEfi{-RÜ§Tt' ARA§ sövlüyeİ ve
oııun bu sözlerinl ele alarak, $ıtıiyet gazetesindekİ eski ıröşesinae; Öe-fttfALTAN ya.üyor ııe umuıni efköra aqİlrlıyorlarl!...

İfuntlnııaı, oölıuıluıİ ve diğer yıkıcı ve bölüeü E&lııhılİ^rh rüOı-
dele edecek mütehassıB Ğl6ınğnlın yğultıııığk ğıasğı iıe, h"r dğvığt üığı
oltullıar açmrştır. Bu okullara teorik ve pratik bakımlardan konulan çoirtyt bilğ ııütehasgu öfuetıneıı rc prolesbder tiyin .torışı.oeır.

Bunı kıışükı 'bu g:ibi yetişmiş elemantann tuıağnı düşrıcden rığ
yakalanmacian nasıl çalı.şılması lflzım geldiğini öğreten, oküüit da yır-
dır. Bu okullaıda da yine konulan iyi bilen mütehassıs öğetmen ve pro-
fĞidflğf dat venelttc vo (ajanlef) }ıeuçtidtaıei<tedir.

casuslar, beşinei holler, sıbotör|er velhasılı her tiirlü yıkıoı fıcİ.
yetleıde çalışıoık qiınlar bu gibi okullırdı yetiştirilcikleri gibi, }gmü.
nişt.iilkelerde agılmrg okullarda, yabanc1 komiinistler do yetiştirilerck
geldİkİeri memleketlere gönderilmektedir.

Eovyt Buıyı'dı ıhttl&ıdeıı heııen ıonre eçılrnıd ölaıı hu gibi okut.ııı . Üaıverııtclcrdo, T lliıüt}rĞ de dehil.olnıü Üo, uırqrı, tıcnlıltctltr_
deıı gelmiş ve adetleri fazla gençler, 6til yö ırlt farkı güıcttltıcltıtıin
(Merxist - L€ninist) ders programlan ile ve sıkı bir tontıpı alfunde tambtt ltoniinist ve ihtilllcı olarak yet§tjıilmiş ve ııaıa da yetiştirilmek-
tedir.

Eulllar, t<enü memlelçetlerinde açılr vejrı gizlı komünist partileıt
Eufmaırtö ye aJırıca huzııısuzlııklar ve ihttltiler -yaratmat 

ve iktidan eleıltn*lı ıçln p!ışmalrtadırlar. Nitetim, bu şeirilde yettşmiş elanlırdan bs-
alan,_billniıiği glbt, Pnsifilıteki bazı adalarttr,'^ürik"'aİ, Urrı. öoğad;
ıııuvııffatı olnuŞlaıdır ve yihe bazı rnemldlretlerde hf,li g6rül"n ihtililleri
Ye ir huzıııısrızlgğu yapen ve yaratanlar da bunlaraır. -

T,ttrıışıt üoıuüntrt prıttıiniıı kuıucu vt dıriJınlaıınd&n vö hstto pııl.
tİlİ olanlaıdaü miihim kısmı, Moslıova'da (Şark üniversitoıı aıOiıııön oşıil-
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tia) okuhılrıuş ve yetiştirihniştir. Bu konuda, tbaıısız komiinist partisl
ain çalışmatarı te yetiştirici kitaptan da önemüdir.

Görtilüyor kı İkı okul mezunlan birbirteri ile mücadele halindedir
ve bu mücadele geçici dğil daimidir. §orryet Rusya'ılan sonra ortaya çı.
kan Komiinist Çin'in de aımı şekilde çalı,şması konuya ayn bir önem ver.
me&tedin

Dün}ıa komtinist sist@ ve diktatoılıası1 ıkıımak için, Moskova
ve pe.kin iaiaıecileri afasııda birkaç senedenberi ortaya çıkan ideolojik
anla§ımazllığ her ne,kada. (şıılh içinde beraber yaşapak) diye Moskova-
nın oıtaya attığl aldaso bir banş siyaseti yiiziinden, gösterilmek isteni-
yoı!§a dı bu sebebin bakikat olmadğ ve bir komiinist taktiği olduğu,
devletler ve hiir milleüer tarafindan bilinmektedir.

' Eiır devletlerin iktisedi ve askeıt güçleri ve aralarında mevcut olan
siyasi, aske.r:i ve iktisadi ittifak ve anlaşmalar ve atomik silğ^hlann kon
kunç dıınımu §oıryet Rusya'yı üçiincü bir dünya harbini Jıapmaktan ka,.gındınaktadu.

çıtınttı,ıenın'in ve §taıin'in (sosyalist ceniyetinin biricik kalesi sov-yet Rusya'dıı. Bu kale yıUlırsa bir daha diinyayı fo96iinizm idaresi aL
bnda topla.maya ve bir sosyılist cemiyeü kuımayg iınk6n katmaz. Dlin_
ya komüni-mi, Möskoı,a - Pekin - Kaıküta - Mancesten yolu ile sağ-
lanaca.kbr. Bııpııı için, diiayanın en kudretli olan kapitalist devletlerin
- her ba,inm,dan biline,B kudıgü ve kuweti deıecesine leheden ewel -hı kaJeyi giiniın siyaşi şartlaıma göre idare ederek o*o ka,anmak r**j*yo.) diye söylclikleri sözler, h§lf, Moskova idanecileri taıa;hndaı
tatbik edilmek i§tenililiği gtlriilmİktedir.

Bu taktik sebetiyğ va^ktiyte TROçKİ ve aikadaşlannın nası] ki,üğpr ihüelci arkadaşları ile aralannda antaşmazlık ohuş ve sonundı
da bilineıı akibete düşmlişler ise, bugiinkü Moskova :- Çın aılaşmazıığL
nı da almı düşiince ayntı$nın y§ni TROÇKİSt'lerln (k]om.ini,.-de dur.mak yo-ktur pnima haıeket 9g ğıima ihtillllerle dtinyayı }q6iiniştlgş-tiınek lflzıınür. Bıınun igiD, komüni§t otnayan memıeııetıer içinde daiınl
faaüyet göstereıtft huzursuzıukıar, ihtililler yaratmak.ve arkasındaıtıızıl 61$rııaı, ile istilf, alip hedefe mümkiin olduğı ka,dar }csa zamanrla
ulaşmak icap eden) şetıinoetı taktiğin tatbikinden ileri geldiği, Çin v9
Arnavut liderleri ile diğer baa komünist üderlerin açülamalanndan daaılaşılmaktadır. ı
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Hissi olan üğer bir cephesi de, revk ve idaııe meı*ezinin (Moskova)yerine (pekin'g; geçnesini a-rzıı etmekteıı ileri gelmektedir.

Durum h8ngı açıdan ele aünırsa alınsuı, hiır devletler ve milletleriÇin senelerdenbec mevcut olan teıııikg hölö mevcuttur. Ve daha ne ka_dar devam edeceği «le bilinmemekte ve kestirilememektedir. Nitekim,hür devletlerin liderleri, yetkili iqşibri her fırsatta bu tehlikeyi beıirLmekte ve alınmış tedbirteri kifi görmiyere\ da}ıa esaslı r" k";;;;l;;
birlerin alınmasını söylemektedir]er.

Yeni Anayasanu?ın kabul ettiği '.§osyal - Sosyal adatet - Demokıa-sinin diişiınce, t'ikir ve lazl özgiirıüğ.ü'' -"dd"ı"rı ü" ,*" ve ayıno fa-aliyetleri çok önemü hale getiırrıiştir. Bu ba}ımdan ü .x.- &Jetle, Ke-malöt olaınaz" vecizeleri gıbi, Devlet oıganlanrun çok dilrkatli ve hassashareket etmesi ve konunun önemine göre geıeken en doğnı ve isabetlitatbirleri aıması löznındır.

1ç66iiniştler casuslar ve diğer yıliıcı ve ayırıcı faaliyette bulunaı-ların hepsi de, biren ınsandır. n İ}İ teşekkiİtleri itibariyle kendileri gıbidüşünmeyen ve vatan, noillet haini olmayanlaıdan.'Renl .ve vücut teşek.külleri' bakımlanndan da hiç bir far?rtarı yoktur. Bundan başka herke.§in, kafalan içinde sa^kladıklan fikirleri ve hainliklerı gösterecek, filminıalacak veya renklerinin pembe, inzıl, siyah olalukiaĞ b§bit edecek,herhangi bir araç veye ınakina da icat 
"diırlş 

değildir. ll", o" kadar, ya_lanı tesbit maksadiyıg biı.makine icat edilmişse dg heniiz o bııe maksaıdı sağlıyacak dunımıla değildin

o halde bu gibite-ri teşbit ancak vo ancak - §uçlaıda olduğu gıbi -harici tözi,hiirlerle nıtimkiindiir. Bu tezahürler ı"e, iuray" kadar açıkla-nan çalışıa şekilleri, taktikleri ve her saiıada gtısterükıerı gizli ve açık'Teşkilötlar, yazıla1,._hoıu^smalar, propagandalar, maskeli isimler ve tak-tiklerinin" tesbit edilmeııi ile kabiıdir. sunıa" ır" ."rıaa kadaJı kolay.ca sağlananaz.

Bu sebepledir ki. yukanda belirtilen şekilde bitgiu, tecriibeti ve herba}ımdaıı kifayetli ve elverişli, mücadeıe teşuiatıĞ iu"r- ve zaruıet
yr"dT. Bİlhassa yapılan ncşriyat üzerindeki incelemeteri, mutlıika bukonuları, t€orik ve pratik bakımlardan iyi bilen küıii. §rhibi göıevlile-rin, yapmalaf,ı gerekmektedin

Adli mercilere,erileşı ,bu gibi suçlulaı haklonda yapılacak §otEu voduruşnalaıda sıv.gıiann sorgu hi[imteri ile dunışma h^§,kimlerinin ve

, 
t,ffiy,, yolu ile tetkikat yapacak temyiz mahkemesi hO,kimlerinia ve yine
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tİyİı otunpeaL btttrktştledn dahi bu konuila toorlk ve pratiL bİtgl ıahibİ
glması zarurİdir. Aksi hetc{e, ya millİ menfaatJer veya şahsl haklar aley,

bine, haLşızlıklar y€ adsletşizlıklçr yapı[r ye hpı lhi bahmğaıı de, mii.

çıdelcgin yp Eıgmleıietin aleyhinE §oııuçlaş verir.

Muhtereın Efendiler! Pek gtizet bilirsinls ki §ııitanlaı'la, Eİılifelerle
ıCare olunnuş ve otunan nernleketlarde vatan için, mlllet için en bü}dik

tohlike, şultanlan ve ha.lifelerin diişınanlar tarafından sahn alınınelam,
dır. Bunun ekseriya kolevlıkla terr,ini iabi! olmuştur.

Meelisleı,le idare olıınan memlekotlerde de, en tehlt}eli cihet baa
nilletvekilleninin eenebİ naın ve hesabma çalşmış ve satın alınnış eL
nalaııdrr. Millet Meclisler,İne kadar dahtl. elıİeak yolunu bulabilen ııa_

tansıslara tesadlif etmek müstebat olnryacağına, tanihin bu baptaltt mi
şalleıri ile hükmetmek sarüı,idiı,.

Bunun için miüet; vekillerini intihap ederken, çok dikkatli ve kl§
}anç olrıalıdır. Milletin hatAdan siyaneti icin yegöne salim .atfu efkir
ve ef'all ile nilletin itimadına mashar olmuş siyasl bir hrkanın, iııtihap
ta nİllete dalİ.let etmesidir. Alelümum miltet efradının; namzetler,İ or,
taya atan her ş'ahıs hakkında, hükme yanyacak mevsuk bilgiye ve isa_

hetlİ reye malik bu|unaca$nı kabul etmek, nazat| olarak farz olunsa

bile, bunun mutlak iıakikat oİmadığı, tecrübelerin tecriibeleriyle i$e4
Eabul olunmayacak bir bedahet olmuştıır.
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Bu iddia ve kampanya yeni değildir. TI(P. kanun üşı olarak tg
şekkül edip, gizli faaliyete başladığ tarihten itlbaren ve bu maddeleı
TÜrk Oea Kanununda yokkea, hpndilerİnl oç.gal&ndtrqn na4delpr hah
Iınıda da ele alınnıış ve kampanya açı!mıştı. FaEat, o zamanhi tampan.
yada "BurJuva kanunlan'' diyorlardı.

1936 rlında fiirk Ceza Kanunııııda mi§ta!!| maddele lalinds ted-
vin edildil<te4 soffa "t'aşist" çbk partili rejime geçiyıce d,e ''F'aşist -Antİ Demokratik" diye adlandıntaral*, ftampaoyruuvua etm§ ve höli
ğeva^m etmektedir. Bqnun iç!n, kampanyanrn sebçp ve ar-naçııu" nıırry"n
ka.lmamı§tır. Bu çabalann hedefi ''K4nun üşı olan komii4ist partlnh 4e
cliğer slyasi partiler gibi reğal olarak kurıılı4aşuu'' sağlamaktıı.

Hılbııhi, komüniarıin tehlikesini ilk ınhyan ve ona e§ra kşaııil
şç inıf tedhirlerı alan memleket, Tüı,kiye'dir, Eu huşus, önaekİ kuım.
daki yazılann başlannda lüzumu kadar açıklanmıştır. Komllnİzııı tçhlL
lesinin, dunya devlet ve milletleri için np kadar önçmli oıdugu natı.i"-
Qa, her vesile ile dünya umumi efkörıRa açıklanalar yapa4'ye lknudş
buir] ın, yine Tiirkiye olmuştur.

Bu tehlikeyi anlayamıy4;ı ve ?amanrnda önleyio; kaı,ııınİ Vc idaıi
tedbirleri 9,1ı4ıyan, başta Amerika olduğu halde diğer'bazı bibriü, orta
rre küçük devletler bilindiği gibi zamaçı geçtikten sonra, kenü 

-miUİ 
bün

yeteri ve hür milietler içinde beynelmilel komünizmin İapmaıı i§tedik,
l^-i ve hattfl birçok yerleıde yaptıklan "Siyasi, sosyal, ütisadl, fikri''
tahr'plerl görerak akıIla.ıı başlanna gelmlş ve yino başta Aınorlka oL
mak üsere bilinen müteaddit devlotleıdo .'Eeyneı-iıot komtlnirııi ve ko

fiİEr eEzA rAİ{t NüN!,N 141. ve 142 Noİ ııADDELEnhİbİ
rar.unııııesı İÇİN trpnı §ÜRÜL_EN boİır.ın

vğ AçuAN I{AıütpANu&Aİı
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mruıi§t paf,tilerini kanrın dışı" bııtJoış ve tahribatını önlem.eli için ge.
rekqı kanunııi ve idari tedbirleri alınştu.lt

Dırum bu .kadar açık olduğıı halde, bizde hflli bu ka^mpaıyaıın
0eva,m efuekte ve 141. 142 ıci ma.ddelerin '.Eaşist İtaıyan kanunıından
alıınrş, l'aşist, Arıüidemokratik, Bıırjuva'' teröneleri ığ nı* üza I{a
nunund;an çrkarılmasının istenmekte olduğu, gerek .nşri5raf' ve ge-
rek diizeıılenen "Açık otunımlaıdaki sanınmalarla'' istenildiği görİİL
mektedir ve hattö Anayasa mahkemesine de miiracaat edilerek mah-
keme karan ile lraldırıl,ması için uğraşılmaktadıı.

Bıı kampanyanın başnda ewelfl komiİnistler olınak tİzeıe ,.Sosyal
A<l,alet - §os"Yalin" doktrin ve fikirlerini benimseyenlerle ..memleke_
ti ancaJ< sosyaJizn kıııtaracaktır" tezini saınınanlaıdan bazılan bıılıın-
Eakta ve öncüüğiinü de *Akşam Gazetesi" yap,maktadır.

BU rAIvİPlll\ı-yA EArrINDAKİ GöEÜş vE ANLAyIşLIBIMIZı D.ry

AŞAĞIDA YAztI], şnrtr.ı.nnnn AçIruyoBIJZı

1 - 1919 dan 1935 yııına ka.dar komünistlik suçlan hak}unda ya-pılmış olan kanuııi işlemler ''fIiyaneti Vataniye, Takriri sükün'ı kanun-lan ile bıı tarihterde mer'i olan "Tiirk Ceza Kanunu'' hükiim]eri idı 1935den sonra da 141- ve L42 nci maddeler tatbik edilmeğe başlanmştır.Bu kanuni tatbikattaı sırasında, illegal komünist pr"ti"i ile maskeli o-larak kuıulmuş diğer partileria faaliyetleri ele alınıp tallel hakkııda
işlem yapılmıştır. Tiirk Ceza Kanununun suç addedi| cezalandııdrgı fLillet "İhtilelcİ olmayan, maskesi4 samimİ ,. aıırtı.i sosyalim,, fiille.rine ait deg:ildiı.

Böyle olduğı halde, komünist olına.dıklannı iddia eden baaı .'So§-
yalistlerin" bu iki madde iizerinde durmalanndaki ve ceza kanunündan
çıkarı_Lmasını ı§rar ile istemelerindeki maksadı anlamak cidden suçtiir.

Bilinüği gibi, bir kanun hangi devletin kanunundan tama.uıen ve.ya kısmen alrnırsa alrnsrn, fiirkiye Büyük Mi[et Meclisinde kabul edil-c' n sonra o kanun artık "Tiirk Kanunu'' olur. Bunun a,drna ..F.aşist

- Burjuva kanunlan'' denemea

Ayııca, kanıınlar meclise sunulduğu ve encümenleıde, genel he-yette müzakere olunduğu ve kabul edildiğ6 zaman '.Löyüa, miizakere
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zabıtlan ve kanunun mucip sebeplerİ kısımlanncla" kanıınun hangİ sug

lar için kabul olunduğu ve unsurla.ıındaki maksatlar aç,kça yazıLmalr,

tadrr. Bunlan da, gayet tabü okudııklan ve bildikleri halde, bu madde,

ler iizerinde gösterilen allerjinin neden ileri geldiğini de anlamak yıno

kabil olamıyor.

141. ve t42 nci maddeler son defa t6.dil edilip bugünkü şeklini al_

madan ewel, 1952 yılında zamarun Adliye Vekili ve Temyiz Mahkeme_

sinin eski Başkanlarrndan rahmetli HALİL ÖzYÜRÜK,tin başkanlıgın

da bir komisyon toplanarak ilk kanun lflyihasını hazırlamşlardır, Bu

xomİsyonda bu]unan diğer yetkililerden başka "Ankara t{ukuk F,aküL

tesinden ceza hukuku profesörü FARUK EREN, Anayasa hukuku pro_

fesörü Btİt ENT NURİ ESEN, İstanbul Hukuk l,akültesi Ceza Huku_

ku profesörlerinden SULHİ DÖNMF]ZTrR" gibi otoriter hukukqular bu

lunınuş ve kanun liyihasını hazırlamışlardır,

Deırıek ki bu sayın profesörler "§osyalizmin ve hattö en ılımlı sol

fikirlerin ne olduğunu" bilmiyorlar da, yalnız bu efendiler mi biliyorlar?

ve yine bu profesörler o kadar demokrasi düşmanıdırlar ki "komünizm

teşkil6,t ve propagandasıru önlemek gerekçesiyle, her yeni düşiinceyi

sıısturacak ve memleketin demokratik gelişimi ve fikir hayatını felce

uğratacak" kadar "cahi1 ve geri kafalıdırlar?" ve ya|nız bu efendiler,

demokrasinin ve her yeni düşüncenin ve fikir hayatının gerçek ve ilmı

ka.hraımanlarl ve savunucusudurlar? Acaba bu efendiler; bıı yazılannı

okumuş olan isimleri yazılı profesör arkadaşların yüzlerine nasıl baka_

caklarür? ve karşı karşıya geldiklerincle yüzleri kızarmryacak mıdır?

Bunadamıdüşiince,tenkidvefikirözgürlüğüdiyeceklerdir?

] 11. ve \42 nci maddeler hakkında her vesileden istifade edilerek

yapılmakta olan yazılı hücumlar. açık oturumlarfla da ele alrnarak ya_

}ı-rı.trdrr. Meseli; geçen seneniı k§ aylannda "Moda,daki Lozan

kuliibiinde" tertip edilen açık tıturunılarda da üzerinde durıılarak tar_

trşma konusu olmuştur. ABDİ 1PEKÇİ "Matbuatımızrn durumu" adı

ite ; ıptığ konuşmada ,,Türkiye,dekı matbuat durumunun gelişmesini

anlattıktan sonra, idari ve mali bakımlardan engelleyici hususlan belir

tirk^n kanun bakımuıdan da 141. ve 742 nci maddeleri ele almış ve bu

marıdelerin unsurlan müphern olduğundan, matbuat hürriyetini gölge_

lemektedir,, tezini savunmuştur. Fakat "müphem" deüğİ unsurlar iL

zerirde durmamış ve mÜcip sebeplerini söylemem§ ve "maksadıru müp

hem,iyet" iginde bırakarak konferansını bitirmiştir,
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Yine atrmı kulüpte müteakip giinlerde "Toprak reformu" hıkLında
Jıapılen bir agık otuırımda da, aynı konu ele alınarak tartışmalar ya_
pılmştır.

I Bu toplantı "ECVğ[ GÜRESİN'in başkanlığnda, Köy İşleri Bakı
ııı LEBİT YURTOGLU, Rahmetli CE.t\liL SAIT tsARLA§, İLHAN sEL
ÇUK, ÇETİN ALTAN ve Zuaat Odalan yetkilileri ile bir de Çiftik sa-
hibi" katılmak suretiyle yapılmştır. Konu toprak refoırıu olduğu hal.
de "ÇETİN ALTAN ve İLHAN SELÇUK" Toprak reformu hakkındahi
sıvunmalannı, kendilerinin sosyalist görüş ve anlayışlan iqinde etraf- ,

uca İzah etmelerine ve tarafların bu konudaki überal ve sosyalist fL '

lıirler çatışmalan, bir kaç saat devaın ettiği halde ÇETİN ALTAN ve
İLi'^ N SELçUK, 'T,iberaller teztcrini iştedikleri gİbi savunobİlİyorlar,
bizlm ile söyleyecok çok şoylerimiz va4 fakat ne yapalım ki l41. ve
t42 nci maddeler başımızın ucunda Domoklesin krlıcı gibi duıuyor. Kor
kuyoruz, söyliyemiyoruz, Faşist - Anti Demokratik olan bu maddelo-
rin lralilınlmaşı lf,zımılır. I)emokrasi anlıyışı içinde bu ımdilelorin ye-
ri olanız" gibi konuşmalarla, bu i]<i madde hakkındaki düşiincelerini
açıklamışlar ve bu sebeple de esas konu bir tarafa bırakılarak, bü mad
doler tlzerinde tartşmalara başlamışlardır.

CEMtL sAiT BARLAS bu iddialara (Berı Demokra1 iktidar za-
manında ve hem 1946 yılından sonra matbuat üzerine yapılan şiddetli
ba.skılar sırasında bile sosyalizm fikrini, haftalık gazetemde daimi ola_
r,'r savundum. Bu konularda bir çok yazıla1 yazdım, öyle olduğu halde
1'1. ve 142 nei madde ile hakkımda hiç bir kanuni işleme m0nız kal-
marlırn Çtinkü, 141. ve t42 nci maddeler "thtilelci olan sosyalizm
Komiinizn" hakkında tedvin edilmiş madtielerclir. "İhtilelci olmıyan -tekömiilcü - islihatçı sosyalizrrıle" ilgili değildir. Bu iki arkadaşımın
bı: maddeler üzerindeki görüşlerini kabul etmiyorum. komünirrı, kanun
dış olduğuna göre, maddelerin eeza kanunıında bıılunma$ doğrıııitun
Boı Lu maddeleıden korkmadan, sosyalist fikirlerimi hf,lf, açülamadı
deı,am ediyonım. siz nedm korlıuyoısunuz anlayamıyoııım) diye cevap.
landırmıştır.

Bu cevabe kaışük olarak da çErİN ALTAİ{ (Herkes almı deıe-
ccıle cesur olama4 beıı korkuyıırum, bakınız bir yazımdan dolayı sav-
cılı]. hakkımda d§v6, açmıştır. Tutuklu olmıyarak dıınışmam deva,m e.
a'" . Tevkif edilmekten, mahki\m olup hapse gimekten korkaırm. Zi
ra. maddi bakımdan per§an olunım) cevabını veıniş ve İLliAN SEI-
ÇtJK da çETİN ALTAi{'ın bu görüştine ittihalr etrıiştir.
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Nihayet dinteyiciler arasında bıılunan bif klşi taıafından hı iLi
mıdde hakkındalıi dt§üncesi sorulan Sayın Köy İşleri Ba^kaıı dı (B@
burada bir Bakan olarak değıil, bir vatandaş olaıak bulunuyonım, malt-
ıadım toprak refoı,mu hakkında ileri sür,tilecek lehte ve aleyhteki kıy-
metli bilgilerden tenewiir etmek, notlar almak ve bunların ışğ altında
Köy İşleri BakanlıSnın faaliyetlerini tetkik etnektir. Bunun igin 141.
ve 142 nei maddeler halıInnda sorulan görtişlerim tama.meıı şahsl ola_
calıtır.

] "1. ve 142 noi maddeler yaJnız koıniinizııı teşHiöü ve pnopagan-
dası haHnnda değililir. Atatllrk'ii!ı inkıliplaıını korrınak için teavln
eılilınıiş maddeleıdir. Nitekim, maddelerin fıkrala,rı göz öniinde tutıılıın
ca. Padişahlık, HaJifelik, Diktatiirliik, Şeriatçılık vo aşın milliyetçiltk il,g

bu maddelerle cn|za tehiliali altına alnmıştın

Şimdi şizlere ve bu maddelerin kalünlmasını istiyenlere açüga so-
nryoruın. Momleketimiz.do bir komtinistr partisinia legal olarak kurutma
sına, padlşahın, halifmin getirilmesine; oiçulların yerine meaireselerin
açılmasına, medeni kanuıılar yerine şeriat htikiimlerinin getiıilmosine,
şeı'i maiıkemelerim açılmasına, Tiirk harfleri yerine Arap harfleri ile
toilıiıat yıpıknasını, velhffsılı Ah,tiirk'iin yaptığı bütün inhlöplınn bir
tarıfı atılarak, eski iiuruma geçilmeı*i için bunları isteyeııleırin poı,li
veya dornekler kurma,lartnt mr istiyorcunuz? Böyle isteniyoııs,a, a4ıkço
şli,,l.sinler1 eğeş bunlar istenmiyorsa, o halde komiinizrnle birlikte bü-
tiin q,ınları meneden 141. ve 142 nci maddenin ceza kınununila kalmaşı
lörrmdır. Zatnı bu maddeler bu suçlar ıçin tedvin eilllmiştir.)
şeklinde çok giiznl ve kesin cevap vererek, kalabalık olan dinleyicilerin
çoğunluğu tarafından alkışlanmış ve bu maddeler hakkındaki tartış
malar da sona ermiştir.

Bu açık otunıma gelenler arasında göze çaraacak kadar mahkfm
kom;ı6"11"r de vaıdr. Oniar ve sosyalistler alluşa katılmamışlardı. Çtia
kü, sayın bakanın bu şekildeki susturucu cevabı" onlar için beklenmed.ik
bir darbe olmuştu.

Ve yine bu kısa cevap, aksi düşüncede olanlann kefalennı perişaa
edici ve toplantıda olanlarla, olmayan bütün milliyetçi ve vatanıru se-
ven vatandaşlan uyandıncr ve uyarıcı mahiyette idi.

İstanbıı]'da olcluğu gibi Ankara'da da Aralık 1964 ayının başlann
da, Hultulr F'akültesi (öğrenci derneği) bir açık otunım tertiplemişti.
Doktor, doçent, UĞUR ALACAKAPTAN'uı idaresinde ve konuşmacı
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o]arak (Adatet Partisinde,ı CtrIAT BİLGEHAN, Prof, MUAMMER

AKsoY,CİIP.den§AİrİRKURUTLUOĞLU,TİP.başkanıMEHMET
AJ,İAYBAR,YeniTiİrkiyePartİsindenBURHANAPAYDINveSos.
yalis1 Kiıltiıİ Derneğinden CEMAL REşİT EYÜBoĞL_U)_ katılmşlar.

bınıeyıcuer ,r*-d, senatörler, mİlletvekiller1 eski_ Miltİ. Bİrlik teşek_

kİilü üyeleri de vaınış. 141. ve |42 ac,l maddeler iizerinde tartışmalar

otnnuş. Bazılan bu maddelerin anayasaya aykın olduğu, bazılan da lü,

zurnuİizerindedurmuş.M.ALİAYBAR(faşistİtalyankanunundana.
lın,_ çaşist maddeler olcluğunu ve hatti faşist kanunundaki hüküm_

lerılenclahaağırşeklesokularakbizimdahadagericİoliİuğumuzu)id-
;;;ü,r,ir. sA;IiR KSRUTLU9ĞLU maddeıerin lüzçmlu oldufrı, fakat

islf,hı gerektiği tezinı savıınmuş. konuşmalar, yuhalar ve alkışlarla ka

rışık devam etmiş.

Bukonu,yazı|arıtılzınikincikısmındaelealınmışvedüşiinceleri.
miz açıklanııııştır. 141. ve L42 nci maddeler üzerindeki iddiaların hep

(yen;anayasayaaykın,faşislveantİdemokratikolduğu)esaslanüze.
rındetopıandığgöriİrmektedirvebusebepledeTiİrkCezaKanunundan
çıkarlınası isterırrıektedir-

İddiaların ttoğnı olduğu kabul edilip, bu maddeler fiİrk Cgza Ku
nunundan kalclırılırsa dıının ne oıacaktır? Bırnun tetkik ve ta^hlili icap

eder, { . --
Beynelmilel komiinizmin ve komiinist partilerin maksat ve ana*

lı biııinci ve ikinci kısım olarak yazalmış bu yazrlarda, dokiinanter o_

lnrak aEklarımştır. Memleketimizde komünist partisinin çok eskiden

beri kanun dışı bırakılmasıııın sebepleri de, bııılara dayanmakta,dır.

Yeııi anayasamı-* (başlan$ç kısmı ile, birinci, ikinci ve üçüncü

},§..- ıltında toplanmş olaj genel esaslar ve temel haklar ve iidevler,

scısyal ve iktisadi ha"ktar ve iidevler başlıklan ile yazılmış maddeler ve

5? nci maddesi nükümlerine) göTe de Türkiye'de bir komünist partisi

ku , - :rla.L 56 ncı madde hiikmüne göre ise, partiler önce izin almadan

kuııılur ve serbestç faaliyet gösterir. cemıyetler kanununa göre de

komiİnİst partisi kıınılaınaz-

141 ve La ncı maddeler, ceza kanundan çıkaıılınca, şimdiye kadar

kanun dışı olan komünist partisi faaliyetç geçer§e nelolacaktır? Açü o_

turumlaıda konuşanlar, gıante ve dergileıde yüzl yazaıak bu maddele_

riıı kaldınlmasuu ıstiyen]erın, denokrasinin çok geniş aılıamına göre

nemleketimizde komtınist partisinin de faali;ıet gösteınesini İstiyorlar
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sa o halde 141. ve 142 nci maddelerin diğer fıkraları içinde bulunan

( i, dernek kurmaları, propaganda yapıııalan men eülen, Atatürk

inkıliplanna ve mill! menfa,at]ere aykın olan her tiırlü faaliyetlere de)

miisaade erlilmesini a,rzu ediyorlar demektir. Çünkü her "iki madde bir

kiildür. o zarnan savunmaslnı yaptıkları yeni anayasamrzrn belirttiği_

miz hükümlen ne olacaktır?.

Eğermaksatlanbumaddelerinbirinojveüincifikralanilemena
rliien ve ewelce de belirttiğimiz gibı yalnız ve üğeı fikralann kaldrrıl-

ması ise kendilen oüyük bir tezat içine düşmüyorlar mr? Ve bundan da

ha kötü biı,durum olan niyet ve ma,ksatları hakkında, halk umumi ef-

kıi. nda kişilikleri hal<kında, tereddüt ve şüphe yaratmıyacaklaı mıdır_

n maclde]er. lralıİırıldıktan §onra 1946 yılında olduğu gibi, maskeli

i]rogramvetüzükiletegalolarakfaaliyetegeçecekgizlikomiiuıistpar.
tisı hak}:,nda anayasanm rz nci maddesi birinci fikrası hükmiine göre

yatnızpartininanayasamahkemesikaranilekapatılmasıilemiiktifa
olrınacak? F,ai]leri iakkınaa cezai takibat yapılnııyacak mıdır? Eğer

yapılması gerekiyorsa hangi cezai maddeler tatbik olunacaktır,

fiirk ceza kanununun birinci maddesi sarihtir, ceza kanununda

yazılı olnııyan suçla1 hakkında takibat yapılamaz vO kimseye ceza ve,

ri]emez. 0 z.aman, ı_+ı. ve |42 ıct maddeler tedvin edilmeden ynni 1936

yılından ewelki tarülerde olduğu gtbi L25 veya 146 ncı maddeler mi

tatbikolunacakhr?Eğercezaİtakibatyapılamıyacaktır,fikrisavunıı
luyorsa, Anayasa ve Ğmlyetler Kanunu ile yasak edilen komünirn fa-

aliyetleri,imtiyazlıbirsınıfolarakcezagörmiyecekdemektir.&zaka-
niınunda yazılı diğer suQlan işliyen vatandaşlar ceza gördükleri halde

komünistler bu vatantlaşlardan ayn bir işleme t0bi tutulmak istendiği

anla ,rr ki, btiyle bir tıı<rin ortaya konması değil, hatıra bile getirmek

de'""'il.
fiirkiye,dekomiinistpartisikanunüşıolduğundan,partikurarak

venormalseçimyoluileiktidaragelemezler.Ancakmasketihareket
ederek ve halkı kandırarak seçim yolu ile gelebiliı, Bu ise memleket i-

çinçoktehtikelibirharekettir.Meclislerinvehükümetlerlepartileriml
,ln U, konuyu önemle göz önünde tuttndan lf,zrmdrr,

KanundışıbırakıtanmahallİkomünİstJersegimyotuileiktidara
gelemiyeceklerindendaimavasatıhazırlamakvesonra(cebirveşiddet
yoluile)i]ıtidarageımeııisterler.Zalen(ihtililciolmıyansosyaliz.mile
ihtililci sosyalizırı)" aıasındaki en önemıı doktrin aynlıklanndan birisı
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de bnıdur. futp (cetır ve şİddet) komüniıaırıfn (rnanifestintİe, program_

laıında ve kararlarıııda) esasen mevcut olduğu, (X951 tarihinde yapı.

lan tadili,tta 141. ve t42 ncl maddelerin unsurlen aıasındaki cebi,r vQ

şiddet unsııru) bu mucip sebeplerle kaldınlmıştır,

Bunu açıkça ifade edelim ki, düştince ve fikir özgiirlüğtinden kaf_

iyen korkmuyonız_ Bu özgiirliikterin liiztım ve zarüretine sizden daha

çok iıanmakteyıa Fekıt, menlekeü yıkacak, parPlayacak, qniUeti e-

sir ııe köls dunınunı diişiirecek "Maksailı ve Eeıkeli fikir özgİirlüğli,

teırti_} tı pıopagandasını İnanarak ve kapılarak 141. ve L42 nci mad_
,deler rllrt Cezı Kanıınıından" kaldınmıyacaktır. Çtinkü, bu maddelor,

buraya lm.der ya.atı hej ttirlii muznı faaliyetler kaıEısuıda, eski Köy İş

leri bakanı LEBD yt RToĞLU,nun da buyurduklan gibi "istigenmi
a, vatan bütiinıüğijnüzü, miıll şeref ve haysiyetimizi ve Büyük Ata_

tiirk,iin iıüılllannı konımak için" tedvin edilmiş maddelerdir_

ve yine bu meddeler, dışten gelecek ditpan saldınlaJına k8lE hu

duüarınızı gavlınnn kahreman askerl birliklerimiz gibi, memleketi içt€n

yıkmak isteyenlere karşı sawnmak maksadiyle, tedvin edilmiş kanunİ

birliklerdir. Bu maddeleıden konınmanın yegİne çA^nesi de maddelerin

içine girmiyecek ve unsurlanna çarpmıyacak şekilde milliyetgi, vatanı,

nı ve milletini seven vatandaş olmakhr.
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goşYALİzM 1ı[İ, MARK§İZM Mİ?

. Etrafımıza bir göz ata.rsak Marksizm'in Sosyalizrı kisveşine biİ.
rünerek öntinıiize çıktÇını gönmemek kabü değildir.

Bu soıyolizm "mütedil" olamaz. Çünkü onlann hıtumlıın b€lliüı..
Olsa oisa Marksist bir sosyalizrndir. Mevzubahiı olan, mevcut nirımı
yıkmak, her işi devletleştirmek düpedip Marksist bir görüş mahşülüdiir.

Her insarıı her işde devlet kapısına baktıınak, oradan galecek ltL
tuf ve inayete muhtaç h§,le getirmek, Marksist bir göri§e dayanır.

İnsanlann hilr bir toplum içinde yaşamalan isteniyorsa devlet
fertlerin bütün §lerine müdahale taraftan o|amaz; ancak nazım biı rol
oynar ve fertJerin yapam.ıyacakları işleri göriir. Bundan ötesi, devletçi
ole}rım derlıeı1 fert hiirriyetinl kısıtlamaya doğru bir gidiştir. ilem de
Tiirkiye uzun seneler devletçilik peşinde koşmuş ve fezla bir baş.n s&ğ
lamamşhr.

u^BK§İzM PR/0PAGAİ§DASı Mı?

Sosyalizm kisvesine blirünen Marksist propagandanın oldukça te-
sirli bir hll aldığını göriiyorua Bu propagandayı başlıltlar altında top-
lamadan önce, bunu mütedil solculuk'ile kanştınrıaınaya gayret ediyo.
ru?4 E'akat bir zaman gelip solcularuı daha sola kayabileceklerini de
bir an hatııdan çıkarmamak lizımtlır.

1 - Üç beş yazar var ki bunlar bizim bir hiç olduğumuzıı her ve-
sile ile yiiztimüze vurmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Memleket bat.
rıak tizeredir; herkes hrrsızdır; ne tarafa baksanız mtlleti sömürenler-
le karşılaşmaktasrruz diyorlar bunlar. Müthiş bir çöküntü varmış mil.
lette; diyerck gençliğ iirıitsizliğe ve ye'se düşürüyorlar. §osyalist ya_
lan söylemez gibi boş lOflar ortaya atarak sosyalüst olmayanlaıın ya_
lancı olduklarırun safsatasını vapryorlar.

,ıL



2 _ Yazık oluyor bu millete eclebiyatı ile yapılan ve yapılmak is,

tenen büttin §leri kiıçiimsemek ve hiçe saymak eğilimi yaratmak,

Her yapılan iş,den millet zarar görüyor diye bir inanç yaratarak

bezginlik İoyguı""r- köriiklemek suretiyle kımseye ,ş q9sij"-emek ga

;";il" Jrş*"ı. ve her işin içinde nıutlak bir yolsuzluk iddialan

8 - Servet düşmanlı ğ yatatatak beş kuruşu olanlann mutlak su

rette parayr hite ile ı<araioiıanna herkesi inanürmak. Güya memle_

ketin büttin parası bir kag yiiz kişinin elinde imiş gibi bir safsata ya-

ratmak.

4-Yabancı,bilhassaAmerikantlüşmanlığ.Bütünclertlerimizin
Amerikaıılar tarafından, bizi şaşırtrnak ve sömürmek gayesiyle vücude

getirildiği , ^ bır kerre Amerika ile alikamızı kessek, bütün sıkıntıları_

mlzın geçeceği memleketın gtillük; gülistanlık hale geleceğini iddıa et,

bek ve ispata çalışmak,

ikili anlaşrnalarla memleket topraklarının satıldıS gibi Yalanlarla

halk ve bilhassa gençlık içinde şüphe ve endişe yaratnıak,

5-ı\merikalrlarlaNAToittifakıiçindesavunmagücümüziinkuv
vetlend,iğininbİrefsaneclenibaretolduğunuhervesileilehalkatelkin
etnıek.

6 _ Goca _ Cola dahil bütiin Amerikan içkilerinİn zehir oıduğtl

nu isbat etrıeğe kalkışmak.

? - Batıyonı4 bathk, sefalet ve açlrk edebiyatı,

8-Eşek;meşek;patlıcanettebiyatıileherkesinca}ıiloltluğuıu
afişe etmek.

9 _ Rusy a,da yazar|ara ve sanatçılara yazlık villilar tahsis edİL

diğine dair yalanlar uydurmak,

10 _ Bıınun yanında Sovyetlerde çalışma ka,:rıplannın mevcudiye,

tinden hiç bahsetmemek.

11 - Uyduluk hiköyelerl
Biz fiıaJı, fatin devletin uydusu irnişiz de haberimiz yolmuş. Bu

ve buna benzer iftiralan sık sü tekrarlıyarak zihinlere YerleŞtimek,

t2 _ Tiİıkiy-e,de demokrasi olamıyacğına dair tezyif edicİ neş,

riyat. Bizdeki idarenin bir demokrasi özentisinden İbaret olcluğunun

propagandasını yapmak.

.aa



13 _ Sovyet Rusya olaylarını, idaresini asla tenkİct etme,rıek, Ge,
'-çe.nlorae bir yazar; Rusya'da kir ha.ddinin tanındığına dair sözleri Ko,

"igir,io 
ağzından yalanlanırken; Kosigin _ "o kflr sizin bildiğiniz ka,r de

$ıdır,, oeoışnı yg,.zlyot. Eİakat bu söze hiçbir şey illve etmiyordu. Biz

}erale hölğ Kosigin'in dediğı kör ne biçim k6.rdır diye boşı,ına diişünüp

dıuuyoruz. Yalnız kir, kördır. Ne biçim kullaıılırsa, kullaıılsın!

L4_Anerikanhegemonyasındanveem6ıeryalim,indendurma-
dan ünlenmeden «.um dum helvası gibi yer ve uaman zikrefueksizin iki
gtınde bir bahsetnıek. uydurma bir iki vesile bulunııırsa bundan heq

fırsattı istıfa,de etmek.

ı5 _ Türlü !§mler altında, bir takım ne olttuğu belli obrıayan "iz'
lemlerden,, ..culuk|ardan" bahsiyle sahiden buniar yeni düşünüş ve sos,

yotojik yollar imiş gibi giisterilmek,

16 - Menıleketımızde otan ve olmayan Be§eleleri tenkitttlen başka1

bir de kornşu ve dost ınemleket gençlerine öğütler vermek sevdası,

tl - Yeni Tüıkce cliye bir takım sözler ve yaztaıda terimter icad

ederek birhirımia aıılama.z hale getirmekte öncülük et,mek. §o5nıt, yan_

§ımak, ve ulusal düttiiıü gibi sözleri yadırgamamalr, giizel türkçemizi

sevmemekle birdir.

18-Atatürk,üç<ıkza,manbirsipervekatlıangibikııllanmakvo
onun gölgesine sıguıaiak onun gösterdiği yoiu gençliğıne yanlış taqıL

mılı
19-Aratİasıradamillİhamasetdestaılanyazarakmilliyetçıol-

maclıktarı halJe, niiiıyetçi görtinerek gtya gençlik nezdindeki prestijte,

rini korunalç

20 _ Dövö}arrmızın meselelerimizin çöziitmezliği iızerindo rsrarla

drırmak, hele bir partinin bu meseleleri asla halledemiyecğine dair ka_

naatler yaymaJr.

2l _ Elemen hemen bir mesele tizerinde her topluluğun biı bildiri

yayınta.mak sııreüyle anlaşıla,mamş meselelerımizi büsbütiin anlaşıla,

maz bir hale getirmek gayreti

22_§eçim]eişbaşınagelmişadamlarıvekanııı,nizamlarladev.
ıet işteri tiz.erlerinde bulunaı kimseleri durmadan yeımek, küçtımse,

melr ı,e halk nazonnda ehliyetsiz gösteımek çabası,

23 - İktidan din sömiirticii:sü olarak taıııtmak galnetlerl
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14 * trfargaıin ve ıoya yağı sibi btltiin yağlııruı zahh Amçrikan
oıngotl otduğu ign ıağlığa zaraılı olduklan hakkındaki propagandılaı,

?fi _ Her veşlle ile iktdarda olan hüktmetten şüphe ed,ilmeşi le-
zıırı geldtğine dair yalan yanlş neşriyat i|e 24 saat bile tktidan rahat
calışna,htau meııefueh

26 _ Biş bşka göriiş daha: Güya Sovyet Rusya ile Amerika oL
nısı İmjş lnıanlık daha mutlu ve miireffeh oluımuş fikrini çogunluğa
gİpüon efuelğ

n - İçıde ve dışardaki bütiin olaylan otduğundan bışka şçkilds
3östererek hallnq ta,m ve gerçek bilgi edinmesinin öniine gegme çabalan

28 - Bııılır da yetaoiyoımug gib! kendilerinden ayn dtlşiinenlgrç
arada biı şöyle biza,ya gel der $bi tahütler savıırm&h.

29 * Aı kalııı ıınutuyoıüum, Bir de komprador edebiyatı var. Ne
ırcye c,okcneıı oıoyg gıüen bu komBrador sozıı cok boşa giüyor doğruıu

80 _ İktidsıa geçimlç gelindiğinin, eskiden beri malül olduğıı:rııız
tiı iustls bir türlü kabul edilmem€si.

Alıaküstü ııruıadığımu yulıandaki tutumla,rın tiinıünün ltlarksist
olduğıınu ıddia elbette yaniıştır. Esasen biz her karyolanıı altında tıtr
Markıiıt yıbut Lomiiıiıt sıklanüğne iıgnanlardan değilia E'ütr hün
ı{ıntjıe riıyethir olnoya her zımaı çalışmışızdıı. F'akat bu düşünce
ve göri§lerin bir kısmmın da Marksist propaganda olduğuna da hiç şüp
hemiz yoktun Sağ'ı ele almadan önce yazımızda Marksist doktrine şöy
lece bir göz ıtaağızz

MAEK§İ§T E§DR BOLLUĞU

Giindelik gaz,eLe ve lıaftalık dergiler haricinde, Ankara caddesinde-
ki büyük kitapevleri şöyle bir yana, bizim Kadıköy'de iki üç kitapçının
vitrinlerine göz atanlar Karl Marks, Engels ve Lenin gibi komünizmin
koda.ıııanlan hakkında ve oldukça kabank yeküu tutan sosyalizme ait,
petrol emperyalim.i ve bu konulaıda tır sitrü solcu e§er göze çarpmak
tadır. lnsan ister istemez kendi kendine Marksizme ve solculuğa dsir
bu kitap bolluğuna ınukabil demokratik rejimlere ait eserlerin yokluğu
nıı sonıyor. Mantar gibi bir gecede fşkıran solcu eserlerin okuyucusu
olmak gerekiyor. IütapçıJara sorars€uıız gençlik bu gibi eserleri okuyor,
diyorlar. Buııa da bir diyeceğmiz yok şimülik. Sonradan bir şeyter
söyleyeceğiz. F'akat acoba, şu Mırks ve Engels'in suf kııru materyaliz-

,a
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m€ dayanan doktrinleri neleıdir? Toplıııııa ne gibi iyilikler sağlamşlar.
dır? Bunlara bir defa bakalım. 1850'lerde Markş ve Engels'in bütün
gayretlerinin çok kısa birer özetini yapacak olurşak göriirüz ki onlaı
toplumun geleceğini tahmin etmek gayesi ile hareket etmişlerdir. 1848L
de komünist beyannamesini yayrnladıkları ?ı,man Marks 30, Engels 28
yaşıil heniiz idrak etmişlerdi. Doktrinlerini belki daha sonralan biraz
daha açıL ve seçik şekle ookacalılarü amnıa; "Kroıiinist manifoştosu"
her i}işinin de doktrinlerinin en iyi ifadesini taşır. Ta.hminleri tizerins
iıırtluklaıı toplumun gelecekteki tarihi, *nayıleşme ihtiliJinden ilhaııı
almahta lali.

Batı dtinyasıntla fabrikalar kunıluyor; buhar makinaları ve şimen
diferler hayvan ve lnsan kudretinin yerlnl alıyordu. 1846 da Engels, ln-
giltere'deki işçilerin durumunu incelemiş tü. Daha §offa kendisi tıe
Il[arks 1851'de İngüttre'ye yerleşrrıjş bulunuyorlardı İhilel yaiıut in_
kıl&bın biı ıosyal, bir de sanayi yönü varü. Ariştokraşinin feüni bur-
Jı,valar al.nış; daha dtizonli ve dinamik bir çahşma ve ıpfü dewi baş,
la.mıştı. Halk köylerden ve tarlalardan şehirlere akın odiyordu. Fransaı
da, mJri ırazinin ilgası; İngiltere'de düa başka değişiklilıler ve ntifııs
artması, köytü ve çiftçilerin yaşayış tarzlanrıda büytik değ§iklik viİ.
cude getirmişti. İşçilerin çoğu köyden gelen ada^mlardı §efaletleri iso
işçi sendikalan ve sosyal adalet meftıumlannın yokluğı yüzünden btls-
bütiin aıtıııştı. lşçiler yalııa kendileriııi değil kan ve çocuklarını açlılr-
tan zor kurtaıabitdikleri bir perişanlü lçinde idiler.

Çü§08 şartJarı son derece ağu, i}ametgi,hlar bir gecekondudan

çok daha şefil bir maıızsra arzediyoıdu. §ekiz yaşından küçiik çocıüla.
nn çceleri fabrikada çalşınalannı önleyen kanıın, Ebansa'da ancak
1841 yılında kabu] edilmişti. Bu şartlar alhnda serbest ekonomiye ina_
ıarılar bilg biiyük hayAl kınkLğrna uğra.mışlar; sooyalisüer ise 1848'-
lerde hölö roma,ntik bir devrin çağııın ,,zak olmadığına inanıyorlardı

MASflİ VE ENGEİ§
Buntaı başlangıçta "UTOPİS([" inşanlaıdı. Çeyrelerini sanan ıstı

raplardan; üzEntü duytıyorlar, ez& göreıı hallınn ayaklanmasrnı teşvik
ediyorlaıdı.

Bunıın daha soDra pl&ııtı bir ihtilal ile halledilebileceğine inarınş-
larclı. Büyiik bir beyecın iginde ve metodlu bir şekilde ba.a fomüller
ortıyı ıhlıyordu. §ınü Mücadelesi; §ervet Birikirni; İşçilerin §ömilriit.
nıesi, tarihi materyalizıı ve tarüterı eırrıelki çağ gıbi sözlerle i§e başla_
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mışlarclı. Gelecekte vaatl ettikleri cennet hakkıncla tafsilf,,t yerine iqin_

de yaşadıklan rejlmiİ yıkılacağını ayni rejim üzerine kuruldukları dü,

şüncelerle tahmin ediyorlardr,

Din.k*i"t Dolılrln

Eegel ve daha başkalannın doktrinini örnek,alarak Marks ve En,

g"ı. t i,ıtıııst topı;; bir ta^kım iç anlaşmazlıklar Ve biinye tenakuz,

İ-, v.iİtl"aen tleğişmeye ve istüale geçiımeğe müsait olmadığına inanı

yorlaı ve öldürücü bii çıkınaz. içinde boğulaeasnı tahınin ediyorlardı

Bir taraftaç merhametsii ve insafsız bir rekabetin küçük ve orta çap_
-*;dtrıı"J n"rt r* ederek senıet birikiminin artacağını; üğer

yandanproıeteryanıngİtgidedahabüViikbirsefaletiçindedahadape
;rur";'İül"; nailne geleceglnı zan ve taiımin ediyorıardı

Karl Marks "Das Kapital" adlı dserinde: (Bu iki netice arasında

ka,hiredicibirmiinasebetvaıdır.Bubirinfilakkadarteİılikelidir)ü.
voi. xapıtaııa yaınız so§yaı atlalet yoksunluğu yiızünden değil; bizıat,

kendisitarafındanvekendigelişi.miyöniindenmahkümdur.Çiİrıkü..Bur
juvazi'' rıez,aı trazıcılarırır kİndi kendine yaratır." Bütün bunlar, 1848

İıe 1896 yıllüı arasııda söylenniş ve yazılmş,tır,

1966 II\BDA

1966yünagİrmişbulunuyoııız.oauniçinMarksistdiişünüşveiL
kelerle tıakikailelin biı mukayesesini yapmak kabildir:

Seıvet bkikimi olmı§ mudıır?

Evetolmuşturveolmaktadır.Fakatsenıetbirikimibilhassave
kcıllektiftanmdabilebüyükbirtepkiilekarşılanmış,ticarettevehaL
tJ sarıayide L_r Qok bab memleketlerincle göriiıdüğü gibi merkeziyetten

ayrılmaakımlan,ı.şvı:,tı,üstiiı.Fakatbunlardandahamühimola-
ro,k Marks; ,ertez]eşıne diyalektiğini tamamen inkör etmiştir, Çünkü

büyiik sanayi bir çok l.tlçtll, "*ayi 
ve küçük iş doğurmaktadır,

Meselaotomobilsanayii,garajlar,benzinistasyonları,elektriki.
letleri sanayii ise tamirciler ve elektrik cihazlan için küçük dükkön ve

atblyelervb.Bunlaıdayinebirçokservislereyolaçmakta,bunlannda
*rr.-r, idaresi; rektOm ve başka §ler vücude getirerek ortaya bir mu,

tavassıt sııufı Qıka,ıınaktadır,
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Tarıh daima sürpriz hazırlar. sanayide bu sürprız, ictareciler tek_

nisyeııier; mühendisleı. ,e uzmanıar aü altında üçüncü bir sınıfın vücud

brılma,sını hazrrlamıştır.

Netige olarak; karl Marks,rn ikinci çılcmaz diye ileri sürdüğü pren

sip kendiliğinden yok olmaktadır. yini Marksıst nazariyeye göre prole_

tai.ya gitgide çcığalmıyor; billkis yerini usta şçilere ve bütün kademe,

ıerae oiıyııır, küçilk beyaz gömteklilere terk ediyor. yine a5rnı nazariye,

ye göre §çilerin sömürülmesini değil, aksine olarak, emekçilerin daha

iaeıa aylık yahut ücret, daha kısa iş saatleri sosyal adalet ilkelerinden

d;ıha büyük ölçüde de istifadelerini temin ediyor,

şu kadarını kabut etrıek gerekir ki; işçileri hili sömiıren memle_

tct yoıı değildir. Fakat şartlann gitgide işçiler lehine bir değişme ve in

kişaİ gösterdiği de inkir oluıamayacak bir hal almıştır,

EkonomileriileriolanSkandinavmemleketleriniveBirleşikAme.
riku'yı tetkik e«İecek olursak göriİriiz ki; oralarda Marks'ın doktrini hi

latına işcilerın durumlan bütün tahrııinlerin.üstiinde büyiik biı gelişme,

ye ve refaha ulaşınışür.

Nİ§Bİ §oMÜsME TB0Bİ§İ

Ekonomü durumlan ileride olan memleketlerde Marksizmin hıhı_

na,madığuıı göriiriız. Diğer yönden §osyal adatetin ve şartlaırn mukave

metle karşılaştığı bazı eski iilkeleıde dıınımunu ,muhafaza ettiğını gör,

mekteyiz. Hattfl tİJıtü bir F,ransız ekonomİsti olan Alfted Sauv5/e göıe

Giiney A,merikanın "vahşı kapitalimi" cörı olttuğu bazı memleketlerde

llarlrslzmin daha da kuwet butduğu miİşahede edilmekte'liı, Ondo,

kuzı:ncu @yılda batı memleketJerinde işlenen hatölaln !ünev A_meri,

ke ütkelerinin bazı.larında şimdi işlendiğı göriilınektetıir. E,akat bu ha_

ta.larda inat ve ısrarla durulacasnı zannetmek doğru değilclır. Fraısız
Marksıstlerİ bu duruma §aretle, beklenmedik bir istihale ile önlerine çı

kan hale bir özür ve rıazeret bulabilmek için baa İstatistlklere başivrıra

rak(Nisbisömüımenazanyesi)niortayaatmaktadırlar.Bunazariye.
ye göre işçl ücretleriodekı artış millı gelire nispetle diişüktür. Diğer

yor,"a"o ııarııs sadece tam bir sömürge nazariyesini ileri siirmüştü, Fa,

Lat E"ransa gibi bir memlekette bile bunlan nisbi sömtıme nazariyeleri

ayakta duracak bir gerçeğe dayanmanakt8dır. Çünkü; orada ııa uşta iş

çiler, uüyük fabrikaiarda kendilerine eşit daha küçiik fabrikalardaki ış,

iı.r" lrvrrı a iazia ücret ı|ınakta,dırlar. E,akat bütiin mescle, brıııdan
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ibaret tleğiltlir. I(apitalizr1 Marlrs'ın üeı.l sürdüğii şekllde inklşaf etme
n§tir. Onun için tahmınteri de yanlş çüniştır.

üoMÜNİ§TI.ERDD DUnuM

Öte yand;ın komürist ülkelerde ve bilhassa Sovyet Rus5ıa'da eko-
nomik durum ve tanm bir türlü diizenlenememektedir. Bizim solculara
§orar§ıanızt §ovyet liusya çoktan kapitalist olmuştur. Onlara göre asıl
komünizm, yahut Maoizrn şimü artık Kızıl Çindedir. F'akat evvel& şu
kapitalist olan §ovyet Rusyaya bir göz atalun. Onu, ondan daha az nü-
fusu ve toprağ olan Birleşik Amerika ile mukayese edelim. Sovyet Rus
ya'da 220 milyon insan var. Bu halk 180 etnik grups aynlmç olup 120
geşit dil konuşurlaı. Rusların büyüh mücadeıesı mevsimlenliı Mernla
ketin txilgelerinde kış, kar ve buz en ızıudan alh ay silrer. §okaklar-
dan hallıın geçebilmcsini temin için tümen değü, büyülı orılular hılinde
işçinin çalışması ıeap eder. İlıllm o deıece soğui\tur ki; insanlar donma
maİ ;çin biiyük gbyıEt sarfına mecburdurlar. Fakat 6u 36E ıktan da da
ha beteri halr;n hiirr,}et§izligidir. Öyte ki sanayi çe ilim alanında ne
kadar ılerlerse ilcrıe§inler halkın bu bahtsızlığ: ilelebed deııaıı edeceğe
benzemektedir. Gerçı Stalin'in 1953'de ölümü iie terrir biraz daha ha-
fiflemiştiı. tiakat neniız şimdi 29 yaşından yukarı olıırayan 120 milyun
Pııs gençlişi hüıı,ıycie kavuşmaktan qok uz-.ktırlaı.. Bıına rağmen dün
ya olaylarından. lıiilaşsa batı öleminde clııp bitcnlerden gerçek bilgı at_
nıak ıçin susamış ç,ıı haldedir. F'akat bu biigi komünıst partisi yönetıci
leri tq"afiııdan eılaı öan esirgenmemekte. çok zırmaı kendi görüşlerine
g«ire tahrif edilerek verilmektedir. sovyet ıi:r,unıigı h6lh parti tarafın
dan verilen emirle"le yürütülmektedir. Bu cihetteıı hallıın ihtiyaglan bş
ta gelememekte, ko:,rünist partisinin çüarları gözöniinde tutılmaktadır.
Bundan ötürü iıatlıı memnun ede,memektedirleı

Ekono:ninin bı-a, sektörlerinde az buçuk kapitalist metodtara eği-
linmekte olduğu ı.ıu hakikat olmakla beraber heniiz bazı_ çevıelerde id-
dia edildigi gıbi Sovyet ekonoırıisinde esaslı bir değişJılik için zaman
çok erkendir. Ge"ç ba.zı satış mağazalan fabnhalar doğnıcan doğ.nıya
sipariş verebilmeiıte ve tahdidler dahllinde ise de bu tla henüz sahhta-
dır. Yeniliklerin ııücj,ii Liberman adınüa bir §ovyet elıoncınis';ıdir. I3un
dan gelecek yazınıızda bahsedeceğa.

Harkov l_İn;rerıjtesı profesörlerinden iktisıtçı Liberman'a izafu
ten l,itıermanizm dıye adlandırılan si§tem §ovyet Rusya için iktisat ela
nında "ihtiliü" 3aratabiiecek bir anla.m taşımak.ı"acıu. Liberman'a dahı
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başka ileri gelen ilıtisatçılar iia iştirik etmektecl]rle,;r. Eu yeni gistemin
kısa bir tirrfi şudur;

E'abrikalar, I$oskoı,a yöneticilerinin halkın istemesini emir ettikle-ri şekilde mal ıstıhşal etmek yerine, halkın dahı fa:la sevece.ği ve satın
aiıı"p"& eşya imAl etmelidirler. prensip bakımından ve şekil itibariy-
le bu ustl kapitalıst sistemin bir kopyasıdrı..

,/
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OrULLARDA ARTAN

KoılttJNİsT PBOPAGAİ{DA§I

Osman YüK§E[,

Mektuplaralıyonın;görenler,bilenler,duyanlaranlatıyor..Lise.
tertle öğretmen okullarında-komünizm propagandası almıŞ YüriİmüŞ'

Bazıgenççoculıiankomünistpropagandacılarıyakalıyor;onlara
herhaftamuayyea-birparaveriyorlar.Oğlanlarakız,kıdaraoğlanbıı
luyorlar.Ceplerdcp,*,.y,oı,nnda-güzelkızıar..Geziler,toplantılar.A.
ra _ ,ıra zevkli 1it;;i;;'s.;;; "Tii" _partisi 

propagandası, tiİzüğü" t'i'

seler Utlyle; öğretmen okulları böyle" Enstitüler böyle,

*
Bir öğretmen okuluııda bir öğretmen Rusya'yı Şöyle methediyor:

Rusya'nın Aliahı yok, Ay'a çıloyor; bizim Allahıınız vaJ, yerde

süriinüyorua

Sankiteknikgelişmelerin,çalışmalannAJlatılai}gisivaınışg'bİ,
ve sanki Rusya evl Eı.".rk bir füzeyi göndermek için milyonca insaı

esir gibi çaııştırırııyor,'milyonıarca insanin nafakasını kesmiyoımuş gL

bi!.. 
*

ımam _ Hatip okullarında clahi bu türlü rezaletlere şalıit,bluyoruz,

Bir İmam - Hatip Okulu hocası, teneffüste, bahçede dolaşan bir tale,

benin yere tükürmesi iizerine "Git ulan, sen onu cğ^minize tükiir" diyebi,

liyor.. 
*

Diğerbirlmam-Hatipokulunttabirkadınöğretmen,sınıftagiİ.
zellik müsabakaran tertip edlyor; yakışıklı çocuklara yerim seni Qocuk

demiş,§onradatalebesininpantalonunrısınıfinhuzunındaçıkartarak,
yıiızıkızatao çr"rp diğer öğrencilere.gösterip: - İşte utanma diye bu'

la derler, mahçupluk budur çocuklar!"
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Demİş,tİiyebİlmiş.Psikolojiclersinclgbuutaıımazkadın,..utanma.
5n" böyle aıtatmş!

*
Çocuklaraçinimürekkeple..HalkthtilalKomitesi,,,(HalkKurtu.

tuş IIare,keti" gibi, levha,lar yazdırıyorlar, Oraya, buraya astırıyorlar,

Zatnıdeı,sleıdeıı sıkışmış olan gençler, kurtulmalı için, bu levhalara sa,

nlıyor, bu propagandalara alCanıyorlar"

*
GazetelerAllahınhergiinü.APveiktidarınaveonunhükümetine

..satılm§lar" diye nıİap edŞor. Fıkralar, karikatürler, Bir taraftan da

Basına, sanatçılara ];urnt, /apılıyor,, diye feryat ediyorlar.. Tıpkı Yahu,

dilergibi.Yahudihemvururm,şyu,,,ndokine,hemdenevuruyorsun?
Jly" 6ra*ş. Hell<]clar, TiP'cİler bunlann yanaşmalan, yardakcrlan

..Hep ınınıyorlar!.. Kime? Milletin gerçek temsilcilerine, meşrfı ilrtidara,

-rÜaa"..ta.. Evet, hern vuruyorlar, hem baSnyorlar,"

Atlah bunların cline, Türk mitletini değil, ga,vunı bile düşüımesin,
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rip vE T.n.T.

Jsnan İ UlıŞı/:ıJ

' Bııılır ilıi übıp çıwılırdır. TtP, Mççliştı ıncık 14 mçbuıu olın
bh pırtidir. TIiT, ıinaglndç tııılcdiği bir şür|i maıkeli koıuiiniıtlo, bu
fakir, yoksul Müslllnııa Ttirh milletinin kcıaıindcn milyonlııuı üra ılın
şilzde milli bir müesseşcdir Bu müeşsesenin en faal yerlerinde tı.m 17
homünist çalıştınlmaktadır.

TİP. Bık uk toplanh yapar ve her toplanhtlıın §onra, hükümeti ve
A<lİılet Partisini a&r şekilde itham eder, O kadar kl işi vatan hainliğinq
satılmışlığa, hayırsız adaya kadaı götürtiyorlar. Bunu da (TRT) ay-
n€ıı ve bellandıra baüandıra. bir seçim propagandası ağayla veımekte-
dir" 

*
Milliyetçi Derneklerin bildirilerini halka duyıırmamakta, soleu der-

neklerinkini noktasına, virgüliiıe vanncaya kadar yalmaktadır.

*
(TRT)'nin"itıineJ sevgilisi tlalk Partisi'dir. iltik0metin ekseriyet

partisinin sesinden çolı dahe fazla ÇilP'nin propagandası göze çarpar;
göze değil, kulaklara carpan

*
(TRT). Ttirkiye'deki mezhepler içinde Kızlbaşlğ tercih eder.. Sık

sü §ivas'ta asılaıı, Şan İsmailci, Osman!ılara kaışı, Yavrız §ultan Seli-
me kaçı, İran Şahını, Şah İsmail'i tutaıı, Pir §ultan Abdal'ın şürlerini
bestesiyle birlikte dile getirir.. "Şaha giden kenıandan" bahseden
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"TRT' Ceırıiyef bünyesini, sosyal gelişmeleri, taıihi materyali
ıçşından ele alır ve halka öyle takdim eder. Her fııtatta, din, tarih, mu-
kaddesat, mılli gelenelıleı düşmanlığ yapar..

*
(TRT), mideleri kanştırmakta, cinsi meseleleri gıcıklayıcı bir us-

lüpla anlatmakta gayet möhirür.

*
(TRT), Afrihe'tlıhl uyıınıtları, |ıendt dtvdan gibi gösteımekte, bı

ıstipil ve hürriyet mücadelelerini, kapitalist, sosyalist mücadelesi ola.
rak vasıflandırmaktadır

Velhasıl "'fR:P', bizim olmayan, "Bizim Radyo" dun

ı
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Ko,MtN.mlıf,.AAI.fyETİNEvEKoMth{İ§II,Ea,EEAaşI
wAİ{Iş vD tEDBm ZAMAİ{ı

Akad€mik seviyede fi,Hr münolıışası ve tefeHrür mtinı,za,ra§ı

deıniıi zınnederim gelpış bulunuyoruz,

§mahaditln CEM

Tiirkiyemizde soı zana^nıaıda faatiyetıeı,ınj arttuttı$. iddia edilen

,(omtinıst yeralb çalışmaları ve hüare hareketlerinden bahsolıınmalrta,

dır. Maalesef, ua.zn tomtınızaı neşriyatın, davranış ve telkirılerin yer üs'

tiı,ıaıeld açü ve menfı propagandalan yeraltı faaliyetlerinin var|ıeı|m

gerçek olduğu n*rriı"ı' ço'ı< fuınetlentliıırıektedir, Bilhassa son birkaç

iv inila" u,, _Ht* yai,arıanu yıkıcı ve vatandaşlan biribirine clüş

maı edıci yazılannın hız.lanması ve gemi aaya a|acak derecede şidtleL

lenmesi hakikateıı endışe vericidir, iiayatlanncla aslö göremiyecekleri

bir pöye ile fiırk,ün Bıiı,iık Meclislerine kadar sızan anar§ist nıhlu ve

fakiı kütleleri kandırarl mazileri kanşık şaluslar, yüriirlükteki kaııın'

lannveıdiği.,tnını-"v"aenistİfacleilemö,neviyatçıvedemokratikher
hanekete, her söze uışuaıaırmalıta, baz1 saftlil olıruyıcuları iğfal Yolı:na

gitmektedirler;
Gerçi, azız yııdıımııztlı kitle şuırrrınun olgıınluğıında.n, onun milll

ko.--,t ve kudretinden şüpbe etmeğe asll yer yoksa da uyanık kalma^k-

taı bir en tıalıi ıızak iııırmamak da şarttır. §osyalist adı altıncla ve sol-

cumaskesiiçintİekomünızanyazılarbazıgaıntelerde,zamanzamaıl&
taptar hilinde meydana çıkmakta, filıir hürriyetini istismar edeıı bu yeı,_

tlsüi yıkıo faaliyetler *,yo",q üyalektik materyatia, tarül madde,

cıtik, Leninia, Marksiziur gibi nızam ve cereyaıIaıdan habersiz birçok
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§on birkaç sene zarfında memleketimizde soşıalim siperi arkasın-
da pusuya yatan "mutsıız azınlık" komiinizni b'ır mesele hölinde ortaya
atmış ve her yerde münakaşa mevr.uu yapmağa muvaffak olınuştur.
herkesç bilinmektedir ki bu yol, |ç66[ilizınin ve ihtilltci sosyalizrıin
telkin ve niifus usullerinden biriür, hatt3 en ehemmiyetlisidir. Bugtin,
mf,sıım aile yuvalannda bile söfiyane bir şekilde ko,mfinizm hakkında
koııuşılmakta, böylece ırıtisbet veya menfl düşilnc.eler, kanaatler soka-

ğa dökiilüp yayılmaktadır Bu yolua çok tehlikeli otcluğu muhdtkaktır.

Pıufesörlerden bazılan, dış matbuat eserlerinin nııda tama.men
gelmesi için kiilü btr matbuat hün,iyeytinden dahi sözaçınışlardır. Bu
teklifte ne kadaı gizli bir maksad olduğu aşik6ıdır. Bugün denokrat ba-
tı f,leminden yrırda solıııIması yasak edilen eserler gayet mahdut oldu-
ğu halde Sorryet sosyalist memleketlerinden ve demirpeıde gerisi peyk
devletleıdeo belki binlerce eser elbette yurda sokulmamaktadır; Basın
sumrüğü kalktığ tak,iiıde Tiirkiye'nin kitap satş yerleri aelerle dolar,
aziz okuyıeu tasavınır bııWrsun. İşte telıllr bu denece hlindne ve c6ni-
yönedir. Biz böyle teklifler için "sibetsiz" tebirini pek hafif buluyoruz
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oiııyııcuyıı kendi menfi saflarına çelımeğc çalışmalrtattır. Bu geıpeği he-
men ber giin trecılerde, vapurlıarda, toplantılaıda, evlerde, salonlaıda sık
sık görür olduk ki bu snn derece tehlikelidir ve memleketial;zin geleceği-
ni bir gün tehlikeye düşüıebiliriz. Biz bu noktada asli miisamahe tsıaf.
tan değiüz.

Alıademik seviyede fikir münakalcası ve tefekkiir miinazarası dev.
rini zaıınederim geçmiş bulunuyorua Zira, Tiirk vatandaşınrn büyük küL
lesi karşısındd, yurdun demokratik sosyalizmirıe at ve muhalif bir anar-
şlst ve bid'atçı-andık "mutlu azrnlık" vaıriu ve gerçekte "Bedbaht arın
Herkesçe bilinmektedır ki bu yol, Komtinizınin ve ihtilölci sosyalizıııin
lık" olan bu menfi nı;ıhalefet kütlesinin yaydığ düşünceler siin geçtik_
çe bir zehir tabakası hfllinde, vatan sathrnı kaplamak istidadını göster-
mektedir. kütle riihirıitı. umumiyetlc iktidardan ziyade muhalefetin
söderine ve tenkidlerine kulak verir, işte vatındaşın milll çg dini şOuıu
burada kendini belli etleceiı, bu şüur muhalefetin menfr ve yı}ıcı faali.
yetlerine aslA kıyrıet ve ehemmiyet vermjyecektir. Bir Devlet Başkanı.
nın ağzından ve kaleminden tıkan "ALLAH" siizünü bile yaasına istis-
mar ve beyin'yıkama nıcvzuu yapmağa kalkarak Başkanhk makamına
dil uzatan biiyle muhalefet yazan ner halde vatan ve milletin haynnı
çahşmıyor demektiı,. Uyanış ve tedbir zamanını idrtk ediyoruz



Demoknşi her §eycle, her mevzuda, her müessesedg sonsu:z v€ §l,

ntn§u hiirriyet demek olınadığına göıe anarşiye sebep olacak her haıe.
ket ve sözil memleket igin hayırlı ve dİsiplinli bir isükörıete sevketmek

kütJenin ve küüeyi temsİl eden l)evletin vazifeşi şiimüliine girer. Dev.
let her şeye kaadir ve muktedirdir. lşfu komiinist yayılmaianna kaışı
Devletin ve İIükümetn alacağ müsbet heı tedbir, fiirk milleti tarafın,
dan büyitk bh beyecan ve bevinçle kaıEılınacaktır. Vataııda§, Allaha şü-
ktlr, uyanıkbr ve yıucı faalİyetlere mukabil öcİl tedbirler ılrnmasııu
hen enni}rgt vo hem de sabır§ıdıklı beklemektedir. Tiirklerde çok gü
zel bir atasözll vaıdır: Merha,netten nıa,tt.:z y§ni buradı bahsoluna4

5ıeıısiz merhamet ve müslmahıür ki maraz ve zarer h6sıl eder. Yokc8
Müslüman Tilıh yeryüzünde en mgha,metli inşındır ve bu milkerı€m
bir duygudur.

komlinlstleıe ııe komünlst uşaklenna merhamet ve mtlslmaha et.
miıreth. Uyanış lçlnde lıir milli beyecan şu0ruyla dolu olarak itil ve
katT tedblrler olmma devıe§i çoktan gelıntştir. Türkiye'mizln geleceğlnln
ve memleket mukadderatının lrurtarı|ması için harekete geçmek lf,zım-
dır. Btzı ge.nçleı{n indinde birer tabu h6iine gelen putpeıest heyulAlan
da böylece yıkarak komünist yardakçıİannı ebettiyen bu aüz rıatandan
kovmak şarttır. Millt bütünlüğüırıüzti korumak, fiirk gençliğini müterıa-
diyen soleu neşrlyaür tesirJnde kalarak zehirlennekteıı kurtamıak, yL
kıcı cereyaıIan bir meşele olmaktan çrkarmak ve vatanı huzüra kavug
hııma"k için alınacak ınilsbet ve §emerğlı tedbtrlere 0cileıı ihtiyaç van
üı. iiük0meümiz ve Büytik Mtllet Meclis! elbette bıına muktealiıdir.

Komiinistlert affetmemek elzemdir. Maalesof ki, haııgi komiinist ef
kanunundan istlfade ederelı kurtulmuşga, bir yolunu bulup soluğu Rus.
ya'dı almş vo Ttirkiye aleyhine yıkıcı fıaliyetlerde bulıınmııştr. MeuL
deıı ibnet almalıyız. Bütihı bir milletin hayatına kasdeden, onun mlııevi-
y6,t ve iıtikl§tiyle oynaııığı kalkau, Devletln niıf,ıtı1111 yıkmağe gelışan
bir hiin komii:ıist nasıl affolıınur?

Uyaaış içinrle taın tdbir zamanını ldr6k ediyor ve bekllyoruz
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oBlts{g EDİI",MEoD çALışıLIN HADİ§E

(Yeü İstanbrıl)

Rus Komiinlst Partisi lidori, yini fiileıı Soııyetleı,in bir numaralı
dİktıtöril Bıejnev'İn f.tünya Komünişt Partİleri temsilcilerinİn de kahl-
dığı Moslıova'daki kongrede, Türkiye iqin kanun dışı, firari vıtan hÖiıü
bir zavallıy1 resmen sel0mlaması ve peri§an gayretlerine deştek olduğtı-
nu ve olaca$ru llenen ilön etmesj iiaerine ve maalesef Basının ısrarlı
lkhzlanndan sonra,, Hariciyemiz, Moslıova'dan bilgi istemişti. İşltiyoruz
ki cevap alınmıştır. Ve Kren lin'in bu hususa "dikkatl çekilmek" üzerQ
biı müracaat hazırlanmaktadır.

Haıp tl0nı beklenıe,iiğimizi hemen işaret ettikten §onra, bu dtklıat
çekmenin elzem dozdı blr ikaz mahiyetinde olması liizıırıunu dı kaydeL
meliyiz. Ve daha mülıim mi, bundan böyle aynca müteyakiız bulıınmıı
lıyız. Zira hödisc, dipıomasideki ince ve sinsi tutumu Çarlık devirlerin
den beri değişmeyen Şim0l komşumuzıın. Türkiye'nin bugİinkii §artlaır-
nı hayli müsait ve kıvamlı gördüğünii oıtaya koyar mahiyettedir. BasL
retsizlik ve ihm0lin bahis mevzııu tehlike karşısındaki mulıabili, ıınutıııaı
yalım ki diplomatik bir hatö, kısmi biı kayıp olmaktan çok öte mönalaıı
taşıyacak, fiirkiye'yi biı bütün olarak tehditlerin en ağn ilg millt vo
müstaki] bek6 meselesiyle yüz yiıze getirecektir.

Türkiye'de komünist, Doğu blokunun deği§ımez slogaq olan Ameri.
kan aleyhdarlığ hayli gelişmiş, "en teerübeli" geçinenlerlmizin bıle ba_
casını sarmıştır. Bir rıecııunun Ataiürk heykeliııdeki atın aya$na teca-
vüzünü prııtesto adiyte yola çıkan kalabalıktaı da}ıi, ibretle mi§ahede
edildisi gibi, yolda rastladrklan Amerikalı neferlere tncavıız edebilnek-
tıxlir. fiirkiye'nin müteber (?) gazetelerinde, Ii[indistaıı'ın demokrasi
özentisl yüzünden aq kaldığı, buna mukabil Krzıt Çin'in komiinia saye.

E'l,



iıın<le dev bır !ilaııigt lıaline geltıiği kabilinden fikirler, tam bır fiitıııslı,_

tukla müdafaa editehilmektedir,

VeiştebuşartlaraltındaKremlin,hartrısonus!{inemellerinden
aslf,vazgeçmeüğinibellieoercesinesirrridişlerinigösteınektevebu
kere yüİsek sesle bırlaınaktadır,

Buhf,Jvetehlilreyi,yokAntikomünist,yokAntiisl0^m,yokAntİa.
merikan gösteri ," süriiıiiiıerle örtbaş etmeğe çahşrnak da başlıbaşına

birgafletinvenatte"ıhınetiıtezahürüdüı.Şimdihiikfmetin.sokakpa-
trıtılannuı uğultusundaıı uzak kalarak, etbette temkin ve basiretle dav,

ııanmasııu ve fakat, f(remlin,in niyet ve tasawıırlannı açığa ınıracak sıı,

retlemeselenintizerinegitmesinibeklemek,tektesellimizolmaktadır.

Bu istikamette bütiinüyle Basının oluı olmaz §ea veıqn Üniversite,

lerimizin ve ttiğer mitlı müesseselerimıdn gerekeıı alaka ve hassasıyeti

gösterrıemişbulunmalan,IIükümetağııdanalmağadeğil,bilfi.ki*buşF
refli vazifeyi bütün yaıçızqeıere rağmeıı tek başına omuzla,mağa sevk

ve teşvik etmelidir.

yakup Demir rlenilea 26yallı sefiün, Moskova kongıesinde yaptığı

ve pravda gazetesiyle yayınlanan (lıi bu da kremlin,in resmi gazetele,

rindendir) konuşmJsına geıınce; bu yaz1 da ibretle olııınmalıdır. Taı k1

vatan haini, müseccet no]münist, Kremlin,in loş koridorlaıında" Ttirkiye_

nin kaderini pazarlık edecek ölçüde bir alçakla, bizdeki ba,za muteberle,

rin nasıl ayni ağzı kullandıklan ve ifacleleri arasında hemeıı tte hiçbir

fırk bulunmadığı bir kgre da^ha anlaşılsın!
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Mn Lft.EşTİBME

o§man YÜI§ED

§olcular, millp,t ve milliyet kelimelerinden, gerçeklerinden, şey.
tandan kaçar gibi kacarlar. Biiyle olduğıı halde, şimdi de bir MtT,T,n.nŞL
TİRMEDİR tııtturdular. Hem de işe petrolden başlatiılar. Öyle ya, pet.
rol diğer şeylerden çok eınıel ateş alır. Nitekim aldı da

Her şeyin milli olmasıru, millileEnesini, bir milliyetçi olaıak biz on
laıdan çok isteriz Yine, milliyetçiliğimiz icabı yabancı deyince tüyleri.
miz ür,perir; hele §in içine bir de istismar girerse.. l

Gel getelim, kazın aya$ öyle değil! Bir kere Amerikan §irketierilı-
le anlaşma vapılmış. Türk devleti bir bukuk devletidir. tiükümetler de-
ğ§ir, fakat devlet değişrnez. Devlet ve miüet devam eder, derıanlıdır"
Aıılaşmalar, andlaşmalsı milleti temsil eden T. B. Millet Meclisindeıı
goçmiştir, kanunlaşmrştır.

Tilri Devleti ve Hükümetleri ve bunlann dayaıdığı Meclisler, bıı
giin kabul ettiğini, yann bozarla^rsa, bu devletlerara§ıı hu]<uk yöniinden
nasıl tefsir ve kabul edilir? Diinyada itibanmız kalır mı? Bu biı..

İkinci§i. Bu anlaşmalar nasıl bir anlaşmadır? Solculann idttia etü-
ğ gibi mi? Koca bir Meclisin, milletin menfaatlerini hiç sayara^k aade.
ce Amerikan çıkarlannı düşünebileceğini sanmak, bu millete ve onıın
meşrü Mecüsine hakflret olur.

Üçiinciisü: Biz bugiinkü imkflnlanmızla, petroliimiizü hıtacab §ı
tetecek dunımda mıyız? §tiylendiğine göre dtinyada 3 üe 4 büyilk petrol

şirketi varmış. Bunlatdan başkası petrolü işletemeaiş!. Bu şirkeüer,
dünya petnılünü inhişsr altına almışlar. Realite biiyle!..

Yoksa mitlileştirmeyi sokaklara, asfaltlara kadar düşiil€ıı, a]ıak ı
altı eden, sanimiyetısiz millet, milliygf,, millİleşme yg millilgştİımg ğti§.
Eanı yaygaracı, çrkarcı komiinist uşaklan için değildin
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. Onlır, petrolü ıniüileştiıırıak değil, Sowetleştirmek istiyorlar.. (Sii-

miirgeciliğe paydos), (b)mperyalizıne paydos) diye sokaklara yazı ya_

zanlaı, yaadıranlar, genqlerimizi aldataniaı; güyA Türk petrolünü yabaru

cılaıdan kıskananlar, koskoca bir Türkiye'yi, tarüi, şeıefi, devleti İle

birlikte Rrıs emperyalizminin kucağına atıyorlıar.

Rusya'nın boyunduruğu altınclaki 52 milyon Tiirkten ne hatıer?

Millileş,ne, millileştime.. Buna e,ıvel6 kendilerinden başlasınlar..
Kendilerini milllleştirsinler. TİP Başkanı bay Aybar, ewelö keadini,
Moıltovı hayrını ve kurbanı taraftarlannı millileştirsın de sorrra sıra
petıole gel§in..
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AzlTTıLIR

Osman YÜK§EL

Eııvgt azıthlar.. Şu ıon yllarda, ıolculır lyiee azıthlar. Ruı3ıa'dı
llılit bu denl0 miifı{t, harııçtll ıolcu vaı mıüı bllmiyoıtın?l

*
Şunu açıkça ltiraf eılelim ki: ieni Anayasamıznn hazırlanmasında

solculıt ağır basmışlaı hadüzatındı biı parti parolası olan, sonradaı
Anayasıya tthlt edilöD oltı oktan nilliyetçiüği daii çıkartıp atmışlan
dıı!.

*
Sol cepheye bütün kapılar açüınış, sağ cepheye hapishane kapıo

gtbı iyice kapannışür. Çünktl, Anayasayı yapan Kurucu Meclis, Millet
Pgrti§iııiıı 26 kişi§l hariç hep Halk Partisindendi.. Bu paıtinin sol kana-
dına düşenler hazırlıdıar bu Anıyasıyı. Milletin yitzde 65 _ 75 ini ter_
sil ve teşlıil eden partlletden hiç kimse yoktu!..

Bir ütil6J §onrağı hava"gı içinde yapıveıdüer bu 'renunlın.j

Mllüyst$Uğin Aııyııa'dıı Ekanlmısı, bunun yar{ne, soıyal dev.
leü ıosyıl ıdalet giH ünıflııı neııey. kadar vardığı belli omayan müp-
ben, ellstiki tlbtılgr koyaııh, ıonrgdıı glrişllec€k ıolcu herekeüeıb A.
ıayasada mesnet haaıiıdılan

*
163. madde gİbi iün ve vicdou hürriyetiıi köstekliyen, bigbir mille-

tin Anayasaşrnda ve üğcr kunımlannda bulunmayan bdr maddeyi Ana-
yııcyı itüıl edeııeh, bıı ıı}ıadaid müıtakbel faıltyetleıu ıed çektiler. Es.
klden bu kanunıuı danası ııaıdı. Anaa, }roktu. şirıdi arıası dı tart
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§ot faaliyetlerin gelişnestntle'Anıyasanm bu, şeHe so}rulmasının qE

tadıi olduğıınu ryııy_orun
*

§oıc,'ıt8nodİvasıaeilir?Nelstiyorlar?!Tiirkİye'ninkalkııınasını
iliirk mittetinin ıefüııı ını, De geını?

Eğçröyleotsayilıdİİrtıgııdınberl,bizedüşmanlığınıhe'rvesileile
göstö Oİta gı,ı'L ya,ıın dtiziıe Türk devletini haritadan silen,

hakınl §ıbiry&,ıafiı sıırei, ma,hvedeıı, Rusya'nın gölgesine sı$nmaz'

laıdt
Bıını8r, !f,ürkiye,ıİn İ§tikbaıİnı koüünist Rusya,iıın elinde gören_

l€,raliı. Şiniliılen oılaıa kıır yapıyorlat.. "Bb sizin ada^mlar,ınızz" demek

ft*;r*. ileride, turuvea. iunııaca,n adı sosyalist, kendi komiinist

n"iıa,ır bağlı bi1 .i-amtla vazife alaııa^klaı. fiirkiye,yi Rusya,ya sat.

na,tpahasınadaolsİı'başagpemeyeşimdittenkendilerİninamzetgörü.

'";il. 

oıtann inanıü. g,i"*iıi, atlamıart olmaya bazırlanıyorlar, Gflye

bıL fakat bu gayelerine,"sııre,J halrtan görünerek petro_I meselesi, topra,k

,"tu-,ı.oEr"ı ıdalet, sosyal güvenlİk gİbi alflvatar_ı ele aİarak gizliyon,

laı, ma*alııorlrı.
*

. Yabancı sömtİıgecİ, emper5ıırist, kapİtalİst, bİlmem dalıa ne "ist,ı

gıbi tebırlerıe ımeıtaa,aan iğrenüklerini giısterıyorlaı F,akat, bız€ tam

]ıabancı,tam.ıüşnan,ta,memperyatistolanRustardan,Moskofdaıhiç
igrenmıyorıar. §aıH Ruslarlı 

-Aıs _ Baba bir, öz kardştirler, Dostrı

mııa büyiik konşıınııız Rıısya.. §ovye! Sosyalist Devletler Birüğİ, Aca_

ba Rııs bevletintien başkg bangl devletler?!

Zıvalh Azar,beycarı Devleü mi? fiırheııista,,ıEı, Tucikİstaa mı,

özbetistan mı? Kırgzlar mı? Iİepsl tle cğraft bir isimd€1 ibaıEt kalaıı,

halİnnın miinewerleri öltliirttlen, geıİ kalanı esir kaınplarında çalışbn,
lan zavallılaı nı?

Şıınu ıınutmıyalım ki, biz Tltrkiye ryg9l,_Ty["1n yerytiziinde

mttstakit kaJnış son ?€ tek fiirk milleti, Türk Dwletiyia

Işte, ıçımızderı bu köpekler, bu mılleti, bu devleti de tızllara pes,

keş çekiyorlar.
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Bir tatnm kanı bozıılr, nereden geldİğl bellİ olnayan, sütü boaıİı
mutlaka diısİz, ahliiıcu ve Allab'sız herifler, romantik, sempatik ba,z

millı konulara t€mas ederek gençlerımizi,tavlayıp avlıma^k yolıına gir.

mişlerdir. Dikkatli olalım*

a

ı



ttİU,slEltıLErEcı rlM?

- RAKAMIIIB Koı[UştİYoE -

O§man YtirsEL

Yeni yayınlanan i.iı istatistiğe göne, Müştemlekeci Devletlerin ida
ıesi alhnda yaşıyan niifııs miktarı şiiyledir:

tngllteıe'nln hiikmü altında yaşıyanlar 15, Porteklz'ia t4a Aneıf-
&a'run 2, Fhaıısa'nın 15; İspanya'run yarım milyondun hepsi 85 milyon
\adar.

Çetin Altan ve eınsalinin Cennetinjlekt estr halk yığnları iae! §ov.
yetler Birliğinin sınırlan içinde Rus olıneyanlar 186 milyon! Bıınun en
az 46 milyonu fiirk ve Yffilima1 Dünyanın hiçbir yerinde rasüanmı-
5ıan işkenceler altındı yaşıar.akta, süriinmektedirleı 227 milyon niifug
içinde hakiki Rus 91 milyondur.

§osyalist maskeli Kıat Çarlanı emr| dtmdaH peyk deııleüerin nü.
fıısu da 102 milyona vsnyor.

Kızıl §in'in, memlebetleriıdeki nüfue §ayı§ı 88 milyon, pey}ter{nde
B0 milyon.. ki oem'in yekün 118 milyon

Netice, bütiln Bah devletlerinin ellerinde kalan, milstdmlekeleıde
yaşyanlaıın miktarı sadece 35 milyon

kızıl Rus 9g !(ızı| Çin boırtındunığtında }raşıyaJı eşir insanlann seı
yısı 356 milyon f|g çfımlan biziın sosyalistlere takdim ediyoııın

İşte, gatı emperyalimi, sömürgeıiliği.. İ§te Doğu emtrıeryalimi ve
sömiirgeciliğL.
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D5

Dlinyayı sosyalistler ml esarete stlriikliiyor, bizim sokalılanı, pis-
capitalistler dediği, liberalistler mi?

Bıı işin'kemıyet, rakam cüeti. Bir de keyfiyet tarafı vaı
Rus ve Çin hesemonyasında yaşıyan insanlann hayat seviyesi, gör,

dükleri muamele ile, batılılann idaresi altındaki insanlann durumunu
mukayese edecek olursaıı, netice korkunç şekilde doğulu kızıll4nn eley-
hinedir.

Bizim sosyalistler bunu bilmiyorlar ru? Biliyorlar, bllirler. Fa"kat,
onlar gemi azıya almışlar, ille de Sovyet idaresi diye tutturmuşlar. Bu
kız.ıl ceheoınemı, hayal hanelerinde aenngtp çvlrere|t, gançliğe ytıttur-
muşlardrr. F'akat, bu vataııı, bu toproklan biıe İsmet Paşa'ya hediye
edilen at gıbi kuıl Rıular hedil,e etmeü.

Bu topraltlar için nice Türk nesilleri kanlannı sebil gibi akıtmıştır.
Bizim yerll kızıllannil4 tecavllzerinde KremllndekilerJ de geçmek iizere-
dirler.. Biraz daha diltkotli olmaiınnı düerig.. §onra.. Sonraşı. Kendileri
için çok fena olacaktır,



rtİgİ.,m t}nppnrİcİ uh eçırıaııı

AzE NE§n{, KARI§ı vE çocUĞU rr,n

BU§yAryA cirnıııır i§TiyonMuş

Komiinişt ya,!ıa,r, Moskovo'ya yerleşmek isteitiğinl

blr Tiirk ütıncişine itiııi etmişı

yeııi İ§bnbul

yakup Demtr talıme adlı vatan hainı zeki Baştımar ve bırkaç a,r,

kattaşının,-Moskova'ya kaçmalanndan sonra, hölen Tilrkiye'de bulıınan

ba,ın komiinistlerle mat0m aşın soicular yakın bir zaııanila Rusya'ya göç

edecekleıdir. öğendİğimize göre, Rusya,nrn hasıttİni gekeıı ve ora5ra

göç etmeğe karar vereırl", arasrnda Aziz Nesın de bulunmaktadır.

Geten yıl Avnıpa,ya giden ve oradan da büttin Demirperde ülkele.

ü iıe §ovyei Rusya,yı gcze!ı, bu arada Moskava,da (Komiinist yazarlaı

Kongresine) katılan Aziz Ne§in, Rusya,ya göç etmek karannı Moşkova_

d4 katatıgı 5,5 ay lçintte vemiştin

yAPıLlı]|t nrBAr
İleri süriİldüğiine göre, Adz Nesin, ailesiyle birlikte Rıısıya,ya göç

etmeh istedğne daiı kararı, geçen yıt Moskova E'ilm E'estivaline (Aşk

ve Kin) filmi üe katılan prodiilrtör Turgut Demirağ,a bildiıniştir. Nit€_

kım, Tıırgut Demirağ, Rusyı seyahatine dair İntibatarını anlattıs per,

de mecmİasının 3]. İeınmırz 1965 tarihti 31 numaralı ntİ:shasında, !ıziı
Nesin'in kendisine (beş buçuk aydır Moskova'da bulunduğtınıı, yerleŞ
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meye karar verdiğini, yakında çoluk - çocuğunu da Moskova'ya aldırta,

cuğını) itiraf ettiğıni belirtmektedir,

KoMt]r..[İ§T TALiMATı

: E'akat , Lzız Nesın, Turgut Deınırağ'a anlattıklannın aksine krsa

biı zaman sonra, Ru*ya'tla kalmaktan vazgeçmiş ve l\ilk_ıle'ye dönmüş-

ttır. lıziz Nesin,in bir süre sonra karar değiştirerek Türkiye,ye dönme,

sindeRusKonıünistPartisi,nintesiriolduğuilerisürülmektedir.Komü.
niştleri ve onlann çal]şrna metodlarırıı yaliından bilen ilgili çeweler, ilk

defa1926daMoskova,yakaqarıZekiBaştımar,ındabirsüresonrafiir-
kiye'de çalışmas1 içir, Rııslar tarafıncia,n, Türkiye'ye gönderildi$ni hatır

latmaktadırlar.Ilerisiirüldüğiınegöre.AzizNesin,Moskova,daiken
Tiirk komünist partısı Dış bürosu Merliez komitesi Biriıci sekreteri

(Başkanı) Zeki Baştı,npr'la tTörüşmüştüı, Bu görüşmeden §onra, Aziz

Nesin,in, Türkiye,di arır*r"rr,rn daha, faydalı olaca$ düşüncesiyle,

Tiirkiye;ye dönmeğe sıırar verdiği sarıılmaktadır,
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KOMÜNİZMLD MÜCADELD YOLIIIBİ

Kaç defa söyledik, ]ıazüıı. Kornünizmle mücadele, mitinglerle, lev-
balarla; nutuklarla, hatte kanunlarla, trıoüslerle hapisiıanelerle ol.maz!

Komiininle Mücadele:

1) Komünistlerin ele aldığı konulan, milliyetçi, medeniyetçi ülkü.
cü bir göri§le ele almak, onların i.stismar sahalannı, eşindikleri çöplük_
leri temizlemek, üredikleri bataklülan kunıtmak; yolsuzlukla, haksızlık
ia müeadele etmek.

2) komünist doktrininin ilmi ve felsefi esaslardan mahnım oldu.
ğunu isbat etmek, göstermek. Bunu münewerler arasında yaymak.

3) Milliyetçi diinya görüşünü asnn ihtiyaçlanna da cevap verecek

1c}!!de, formii]e etmek.

4) Milliyetçilik idealini cözip höle getirmek. Milliyetçiliğe çekici,
ilhıcu, yiirütücü, dinamik biı veçhe vermek.

5) Milliyetçiliği temsil edenlerin idealist, fedakör; namuslu, özil
sözü doğru insanlar olmasına ükkat etmek. Böyle bir haüo tesis ve te.
nnin etmek.

6) Mitliyetçiler arasındaki Türklük mü ewel. müsliimanlık mı sibi
ıuırıl;ı fikir münakaşalanru bırakmak. Fikirleri dernekleri, neşriyat or-
gantanru bir mihrak ve bayrak altında toplamak.

7) Milliyetçiler arasında hedefte ve esasta aynlmadan, gayeye da
,i" c,buk ulaşmak için; herkesin kendi çaprna, kabiliyetine, hususiyetine
göre iştiili.imü yapılmalıdır.

l)l Gençliği ve halkı uyarıcı, bol miktarda, ucıız; hattA parasız bro
§ürler, dergiler; kitaplar çıkarma]ı en uzak yerlere kadar ulaştınimalıdır.
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9) Ilalk 5. kollara lrorünim tülikeeine kaışı, tcşifiTtlanilır:Ima"
lı, iQeıden, üşaıdan yapılacak bir müdahde kaışnnda har€kato geqacets

vaz$ıote gokulmılı

10) Başta Aıkara ve İstarıbııl ıilmak tizeıe, büyiik şehirlerimizdeı
emniyet kuwetleri; milt§etçi, vetan§eyer eleırıanlarla ta,lıviye edilnelidir

11) §ivil poliş teşkil0,tı, becerikli, geııçlık psikolojisintteıı anlaı,
ııilıewer, komiinistlerin hücre teşkitttına vökıf bu işi kendisine remi
aylıklı bir vazifedeıı cok, vatani bir vazife teH^kkl eiten ı.iıı§eden t€şlEil
edilı '{ir.

!:2' tn ve Ortaolıullaıdaki din dersleıtni bu tşln ehli olan Hn§e.
lere veıdiınelidir.

13) İıııa,m - Ilatip olıullarının Yük§ek t§l9.m Ehstitülerinin hem
El'*arını arthıımalu hem tedris kadrola,nnı ta}nıiye etnelidir.

1 la) İınam - Hatip Okulu mezuılarına öğretneniiL yaptmalıdır

i)' tlallıran bitireııter Liesleıde felsefe hocag olatıilmeüdir.

. 16) Aynca komünirr"le mücadele edecek, Tiirk ahlak ve seciye.
eini, fiirk tarihini; halka, gençüğe telkin edecek milli piyesler, t€m§it,
ter v^-ecek, aynl blr radyo kunılmalıdır.

ljİ' Nüoyet }qmlinlzmlg ülgiü naddeler, ınızıüa kıınıştıııulnatı,
ağırlaşhnlmıtıdır.

18) Bilhassa fazla neşriyat yapılan şehirlerimizde, ehil milliyetğ
gavcılar bnılıındunılmalı bu gibi dövalar için ihtisıs mıhkemeleri Lurıü
ıııalıdır. (Biiyle mahkemelerde bilirkişiye liizum katnız).

19) Sinemalar, tiııatıplar adamalnllı kontroldan geçirilmeli ahl0lra,
adöba aykın sefalet sömiirüciilüğü yapan solak filmlerin o5rnınmasını
asla miisaade ve miisa,maha edilnemelidir.

n' Gençlik derneklerinin sağdan, soldan yemlenmesiıe mtisaadg
elme,mel! gelirlerl, glderle4 adaımakıllı kontrol 8lhn8 ıhnınelıür.

21'). Üniversitelerin siyasetten ziyade, itiınle uğraşnasını tenin et
meli; üniveıxite muhitinde tiiyte bir hava 5ıaratılmalıün

' n' Bilhassa Üniversite gengliğini, bıırslu, gilodiizlü, olma^ktar

çılıa,malı, yahlı hale geüı,meli; üg8ıda işiz-beşbog higbb gene buaı
iniınamalıdıı
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^.!) Kumarhane, meyhane bilmem ne hane gibi yerlere genÇlerin

3irmesine,sıksıkkokteyl-gibisefahet6,1emlerinedalmalarınamörıiol.
malıdır. A-klın zayıfladığı, iradenin gevşediği, sevkıtabiilerin alabilüğine

işteiliği ortamlar yaratılmamalıdır,

24 Bütün bunlara rağmen; §u veya bu vesile ile yine bunlar dur

62zlar, sokaklara dökiiliirler, Kızılay'ı kızıl meydan haline getirmeye yel

Dtlnirlerse,Milliyetçi;vatansevergençliğinkarşrlarınaçıkınalarrnı,Mos.
kova ha5rranı, sosyalizın kurbanı bu sapıklara yaman bir.ders vermele-

inı temin etrrıeli, Uu herrıan$ bir yerden verileeek bir emirle değil, ken,

diliğinrlen oımaııoır. xısas" irr*, islnmın bu esasını, asla gözden kaqır,

mamalı.ölçübuolmalıdır.Fikrekarşıfikir,kitabakarşıkitap,doktrine
karşı doktrin: talebeye karşı, talebe"

Işte aklıma gelivererı en esaslı, köklü tedbirler bunlarür, Yoksa"

..KomünizrrıKahrolsun!,,demeklekahrolmaz.Bumitingledehallolurı
maz. Birkaç kişi tevkif etmekle de bitmea

Biz iktıctara gelelı iki komünist tevkif olundu. İki kişi mahküm oL

dıı Birisinin hakkında verilen karar aylarca eınıel kesinleştiği halde, he,

rif elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaktadrr,

Birdcortaokultalebesitevkİfettik.Butevkifkarşısındaİlalkçıla-
nnVeTipçilerinı.op,,a,e,yaygarahepirnizin.maliı-mudur.Akis,inkapa.
ğ.ında bu kart ortaokut ülebesinin resmi, "KİM" dergisinin kapağında

a;'ayan anası]ıın resmi, başmakaleler. orta makaleler; kuynık makaİe,

le .. karikatürler. hapishaneler.

tİis,ana.babamerhametsömürücülügü.BirfilmİçekilmediğikaJ.ıı.
Halbuki bu oğlan 19 yaşında, buz gibi komiinisL Sovyet sefarethanesi

ile ilgı kuracak tadar ışı azıtmış. Mütemadiyen şınıfta kalan, tembel,

aylak bir tip.

ötetaraftan,bumemleketinkaltıİtemizisüdütemiz,niyetiteniz
Qocuklan; ailesine, Jnıvasınat okuJuna bağlı müsliiman Tüık Qocuklan fa

!aı,, t<itabı talrn rlsaleg okudu diye dini münakaşalar yaptı d,iye, subaysa

§ubaylıktaJı,tateneiseo}rulundan,öğretrrıensemesleğincİenatılıyor;son
ra da hapishaneleıı boyluvor. karakollarda öliim dayaklan çekiliyor, e_

vet, 6liim tlayaklan

Kafasıduvarlaraınınılavıırııtabeyinkananasındanöldiİriilenler
dahi var. Nazilli'deki (Mehmet Oğuz) gibl,
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Evet efendim, bu vatanın bu topraklann Berqek sahipleri, bu top,

raklar için toprağa düşenlerin çocuklan mekteplerden kovuluyor, §leri:ı
d..ı atrlıyor; karakollarda öldiirülüyor, hapishaneleri boyluyor da kim_

sentn krlı kıpırdamryor.

Müstemlekecıler bile miıstemleke halkına bu tiıılü işkencelerı yap,

mazlat. Onlardan iki Moskof yaıdakçısı tevkif edilir; kıyametler kopan

§a .tçılar.. ro,maneılar onlardan. sovyet sefarethanesine yiız siiren sapık

bir oğlan tevkif ediliyor. neredeyse hük{lmet devtilecek,

Ii^.rli iman kitabına, Kur,anı Kerim,e yüz süıenler; mürteci, gerİ

ei,nurcu;sucu,bucuithamiylemangamangahapishaneleriboyluyorlan

YukandadaarzettiğimizgibiAdaletPartisiiktidanndaikİkomil
nistemukabiıikİytızeyaı<ınrııırculukisnaüyle,hatis.rıuhlisTıİrkMils
liinıan tevkif ediliyor.

İçişleri ve Adalet Bakantanmıan da aşın cereyanlarla mücadele

etmekte olduklannı öğünerek söyleyip dunıyorlar,

Beyler!Bumilletbize,ortanınsolundaolaılarakarşıolduğumuzl.
Qinreyverdi.Komünizil'tehlikesinekar§ıkoysuntardiyeiktidaragetirdİ

İlerkesinbildigigibibizmilliyetçi,muhafazakerbiİpartiyıaMuha-
fazaJ<fr.rlü nedir, oJy"- aryrn ? Maneviyata, manevi lıqnnetlere, o ha1

de bu yaptığcıız nedir?

Seçimleıde bize en çok destek olanlar; bugün karş t5ıafın zihniye,

tini taşıyan savcılar; emniyet müdürleri ve Een§uplan taıa,fından ,ev-

lerine baskınlar y"piı"oı. 
-ııırn-, 

ibattet ederken yakalanıyor, kara_

kouarcİaİşkeneeterinhertiirlüsü,buinsanlararevf,göriilüyor.Veken.
dilerine:

-I{ayttİbakalım,reyvertİiğİnizparti,hük0metinizkrııtarsııısizİ.
§iz; bizim elimiztle,n Allahıhz dahi kurtaramaz, diyorlaımış!,

*
:öziimona,bizdeuııüafaza^kflrpartİyi4iktidaıızBiitİİnbuzü

lumlere seyirci kalıyonıa

Beniıns€çimbölgemAntalya,nınElmaııkazasındada.hibutiİrlii
tevkifler oımuştıır. rJnva,daki ievkifler 28,e yükseldl (Fanık Siikan,rn

kulaklan çınlasın). Tralzon,da baskınlar. Ilatay,da tevkifler. Adılcevaz

da |2 yaşında bir çocuğun tevkifl

101



Bunların aJıası, babası yo,k, Bunlar vatan evlf,iiı değil!,

,. Biz bu gıdişle nilletin hıızııruna, yann Nlahrn hıızıınına nasıl Qu

}acağız?.
Hükümet ya bu deveyi gütmeü, ya bu diyardan gitmeli, Söylene,

cek, son söz budrır._

-
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IL KwAY-l Mtr LİYE DERNEĞİNn{ 6 NIIMABALı BnJ)İnısı

yeni İstanbul

İkinci Kuvay.ı Milliye Derneğ Genel Merkezi yayınladığ-ı 5 nıırrıar.

.ralı bildiride Tiirk milletini komüniştlerle mücadeleye di"vet etm§ ve ko
miinistlerle mücadeleyi esaslayıp, komünizıni önlemek için 33 madde-
liı, '.ir dekleıtsyon atıklaırııştır. Bildiride özellikle komünizmin sahte
bir din, bir sapık inanç ve maneü değerlere inanmayan tek tarıflı bil
diinya göı,iişü oltiuğu anlatılmaktadır.
, "Mahiyeti bu olaıı ve ihtiva ettiği tehlike büyük olan komiiııizıılE
mücadele etmeyl, Büyiik Ttirkliik ideali hedefine ulaşınakta aşlması ge
reken eıı toil ve onun arkasındaki karanlık ihtiraslan ebediyen Eöndtb.
mek için büyiik bir millet mıilll cihat açmıştır" iliyen Dernek, Tilrk mil.
letine komlinizrnin panzehiri olarak şu 33 maddenin tatbikini tııışııns
etmektedir. ı '

33 MADDEı

1 - Btlıliğiniz ve tonıdığnız komiinistleıi teşhrı oallniz

*
2 - komttnistleıe kaışı kanuni nüeşıidelordtn azaoi iloı€cdo

iayilalanınız.

*
- g 

- Basın, ıadyo eine,ın&; tiyatno, Maaıit §anayi ııe paıl0,mmtd
içcrislnde stratejik kilit nolrtalannı yerleştirilmiş elemanla,rını teşnlı
eüp ilgtli ma,lıamlaıa btliliriniz ve bımla,rı muhitlci içerişindg teşıhlr et
mek ıuıetlyle testrsiz hıle getffniz
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4 - Komiinist aieyhtarı Htnp, moomua ve broşiirleri ol,ıuyıınuz,

ın^,lİimkf,,nlarlayaıdımeiıİnİ",bunlarayaüyan$y,.
*

5 - Bulunıtuğııııuz yerlere anti-komünist hatipleri itövet giierek on,

lınn konferanslu,. o".-Juini sağlayııuz, teşvik ve teşÇi €iliniz,

*

6 _ komünist faaliyetleri hakkınila bilgi veren vesika ve belcele_

ıi okı:yunuz, okutunuz ve yayınız"

*
7-Komiinistteriçinİhtisasmahkemelerininkunılmasıvekomil

nist aleyhtaİ kanurıların

8-Komiinizrndenİlönmüşbulunan5ıazarlanveş,a.nısl&nkomii.
nizme karşı açtıkları mücadeleleıde ılestokleyiniz,

*

- Komtiniştlerin neşriyat vesaiı yollarla ıniltl mile§§€§oleıo v8
9

gilnliü ya,ş,ayışımıza axzma§rıu engelleyiniz

*
10 - Komiinist al,eyhtarı esorleıi okuyunrız, [alln milli ve dini şu-

urla teçhiz edecgk konuşmalır yapını,i

*
11 - Komünistlerin Maca,ristan, Kore, Küba gibl memleketleıdg vg

esir !ıa,mplarında yaptıklarını anlatınız,

*

|2 -tliss, Fusch ve Roşenberg'ler gibi §ovyet Casustaruırn hain-

likleriniır tesirlerini anlatınız,

13 - Komlinist,lerinı Kııım'ila trıfkasya'ila Azerbaycan'ilı idİt

Ura,l fiirkistan,ila mlisliiman Tiİrklere yaphkları mezalİni anİ&ho%
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:lL-Naaiharbsuçlulaııgibi,komiinistharbvocinayeteuglulan
nın ila yargrlıınması gerektiğini yayuuz,

*
.a_Komünistlerinbasın,tiyatno,gaıntn,ınaorifsİnemagıtııyot

tarla,piyes;makale;şıır;tıyatroeseri,RomanhikA,yekaıikattİr,fıl§a'
konferans; açık oturum vasıtasiyle yaptıklan propaganda,ları vo pro_

pagunila eserlerini ."ntop, telefon, t€lgraf vosalr vasıtalar!ı ihbardı

bulununuz 
*

16-Komiinistterİngİztitoplantılannıtesbiteiİerek,buntınnh
sılması için valıit geçirmeksizin ilgili makamtara telefon, toıgTaf gıbı eı
şeri ııasıbiarlı ihbarila bırlrınunuz,

*
1? - koıııtinistlsrin gizli motbaalaımı, gizli eınak ve vesiko sak,

ladıkları yerleri, gizü verici istasyonlarını te§bit edonek ilgitı meka,mls,,

ra bililiı,inia
*

18-Yeralhyayınlannıveevl,erİndegizlievra,lrvekitapla,rbu,
lııntlııran komiinistleri ihbar eeliniz,

İ

19 _ Milliyetçi ve anti-komiinist kitaplan broşür ve mecmualırı,

hecliye şelrlintle aa$tnız. Öctünç veriııiz, okullaıda; İşyerlerinde, va,pur,

lard; partlaıda herkesin görebileceği yerlerile kasten unutunuz,.

*

20-EadyodaantİJ<omiinistyayınlannyapılmasrnr,buşekildepl
yeslerin temsilıni filınlerin gtısteritmesini vo ya,pımııu teşvik oilfuıiz,

Jt

2|-ç€şituteşelrkiilleıneslzıırşbulunankomiinİstlerinbulundukla
Fı mevkileıden atılmasrnı sağlryarak, solcıılar ateyhino sisteınat,ik t€şhır

ve yldma ka,mpanyası fuglnız,,
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. 22 - Komünlstleriıı iş ve ev ıdreslerini tesbit etliniz ve herkeşe
blliliıİnİz. Eotoğraflann, grup halinde çekerek bunlaşı muhitinizde ts,
nıfuk suretiyle faaliyetlerini önleyiniz.

*
2s - komiinist düşınanla,rını her srırette tlestekleyip, onlara 5raı-

dıınq olımuz Anti _ ktrmüniet ınilletvekilı ve senatiirlerin ra,dyodan hal-
}ı hitap otmminl ve bn konuda ına.kaleler ya,,zına§ııru teşvü vo temin
cditriz.

*
, ?A, - §olco pııopegandıoılann, ana lra,ynaklaıı olan Basın, ıEdyo,

ttp,trq şlnemı gibi pıopaganda vısıialarında komünistleıin aülmasını
tcolı §uttiylo, onlaıın en tesirli ve biı numaralı eile,hlannı eüerindoo
dırE

*
2ö_ Neşeüffiıleıi ilergi, Htap, gaze.to vesıir yıyınlaıı çok miktıı-

dlı ele gedıeııek ilenhıl imhö etmek suretiyle, yıkıcı fiHrlerin zihinleri iş
filnıını yo tııtanda,şla,fTnızın beyinlerinin yıkanmasına vo komiinist zib-
llyoüin 5p§nlma§ına eogel olnnuz.

*

28 - §olcıı eserleri satan kitabe.vlerini ve gazete bayilerini ikaz odİ
ıiz vo bunlarilan alış - veriş etmcyiniz, bunlara boykot ilf,n ediniz.

*
27 _ Milliyetçi, kitap, gazntn, broşüt ve tlergilerin satışım teşvik

edlniz, ffiiye kolaylıklın sağlayınız, az kaza,nqla saünız.
28 - §osyalizrı m,askesi altında komtinistliği tolkin edeıı ldtapları

buluıdıüları kütiiphanelerden lia|rlırınız.

*
29 - §olcu kitap ve ırıocmııalırın nekliilmıru yap,a,n gaızate ve dergi.

lere'mektuplaı yazarak, telgraf, telofonla müraca,at ederek, milliyetçi
eşerlori nekli,m etıneşini ısrarla talep ediniz.

*
- 30 - Mühiın mevkileıde bulunan kimsole,re, gazetecitere, milletve-
kili ve semaüirlere dıimi surette ve her firsatta ftqliinizın alyhindoH gö
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riişlerinid ve onlarııı faoJiyetlerini bildtıinfu. Bunu bir ttiyad haline ge-
ti]ıiünz.

*
3l - Kilit mevkie gelmiş otiluğunu görtlüğüniiz biı komiinistin ora

dan ıtılması içiı1 parlff.mento tarafindan tahkikat açılması için çeşitti
vasıtala,n iıullanarak kampanya a&ınız ve bu işde antiJıomiinist millet
veHli ve senatiirlerio desteğinı sağlayınız.

*
82 - Mllllyetçi Dernek ve teşekkülleri va,r gücünüde madileteıı vo

mi.nen destek§iniz- Faa,liyetlorine iştir0k edinia üye olunuz, yayıntarL
nı dığıünız.

*
33 - Ke.ndinize şu §ııali §oıunuz: Komtinistlerin Marks ve Rusyı

Eğnmdı çılışhklan d*rocede ben de Allob ve mitlet yolıında çalışıyor
muyıım? Buna müsbet cevap verebilmek için yukanila gösterilen yoldı
ve €,ıı tıydalı, eıı isıbetll şekilde çalışınrz. Bu, milli şuur ve idrakinizin
bir icabı, vicdanrnızılın yülr^selen sesin emridir, fert ve millet olarak var_
lıSmızın bek6sı, btiHa| ve topra.lı biitiinlüğiimüzün muhaiaaasr bu yot-
ila yapacağnu bilgili ve şuurlu miicadeleye bağlıilıı. Bu lnıba,l v€ §€§-
sb milü cib.ıt mudaka Türkliiğün zaieriyle taçlanacaktın Tarihi boyun_
Ga ta5n§ız büyiik imtihantaıdau geçrniş, tecrüheli, şurırlu ve seziş ka,abL
liyeti yiiksek koca fiiık'ü henüz kahile hayatından yeni kurtulmuş, ta.
ıihleri bir iki yi'b saııeyi bulmayan milletlerin diiştiiğli bflıiirelere silriik-
lomeye kinsenin güoü yetnıeyectktin Tiirkiye, bu mücadeleden de mıı
zıffer çıtaoılıtır. Bu tarihi alrışın icabıdrr.

Tiliht€ ,Fmııı znnuın niiksalen korniinizan haıeketlen tsEıniyetln
ııtız hına§tncı şğndı ve Tiirktüğün ka,hreüci pençeeinde hezimete uğ-
ıaııııştıı. Şuıao iyi biltnmeüdir ki, tarihi a,loşa karşı gelen heı ha,rc{ıet,
mutlaka ma.ğl0p ohı§tur ve ylno ile ma,ğlüp olaoaktıı."



ıIALK PA$Tİ§İ §oI,ct LUĞu

Prof. Os,man TURAN

HarkParti§idiktatiirliiğükoyıdevletçiuğilevemilükiiltiirderıu.
zaklaşnasıileeskİdevregörebirderecesolcubirhüüyetalmrşİsede
;d* ontada bulunduğıınu belirtn§, fakat hiç bir zaman ortanın so_

lıııda olduğunu ileri siiimemişti. Esasen eskiden kuwetlı bir milliy_L

gikadroyusine§indetutanbupartisolcubirhüviyetialüğınıdaiıen
edemezverıııırımİefkA,rdabunuhazmedemezdi.Likinihtilöldensoııra

"i* *ı malüm sebeplerle, geliştiği zananda ve seçimler arefesindedir

ki;hiçhirzaman.ıuıı,aa.vıkaaana.mayanHalkPar!§ilideri,herhal.
L- uii t J._ nıığlök hesaplarla, ortanuı solunda olduğunu ilana tiizıım

gördü.

BirpartİkıırııltayndangeçmeksizinyapılanbuilğııntıalkPartl
sine, ilk defa olarak, t ,ğo iezımeu tattrımış, eski donmıış ıeylerinin

bile kaybına sebep "'ı-"şt* 
ki, bu netıiee il6ıın yalnız memlekette değil

bi?zat bu parti içüıde de ne derece bir endişe uyaıdırüğını gösteımiştin

Bozgunun bu sebebi aşüir olduğu halde parti tiderlerinin, seçimden son

ra da ortanın solunda_ israr,efueleri ve bıına uymayan halkçılaruı tas_

fiyeedileceğinedairbeyanlarenüseyidahadaarttıınışhr.Budunın
demokratik-yolda hezımeti aşiker ohn bu dolcu davranışın anti_demok,

ratjk metodlalla çalışaca$ ve nremlet<etı §ola z,orlayacağ kanaatinı kuv

ouu*oır,rr"ktedir: İştu, uoyı"cu seçinlerden sonra çıkmasr beklenen hıı_

zursuzlukların miihi-m bir e^miti neydana çıkar,

Gerçekten muhalefetleri şırasında hulıyet ve demokrasnnin ama,ıı

sız cidaline gır§en bir kısrm halkçı ve solcu ur§urlar, bugiin de, açrk,

kapalıifadeveda.wanışlarlasosyaladaletVeyasosyalizırıcezbesineka
pımış olarak fırtınlara yaratma}ta ve sebebi olduklan sefaleti sömiire_
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cek bir gol diktatörliik havasına sebep olmakta,clrrlar, Iıalk partisinın

bu hüviyeti ı", ı."oaı 
"serı 

oıan dewİmbaz, gafil ve solcu gençleri piya_

""v,.u,-.siveonıarailerici_gericisafsatalannıbiri.ıeaıolaıaksıınması beklenııeli ve i", --r" yapıl<ıığıncıan artık bu bir kehönet sayıl

mamalıdır. Bıınunla beraber bu zorla^ma solun önce İtalk partisi içerl

sinde cidtıı bir mukavemet yaratnası veya biıltinmelerg imkflıı verrıesi

de mukadderdir.

Astında H.alk Partisinden zıyade tsmet Paşa,nın otuz küsür yıldan

beri ve ka.dro ınecmuasından şonra ortanıı solun,da olduğu ve mahdut

bir ziinrenin kenüsiyle birlik yaptıgı anlaşılmıştır. köy Enstitiılerinin

sola zorlanması da, Lun müddet, kendilerine değil, s6,dece llasan A]i,-

v" "ri"oıı"riş 
ve C\ımhurreisinin onun tarafindan iğfal edildig, kanaat

umumiefkdrayayılmıştı-IlasanAli,ninmizacımüsaitolmaklaberaber
onun kendi başına ııaarıtte solculan hima,yeye cesaret edemiyeceği de

bır türlü düşüniiüememiştl Nitekım bazı köy Enstitiılerinde ve Maarıf ,

veköletinde yrva y"p*o solculara karşı Tiirk çocuklan ile başüayan ve

yavaşça millete maı han feryatlara rağmen, c\ımhurbaşkanı Enstitiile_

ri ve solculan nimayede ve milliyetçiteri süıştımakta ısrar etniş; hat.

tA bir makalesite de (Ulus'ta' bi,z?At "Tonguç Baba" 5n müdafaa ede,

rekonakahramanlıkpnyesinivermiştiki,A.hmetEminYalman,daonu
.,A.ktncı,, olaıak ytıı.!"iuy*a,r. Öyie ti, Kerım Karabekir ve F,evzi

ÇakmakPaşaların,nezdindeyaptıklarıuya^ımalar,Kena.nönerdövis
iu 

"v"ı.ır"an 
milıı eflıir bile tesir edemem§ ve böylece yine İsmet paşa

nın masümiyeti ve iasan Ali,nin günflhı siirüp gitm§tir. Bu hakikat de

ancak mahdut kjmsenin malümu olmuştıır,

KöyEnstitiileri,HalkPartisivebüttinsolcularcadaartıktarihe
karışmş bir mevzıı Laırr. getüği hatde, 1960,dan önce matbuatta bir_

den bire infilek eden bir hödıse olmuş; fumet paşa'da beyanları ile Ens

titiiler için bu ka.mpanyaya katılmrş ve 1960,dan sonra 
,hustle gelen sol

cu hava nu gayreuerı Lrit r.rştır. Biz matbuahn 1960,dan önceki bu in

filikına kaışı uzun bir tetkik ile cevap verirken köy Enstittileri hasre,

tinin sadece solcu hüviyetleri ile ilgili bulunduğıınuı bu garip keşfin hiç

bif ilmİ esasa dayaıırıadığını ve bu müesseselerİn başka bir husıısiyeti

olmaclığını i:sbat etmişt*l soyıece Elalk partisi lideri kqru devletçilik,

sotculan himflye, miuiyetçileri tafty:rk ve töikliğin din aleyhtan tatbika_

tı ile çoktan beri ortaıın solunda bıılıınuyordu

Eialk partisi lideri ve taraftarlarııın bu tutıınuna rağneıı bu paı

finin milliyetçi aydınlardan miiıekkep kuwetli bir sağ kanadı memle-
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keti sola karşı koruyor; üniversitetle, Maarıfte ve köy EnstitülerıntleLı

şolcularr temizliyor; bazı sol zorlamaları da biı yandan bu kanadın kuv

veti; öte yandan da haık efk6,nnın baskısr önlüyoritu. Gariptir kİ, de,

mokrasi dewinde sola karşı rnilli iradenin kudreti ağu bastığ ve De,

mokrat partiyi de bu kuwet iktidara getirdiği halde İlalk partisııde

millı itadeye ve milliyetçiliğe karşı tersine bir tema.yil hekim olmuş ve

bu inkişafla partinin ."ğ ıi"o*aı 1950,den §onra çok zayıfla,mış ve ade,

tl kırılmıştır. Demokradıı geıişmelere rağmen bu tersine tekömtil tlalk
partisinde solcuların gittikç ağr besmalarına ve tedrıcen aşırüaıın o_

nun yiikselı kademelJr,uıde, meclislerinde ve hattö hükümet saıdatya_

iannda itİnalı mevkiler kazaıınasına fırıat verdi. 1960 styast bıürani,

le maskeıi sosyalizm gıttikçe tehlikelı bir cereyan halint alınca da İlatk

Partisi liderlerİ ırtık, 1965 seçimlerindo, orta.rıın solıında olduklannı

cesaretle il§n edebildiler ve blr takım kanşık heaaplann faydalı netlce_

ler verebileceğinİ saııdılar. Bununla benaber Halk Partİsinde, son yılı

larda bile, milliyetgilerin veya sola karşı unsurlann, za,man z8ma,n, kuv

vetlerini hissettirdiklerİ veya bazn siyasİ hesaplara göre, geÇici de olsa,

yüksek mevkıleıe çıktıkları da görtıtmüştür. Bıırada, Halk partisine

iakip siyasi teşekkü]lerin de kendi fikri ve kuwet kaynaklannı ihmal

ederek mılliyetçıIere ve milli mefkfııreye köfi derecede kılmıet verme,

diklrinİ ve bu hususrın onlaıın başlıca zaafını teşkil ettiğini de belirt,

meliyiz.
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yENl MDSELEıEn çIKAIıIYonLAR

yeııi İstanbül

Milll Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri paşanın Tiirkiye'de komü
nizmi bir tehlike olarak küçümsemesine rağmen, bu memlekette bir zı.
maudır ıımumi efki.n meşğul eden meseleleri sol propagandanın ortayı
attr$nı, pek0lö da allka topladğını testim etmek tfuımdrr. Bu propı-
gandanın beyııelmilel komünist emeller paralelinde bulunduğunu ise, ay
nca isbata dahi liiaım yoktur.

Türkiye son bir dewede iktisadi meselelerini ön pl0na almsk ihtL
yacını duymtıştur. Sol, bunu derhal benimsemiş ve ayn ayn her mege.
leyi, beynelmilel komünist emellere hizmet igin ayn bir vasıta hölinde
Lullanmayı bilıniştir.

Bu memleketin yeraltı senıetlerinden manevi kılmetlerine, dost.
luk ve güvenlü anlaş,malarırıdan Kürıs problemine kadar §ol'un el aL
Dadıgı ve dejenere etmediği meselemiz hemen de yoktur.

fiirk halkının umumi temiyiillerini, bir cemiyetin temelinİ teşkl
eden tabakaların her yerde değişmez vasfı olan muhafazak0rlığını, bey
nelmilel komiinizmden de vahim bir tehlike addeden zihniyetin yanılğ1-

ğı başlıca bir noktaya burada kısaca ve tekrar §aret etmeliyiz.

Gerici bulunan ve daima "ona rağmen" bir şeyler yapmaktan bah
sedilen Tiirk halkı, tarihi' boyunca liderleninin ardında yüriimekten gay
rısııu yapmamrş, ağır başlı, söz dinler, iyiyi kötüden tefrik etmekle ye
tinir bir topluluktur. Tanzjııattan bu yana Tiirk Milletinin kaderine
müeşsir değşıklikler mevzuunda bu Halkın gerçek mA,nöda reyine boş
vurulduğu nldir, pek nidir haldir. Bi]hassa ordu mensuplanrun iyi bil-
mesi gereken vi.kıaür: Meşrutiyet'te bu halk asker liderlerin ardında
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yürlimüştür. IVlilli Krırtuluş Mücactelesinde başını, gene asker tiderleri,

nin emrine 1.ov*oşto,, 
-İİ- 

ll,y,*'ta işbaşrna gelen gene, askerlerdir ve

hidiseyibüyükni,oıg,,,,ı,ı.lakarşılayaniseglneTürkhalkıolmuştur.
Bu hareketiıı lideri ğ-uol"y,'au vazıf.eye devam edemez h6,1e gelince, ye

rine gene bir aslrerii seçiımesini sevinçle karşrlayan da, o halktan ğa},

rısı değilclir.

Demekki,TürkhalkındanensonşiköyetçiolabilecekTiirkler,bu
milletin ordusuna *"o,op kumandanlarjır"iürt Milleti kumandanlann

ağız,laırını "çr, 
,n", 1,lu,ai,O"n şekvA edişini elbette yadrrgayacak,

tıından derin elem duyacaktrr,

Bu rea]itenin bir cliğer cephesi de bize şunu gösterir. Tiirkiye'nin

kaderine tarih boyuo," l"tll,arnet veren; Türk halkrnın temiyülleri de

ğilür; kendilerini t"1,1, u"vu haksrz "aydın" sayanlardır ki, kadeı çiz-

gimizi töyinııelri rollerine devam etmeı.leoırıer. Öyteyse tehlikeleri, mil

ü mukadderr*o, ]*med.ik ıistikaımetlere de siiıiikleyebilecek ha

vesledTiirkHaık,,*ba5,r,od,oziyade..Aydınlar',denilenekalliyet
arasıntla aramak .'r" nı, Ju."y*rn t"irııı.u dozunu, bu muhitte gördüğü

itibaragöretiyin"t*.ı.aklaveh0diseleredahauygıınolur.
Bunuböylecekayclettiktensonra,clikkatlerinibirgerkeçiizerine

çekmek istediklerim#, orıı*ııro.ı.i gtinlerin bir hlctisesini haber vere

lim: Aramızdaki soıcuiar şimdi kürt meselesi diye srın,ı bir mesele ele

alma kararrrr" u*Jrşırrarr. saa".e bu meseleyi ele,alış,_işteyış ve değer

lendiriştarzlarından,onlarıntıangıemeııerezebünolcİuğunuveasılteh
ükenin nerede tomurcul<landrğını anlamak kabilctir, yeter ki bu müşa_

hatleyi yapacak ;i;;, dikkatlerinin ibresini, peşın hiıkümlerden sıyı,

rarak,.,r,,,oı.tu",,,,getirebil,sinu"t,uı.iı.,tıerıgonrıegeonoktaclan
ve yeniden başlayabilsinler,

-
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AŞBI SAĞ, AŞIEI SOL

Mıraffa ilihişesi. tıuıüara çok lıazin bir misfi,l tieğil mittir?

him bindiği dai heser?

Miinew€r A_YAşLI

İ eşn ceryantara miisaade etmi_Vece$z, Bu teröneyi 1950'clen be

ıi ctuytıyortız zrt oTĞo;i* ewa soı;aan_uaşka bir cereyan yoktu, A_

şın soklan başka ;'tii" diişiince, kanaat ve vicclanlaıın iizerinden bir

sündir geçiroişter; ortalığı dilmdiiz efuişlerdl

1950 _ 1960 senelerindeki ik]idlnn en büyiik "kompleksi" a.mn,n

baııa sağo a"_oıoilijaı-T"rmk n"rı me"iu_"", pek giizcl tirif ettiğ

ctlp'd nıınarcfetınİ ","j; eıaen gıdiyo"" y,yg,osı karşısında DP, ik

titian bazan yaprağ{ gibi titriyo,:.""]tr tutuluyor, ne yapacağını şaş,

nycırdrı Eemen 
'#ğİ; 

İry*,Uİ,.'-'İş,, sağve sol,cereyanl'ara mii.

saade efuiyece$z.;-İi;;;" p.otv"t harJı.ete }"ço bir arama tarama,

Anadolu,nıın bi, krsJ;;a ıır ieratıanenın ismi "Nur" iıniş, Bilmem

Aııadolu,nun nrrgi;,.;;.rğ_d" bir.TT;;; Jiıı.ı.a"_," adı "Nur Berberi"

imİş, hemeıı dük;;;;-tipr*, sahipleri sille tokat mahkemeye, Bilmem

hangi vilflyette iki;;;^ve giinöhsrz çocuk, kendilerinden daha masum

;;;"*; bir kitap okrırlar, tlayü mahkemeye,

Malatya hadi]sesi bunlara Qok h_azin bir misil dğil midir? t(im bin

diği dalı keser, H;"y;iı lanlar eruit ışt" Dp bunu yaptr, Dp,yı

sağcılaı hıtmadı. 
*t;rorzsrotz 

10 senetİk siira"ııı, gazetelere bir göz

gezalirelin- eUo g,Ö,al ü,^Tğ"1,1. -,t,l,","ve sevk edilmesinler, BiL

tün b,u tavizler neye yqradı? Aşın "* 
İu aşın sol ceryanlara müsaade
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etmiyeceğiz. Bu löf mı? Bu akıl mı? Bu tıpkı, kurtla lıuzııya eşit muamele
edeceğim, demek olur. Ve eşit muamele ettiğin gtin, kurt kuzuyu yer ve
kuzu ile beslenm§, ku,ıvet bulmuş kurt da kuzudan sonra hemen seni
yer. §Ç ceryanla rejirn gidiyorsa, solda vatan oldğu gibi topyekün gider.
O zaman rejim idi, mejim idi hak getire. Bütün çalrşmalannın hedefi za-
ten bu değil mi? Reiim gidiyor, rejiııı nqreye gidiyor? Arkaya giden geri-
ye giden köprüler öyle beıhava edilmış ki. geri dönmenin imki.ru yok. Bu
yıkılan köprülerir eıı mühimi, belki tek mühimi dil ve yazı. Bugiinün gen-
ci eski harti, eski lisan_, öğrense dahl, o bizim bildiğimz yazı değil, bi-
zim bildiğimiz Türkçe değil. Ne kadar öğrenseler, Şark lisanlan öğreten
mekteplerin biriııei sınıf talebesi, hem de amatör talebesi derecesini aşa-
mıyorlür. Altah ömüı yersin, şurada esH Türkçeyi bihakkın bilon kaç ki-
§i kalmışlardır? Onların da yaşlan 70'i a§mış kimselerür. Binaenaleyh,
dewimciler, keudilen .le pek iyl billrler kr oıtada rejim tehlikesi diye bir
şey yok. Zira, F'ransrı]arın dedikleri gibi muharibsizlikten muharebe so-
na erdi.

§o| ceıeyan. gelince. o var, kökü dışarda olmak suretiyle var, kuv-
vetil. sistemli teşkilitlı ve her tarafa yayılmış bir surette var, hücre teş-
kilaÜ$ğ ve çdlı pa.ra§iyte var. -§ağeılğfdğ he pera| ie t€§lıiDt, Eö de heı".
hanEi bir dış ttiinya ile temas, bu edryan öz be ö, bu toprağıa, bu nıille.
tln matı Bu, Ailahın iııavetiyıe bir mukeveinet, ııiienın, İnensıılığe kEfı
şı koymasr. Bunlar "Ve marenıeyt€ i, remeyte." Ayeti Kerlıne§lniü §ıril.
na ermiş bir avuç, biı aıııç mübarek insan.

Eankacı tıeyef en di, kaşarıönizale yaşByğbiliyorsanıı, eçlnizJö 6ğyıhıt
adebİlİyonıeİlız, ltızınıi Aİrıerikerı ltohJlııde okuylıp rğhöt§ü ğoıyal ıdo.
ı€tqi otrbİlİyof§a, b'tı sevnı€diğiııta, küqttb göfdüğtınüğ ğeğ kaftat üa}rörlnö
do. Dolttor beyefeiidi ,her mevsimde eştniıle müketlef arabenıda Avnıpı
tufune Ekebİltyoıtanıu, bu nefret ettiğjniz seğ kanat ğ&yğ§lntıe. orü.
PtofegÖr beyefendi, klbiı ve drbınetle ltürsünüğtle tlorş vorebiliyofğEnı+
yine bu yolt etmek istedlğiniz sağcılar seyeıinde.

Ya siz sosyal adaletçi yazat bey, eğe1 MoskoVa sizİn yiizüniize be"
kıyorsa sğcıla.nn size oian mukavemeti yüzünden. Bunu herkesten iyi
siz bilir ve anlarsınız, deği- mi? Ve muk-avemeti ararrıl istismar ederslniz,
agılndan da fada gösterirsiniı, Zita,, zahmet ne kedar büyiik olurii, ge-
leeölı behşiş de o kadaı büyük olur, değil Ç Nihaü,et sıra siıe gelü mebui
beyefendi, eğer bir seçim yapılabilir ve milletrıekili seçilebiliyoı"seıııı, o
müsaade etmiyeceğiz dediğiniı sağ oeıeyanı sayeıindedir. Eunu ıyı biıin,
elinisda imköıılar olduğu zaman bilin1 yoksa iş igden geçtikton ıonra değil.

_
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ışte Beyefendileı sizin refah ve saadetini4 derece denece biitiiıı cemiye.
tin huzuru ve memleketin istikran bu çlımsi4 cılıT &zgıda alan, daiıııa
en çok hatısızlığa, gadre uğrayan bij aınıç gence dayanıyor. Nankörliik
etıııiyelim. yıkıcı; anar.şist, defetist ve memleketi düpe dilz satmak iste-yenlere, kuwetli sol ceroşana mukavemet eden ve mem-lekette nizam ,"
intizqını koruyanlara destek olan m6neıf huzur bekçileri sağcılardır. Al.
la^h onlaıdan razı olsun. Amin, ömin!..

tl5
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Eöy EN§TİTüLEaİ

Osman Yiiksel §ERDENGEÇTİ

§olaklar, salakle:, lU Munarrem'de döğünen Şiİler gibi, mahut Köy

Enstitiilerinin kuruluş yıld.önümlerinde döğünür dunırlar,

Ah Enştitüler!.

Vab Enstitüler!_
..Bunlannkapatılmasuıasebepclanlar,hattiimki,nverenlerva]

tan hainidirler."

İIalbukİ bu Enstİtüler, İnönü devrİnde, Şemsedttin Sirer Maarif Ve,

kili iken kapatılmışh

Bu Enstitüler yg bıuntann yöneticilen, solculukta o kadar ilert git,

mişlerdi ki, bugiin ortanın solunda otaı İnönü bile, Enstİtiilerin kapatıl_

naııına ses çıkaınıamştı, yahut çıkaraırıamıştı,
Bir kenp laala J,Uİlİ,l gibi,- bu B"n,stitiiler, fiifkiye'nin gerçklerine

uygun yerh kunıluşlor Oeğlİai, Bunlar Güney Anerika'dan ithat edil.

miştt t

BuenstİtiİıeükuranlarilhamlannışimöldenalanTongugveemsali
gdanlaıdl. 

*

ıdeoıolı bahmın(ıır Türkıye,nin tarıht gel§ımine zt olduğu kadaı1

Jeo - poütik yöndeo de çok tehliketi idl
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Bir kerre Türkiye realitesinden çok uzak, yan romantik, yan ihtİ.

l6,1cı kuruıu§larü.

Romantikti. çünkü:

Burada yetişen çccuklar hern ınarangozluk, hem demircilik, hem zi,

raatçilik, nıe}rvecilik, arrcılrk; rnşaatçılık ve a]rnca öğretilecek, VelhasıJ

diinyada ne kadar meşlek varsa hepsını öğrenecekler, köylüye öıııek ola,

caklardı. Bıı koltuğ, ixi karpuz sığar mr| Bunlar on karpuzu birden sığ-

dırmaya Qalıştıtar. Herı de iç; kıpkırıııızı: krpkızıl karpudar,

Tabii ouradan mezun olanlar, herşeyden anlar göriiıür, fakat hi§

bir şeyden ınlamaz. zavallılardı.

Ktİİtürsüz, bilgisız,. 0 ka.dar ki "ortaokul mektebi" _diyecek kadar,
,,vaziyeldunlmu", "Yüksek Riyöset Başbanlığına" diye yazanak kadar.

Bunlar köy çocuklanıı nasıl yetiştirenileceklerü?

*
Sonra, !!2iıı kö} öğretmenlerine "niimune" bağ-bahçeler yapmak

iizete a,razıIer verildr. tlöyün, köylünün ea gtizel en kıymetli arazilerı ve,

rildi, köylülerle, öğretmenlere bu arazileri verenler arasında, münakaşa,

lar, mücadeleler devam etti, durdu, Oğretmenler,, üstelik niimunelik hay-

-qnlar da yetiştirecelrlcıdi.

Öğretmen" demirğilik yapacak!

Öğretmen maraugozluk yapacah!

Ögretmen, niimune bahçeleri yapaca"k!,

Öğretmen, niimunetik hayvan yetiştuecek,

Buyının cerraze namazına!.
.*

öğretmenleııe arozı veriliyor, hayvan veriliyor, diye eok .ız maaş

veriliyordu
*

Bunlar Bolşevik taırütıi Enstitü olınaktan çıkıp da, ha.kiıd bir öğifet,

men okulu büvıyetinı kazanınca, öğretmene de yalnız öğrencilerini yetJş,

tiırıe imk§,nı verilinee, Etr3,oşr da arttınlınca, öSetmenle1 rahat bir nefes

alülar.
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ŞÜdL En§üttl yası tııhıp fepinenler, bunu pek0l& bilirlen

*

Enstitülerin, Tiirki5,e,nin mönevl değerlerine saldırgan bir tutumla_

n vardı.

Bu Enstitiilerin peygambeü diye takdim edilen L natın Torıguç, bir

enstitüyii ziyarete gıjJ -gakaı ki, kıztaı ve oğlanlar ayn ayn, öfkeleriıı_

çıkşrr enstitü idarecilerine:

- Nedlr bu hareıolik, sel9ıılık ııaziyeti? Nedir bu aynlü?,

Sonra, öğrencilere dönerek:

Karışın çocuklaı, gevişin çoeutlar!,

Evet, erkek - kız tılebeleri birbirine karıştınr,

o sırada Enstitü müdüriı Tonguç babaııın kulağına eğilir bir şeyler

söyler. Söylediği şnı adaının:

_ A.rıan efendim, böyle demeyiniz. İyice şımanrlar. İçleı:inde çoctık

düşüıenler bile var.

Bı:nun iizerine Tonguç Baba, gazab geleıek, ytiksek sesle:

_ Çocuk düşiire.ııler mi? olsun 6fgndim. §iz şehirlerde neıer yap.

*rrrrrrr. Biraz da bu işi karaoğlanlar, karakızlar yapsınlan

*

İşte, zamanın en büyük eğitİmcİsİnin, terbİyecisinin ağzındaşı çıkan

löftar. İffetli, namuslu Müsliİman . Tiİrk çocuklannı bir araya toplayıp,

bir insan hörası haline getiımek.

*

Bir diğer enstitiide, meaın olan bir genç, balen okumalıta olan lçxz

arlıadaşına yazdı$ bir mektupta:

- Şimdikt a.klım olsaydı, falanı da, falanı da yapardım, (Burada
lbir sürü kız isimleri sa}nyor.)

Aİr, senİnle otlar arı"sıod5 geçİrdİğimİz o günler, o eaatler ıınııtulııı
mu?
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.. _.' Elasanoğtan Kö_v Enstitüsünde, gtizel kız öğıencilerin, Anlıanrdaa
gelen, tl. Ati Yücel gibi, Tesmi, gayn resmi sayın misafirlere sekilik yap.
hklaıı §araB dağttıklaıı herkesin malümudur

*

Köy Enstitüleri ibtilil 5ruvalan haline getiriliyoıdu

. Genç köylü gocuklannı mevcut niz.ama kaışı iuşkıümak, ha}sızlık-
lan, yolsuzluklan mübnlağatı bir şekilde, ş§ireıek, yeni blr nizaİnın, ko.
pllaizıvıin gelişeceği ortamı hazırlamak. O kadar ki Tonguç Baba, "lhtl.
l0limiz beş sene §onra tsJrıamdrr" diyordu

Bu maksatla, Kö,y Enstitiilerine bol miktarda sil6h verildL Güya ço.
cııklar bu eilöhlarla, asiıerlik derşlerinda talim yapacaklarü. Halıikatte
bunlaı ihtilel için kullanılacakh.

*

Eskişehir Vitöyeti hudutlan içindeki bir bir Erıstitüde verilen bir
müssmerede Kalmaka,ırı, "Burjuva devletinin kalmıaka^nı!" diye yüa-
lanıyor, diğer bir enstitüde Tiirk Bayrag! prtıtıyoralu.

*

Enstitiiler, devlet igincie cievlet gibiytli. Her Enstitü idarecileri, kay.
maka"mı, valiyı, biitiis ııa}amlan a.tlıyarak doğrudan doğnıya Ankara
ile mıüabere ediyoıdu. Yakında l]nstitiilerin bir radyozu da olacaktı,
derken, milliyetçi gen:liğin gaJeyana gelip; '{DIIR!" demeleri iizerine (3
Mayıs 1944 Ankara Niiırıayişleri) bu işin başı belmi H. Ali Yücel Vekil-
likten clüştü, yerine Şeı.nseddin Siırer getirildi ve kızıl an yııvaları nisbe.
ten da$tıldı. Memtelıet içten yıkılıyordu Memleket elden gidiyoıdu.

*

Bügiln sosyalist geçinen bir kısmı gflfil, bir kısmı eahil, bir iısmı
hain olaı bu takıının busretini çektikleri bnı deııir; işte Hiyle bir deviıdi:

Şimdi bu kuduıırıuşlar: "Bu enstitiiieri kapattua,nlaı, vatan hainle_
ridE" demektedirler. Eqas vatan haini, Ttırklük di§manı bu Moskof uşak
}andır. Kötiiledikieri burjuvazinin biitiin hususiyetleri ve imkintariyle
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]Dşıyan, bu tatlı su halkçılan sosyalistleri, Türk hathnı anlıyaırıadaı ve

-nJnul" 
asl1 temsil ede,mezler"

Onlar, istedikteri gibi "halktan _yy^y* 
sömtirüciilere kaışşrız" de,

sinler, halkımızr, nu,nı,dtıman Türk hatkını atlatamıyacak, aldatanıyaı

caklardır.

Ağızlannctıı viski kokan bu yuııuşak elli monşerler" T* 
göğils,

lere, nasırlı elleıe, ;"ye; a]ıniara hoşurıı sahip çılmasınlar,

Hayöl ettikleri o 6,1emi, o Bolşevik ilemini rüyatannda bile göıeml

'yeceklerdir onlar"

],2o
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sİz ırmnpnsh[İz GArtrr,DB,

U. Ebdı ArrAYC

Milletimizinbekasınıteşkiledengençyavnııarıylıelteriıet€§.
ıt #Ş;;f;rı.a", t*rg.*i"r ve faziletli Tıirk öğrefueıııeıinıin, bnc

şeycien ewel bir ııusiıımaı-Ttirk olarak yavnılaıımızı 9.t,, ngıes1e

yetiştİrmeleriniisteınekhalıkımızdır.Büyiiköğrefuenkitıelerininbtı
idealdeolduğunainaııyonızAıcalı,buteşkilatınboakititııoktılarınıı
sol grup ele geçirm§, İ,iııt ve dini bir tcrbiyeden na,hnım biı progrır,

la teclrisat vrpı_r**iyıllarca sağlamışlardır. Milliyetçi, muhıfaza.ktt

öğretim tiyelerı uır taıafta gerici, yoha, mtiıteci adttedilerek yıpıJmaı

aıık kötiillik katEs.maktadır.-aıı"n, ııter eaı€n, höşi Peyga,nbet'e sa,b,

tekir diyen öğretnenler bu sözteriyle geng vavnılgT3 zehirteme!ıta,

dirlen yine bazı og;b"; aerjeriyie da}a^sı oınaiıığı bılde §o§]raı

liznden" Devletleştimeden, yabancı sermaye dtişmaıJığndan ve isl0ni

yetinçöktüğiindenbahistedeışharİci.",,tıtelkinlerdebıuluınakta'd
köyetler tesiı etmemekte, fakat geng yavnılanmıza baised€n,

Hazeti Peyganberiı iıjnneyız diyeo öğrefuenler d€rhİ tevkif edil-

mektedir. Gayn ihtiyrrİ 14t i" ı+zrraoaoı rınutıa adliye acabo ı,aı

nız 163. ma.ddeyi 
jgor-.r"air? vicdrn hiirriyeti, Din hiiıriyetİ yaınız

ib8dettİeğildiı.girdiniDsaliki,a5nııza^rıandadininiöğtenmek,öğteL
mek ,propaganda;r r*ma^k İ,n,," sabip olduğu, bıınlaısız bir 

'lin
;*r.ü;rdİ""ogıaııvacael- aslö hatıra getirilnemektedir.

Tllrk,iint,rihİe'fs§nelerineigikarıpıııEoZKURTıozetleriİginr
UGiiğüslerindeİtresmitaşıyanlad,diyeqmen$ıpoldııklarıcaniaııneo
yüksek me"tetesi;-ÇJ Jen, v_el<llııl yuhalıv11 liT_ }İ* teşekkiiüer

ve onlann mensupıaıihfltö öğretmen oı"r",ı. vazife EörüP, geng ve kör,

peiİi'nağlarızehira}ıtmağa.devanetmektedİrler.İştohıİıtüıöğret
lgl)



nenlerdir ki, Millet ile Devletin arasına ginrıiş, milletin itikadı, dini L
naaçları, örf ve 6,deti ile alay edip bütün millet kitlesini kendi devletine
karşı soğutnaktadırlar. Millet, kendi inançlanna hizmet eden, kendine
rehber olan insanlar istemektedir. Böyle öğıetmenler sayesindedia ki,
ancak; Millet Devlet elele maddi ve mf,,nevi kalkınmayı temin edecek,
yınnın mes'ut ve miiıtffeh Türkiye'sini kuracaklardır.

üniversitelerimizde ise: Bazı kiirsüer ilim tedris etmekten ayade,
ktlrsüyil işgal eden zA,tın poliük ve ideolojik kanaatlaruln telkin editdl
ği bir yer manzarası aızetmektedir. İdeolojik ve politik telkinlerle so-
kağa itileıı gençler Devlete, Rjz,afra ve millete karşı sevkedüp, basit
nenfaıtleııe 6Jet ediımektedirler.

Bııılar köfi gelmiyormuş gibi bir takım bildiri 
-.giildiiriilerile 

a_

0etA dsvlete direktif veınek, devletin harici politikasınP ne olııcağuıı
i&yıo ctmek garabetini gösteımektedirler.

Tlirkiye'miz de 194.5 5nlında, Allahtan başka dostu kalmamış, tek
başuıa buakılmış bir devlet idl Komşıımuz olan Sovyetler, aramızdaki
dostlıık pakhnl feshetmişler, Kars, Ardahan ve Artvini isüiyorlar, Bo.
ğazlıt ttzerinde kontrol talep ediyorlardı. Yalnrz başına kalmş bir dev-
tret, harb §onrası dev gibi kaşımıza çıkan bu kuwetle nasıl mücadele
cdece\ ona nasıl karşı gelebilecekti. Katdı ki, Ruslar tarihi emellerine
kovuşaea^klan §nın geldiğine de köni idiler. Bakınız meşhur Komünist
Rııı casıısıı olup bilO,hare dönen İngiliz Aleksander Faat ifşdatında ne
diyor: "Alnanlar harbin hitArıını mtiteakip, garb cephesinden gelen Rus
geııerallerlyle Moskova'da birkaç giin kaldıktan sonra, Güney Doğu'ya
bareket ediyorlardı. Çünkü Ruslar ga5rretleriııi Tiirkiye ve İtran iizerin
de teksif etnek iıstiyorlardı. Amerika ve İngiltere Japonya ile meşgut
iken Rusya O:ta - Dosuyu ele geçirrıek istiyoıdu. Ve bu işın kolay o-
lacaSnı düşiinüyorlardı. Fakat Japonya tizerinde Atom bombasının pat
lııyışı ve Japonlaı:ın te§timi Ruslann bu istekleııini boşa çıkardı."

ltiirkiye, bö,yle vahim bir istilö tehdidi altuıda iken, seı1 tarafsu kd
iliçbir deırletle alökan o}ıasın demek, bilgisizlik, gaflet değilse bile hiy6,
aettir. Elvette ki, Tiirkiye hayatını korumak için kendine dost arayacak,
Dütteffh arayacak, destek arayaeaktır. Bu da İtinci Cihan Harbinden
lonraı Rusyadan daha büyiik bir siyasl deve olarak ortaya Ekan Amerl
kı olmu§rtur. Aııerika, bu harbiı içinde ve sonunda yapfuğ hatnlan, gaf-
letı anlamaya başüamış, fiirkiye'yç yaıdım eli ıızatmış. Tınımaıı "Ame-
rlka'nın Hududu Kars'tao başlar" diye Rusya'ya sert cevap verıniştir.

I
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yine T'tirkiyemlzin vg Batı ileminin komüıime kaşı kıııduğu @ biiyur
müdafaa barajı NATO sayesindedir ki Ruslar, fiirkiye hatıkındaki emel.
lerinden vazgeçm§ göriinmektedirler. Knışeef'in''Oıdulaıına hareket
emri verireem fiirkiye iizerindeıı silinüı gıbi geçer, NATıo'lu doştJaıı
cenazelerinı kaldıımaya bile yetmezler" üye tehdit saınınırkeıın bunıın
cevabını NATO Baştomutanı Gnl. Norçtad'taıı olmuştur. Norçtad: .NA_
Tc)'lu devletlarln oeıczssi tek tek kalkmaa birlikte kalkar* d€mistir.
Bunıa^rı ıınutnuş göriinen h0fızası kıt insanlar, Ttlrkiyemizin Cenubi A.
merika'da veyı A.frilra'de olmedı$ıı, Ruslarla brırun bıınıne yaşıdığL
mızı, korlıunç Rus tsttll siyasetinin, Kara Çarlaıı1 yerine Kızıl Çarlann
geçmesiyle d€işmeciğini vĞ bugün Dünyaaıa korkunç biı §tav enper_
yalimü ilc kaıTp karşıya olduSınu unutnamalan lğzım geldiğinin, aksi
halin iıe vatan ihaneti olacağnı hatırlatmak isteri?.

Kendilerinden Laşka Atatürkçü olınadr$na inanau tıı insantann"
Atatiirk'uı 'lTürk 0lenıinin en büyük düşmanı Komünizndir" söziinü
unutmuş olmalan ne deıtce aıd fikirler taşdıklannı gösteızıeye kefidir.

Yine bu efendilere soralım; Fikirlerinizde samimi iseniz, Viet .
Nam falan deyip Amerika'5n itiıam ederken, bugün Diinyanın en korkunç
sömürgecisı §ovyetleri neden hatırJaınadınız? Bu giine kadar yapılmış
neşriyah gömettiniz mi? Okumanız yazmafiz yok mudur? Öyle ise lüL
fen şı rakamlara dikkatle bakın:

Diinyada esir, ba.chalannın hehimiyett altında sömiiriilen insanla-
nn §ayısı 392.359.000 dir. Bunlardan 356.664.000'i Komünist sömürgele-
rinde yaşar. iter tiirlü'insa,rılık haklanndan mahrumdurlar. 35.@5.000'i
Batılı Sömürgeci diye ifade ettiğimiz milletlerin hikimiyeti alhndadırlan
Kızıl Sömüıgecilerin h0kimiyeti altııda.ki inşanlann durumu ise 238 mil.
yon 200 bini Ruslann, 118,464,000 i ise Çin'in h0kimiyeti attındadrr.

Batılılaııa hikimiyeti altında olan memieket halklan, tarihi olma_
yarç mözisi bulunmayan, devletleri olma^mış geri kalnış iilkelerdir. Ko_
mtinist zıılmü altında^ki insanlara gelince, bunlaı, Dtinyaııuı eıı medeai
cemiyetleri olup çoğu, geqmişte devletler, hatti büyiik devletler kurırıuş
lardlr. L44J de fiirkistan, diinyın,n en kuınıetli devleti idi. Macaristan,
Polonya kezO" Altınordu Devletleri ki bu milletler kendilerini idare eden
kızıl siiriilerinden qok.dıha medeni nnilletleıdir. Çin de öyle değil mi? Bu
iki kızıl sömiirgeciniı sömürdüğü, hayaüannı yok etmeğe çatştıgı MiL
leterin başında Müslürıan Tiirkler gelir.
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60nilyonlııkhıbüytikkitlenİn,-hiirrİyetveistİklAlibahsindebirke
line bil,e ağanız,ı J*"^-, çilnaü o t,tal,a" Moskova ağzı ile Kafa_

tasçr, Tıırancı oı,**"a öyıg ni? Bu millet kuzu postuna büriİnmüş'

sur€ti hakta. gorunen.iri".i meraJr etmeyin çok iyı tanıYor. İnsanlık aŞ'

kıııgnı'ıabiltliriler-gttldiiriilerneşredİyoısaıı4İ,srail20.Asnnen
büyiik cinflyetlerini irHk?p 

".dip 1_.il_Y_o" 
miisliimanı yerinden kovaı, aç

tığa, sefalete mabktm ;;rk"e Kerkiik,te binlerce Miisliİman Türk kat

ledilirken, eıı ı,annGrlnte kıbnslı kardeşlerimiz tarüiı Gıek diye ad

lanttırdığ hırsı4 ç.pf* nalikaryalar tarafından katledilirken acaba

uykuda mı ittiniz? Ş"v, allİv,a" _I"| muydunuz? Kızıl qrtarın yaptığı

tırİhin en korkıınç t"il"ı. ," n uıa_ı"r, bi, katem ile neden dile getir,

medıniz? ç"grener§İİİ çİ^,İ şlz,nnlx NE TüBK,LüKLE vıı

Nİ]DEısr,ııııuu.ıırEBU![İt[.ETtr.nnİnAL\rAI\ilzYoKTIIİ
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