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YIL 1871: SADRAZAM'*, *oşo

"Yaşadığımız devir, metleniyet ve
teknik ilerleme bakımrndan, geçmiş yiiz-
5nllarılan iistiinaliir. Fakat insan toplumu-
nu aya,lıta tutacak ve yiirütecek ahlöka vo
mönevi bağlara önem verilıniyor. Bir ke-
limgylg, macldi alanilaki ilerlemeye kaışı-
lık mff,nevi alanda gerileme var. Bundan
da tehlikeli sonuçlar doğmuştur. Bir ta.
krm zararlr fikirler 1860 ve 1861 yılların-
da meydana gıkmş, bu fikirleri besleyen-
ler Enternasyonal adryla büyiik bir der-
nek kurmuşlardır. Yaratılrş kanununa ay-
lrırr olan bu gibi fikirlerin gerçekleşmesi,
Allah göstermesin, tiirlü tiirlü ihtilailor ve
çatrşmalar tloğurur.

Bu gibi fikirleri taşıyan komuna ta-
raftarlannrn (yani komiinistlerin) Paris'i
ne hale soktukları da gözlerimizin öniintle-
dir. Bu, insan toplumunu valışete siiriik-
lemek, hayıiutluk ve eşkiyalrğr sistemleş-
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tirip mübaiı kılmak demektir. Bu zararlı
hey'etin çerçevesini Osmanlı İmparatorlu-
ğu toprar<larrna kadar genişletmeye çaIış-
mdsı ihtimalden uzak iteğilctir.

Vökıa, hallumızın ınızaa ve ahlökı
gözöniinde tutulursa, bu gibi fikirlerin biz-
de çarçabuk ve derin izler bırakmayaca-
ğ umulun Bununla beraber, bunun impa-
ratorluk sınrrlarr içine girmesini önlemek
ve bu fesatçı fikre saplananların maksat
ve emellerine ulaşmalanna kesin olarak
fırsat vermemek için gorekli tctlbirler al-
mak hiikimetin görevidir."
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Yıt 1929: IIIUSTAFA KDMAL ATATÜRK

'Tiirk Milletinin içtimai nizanı,ını ihl6,-
lo rnütoveccih didinmoler boğulrnıaya maiı-
kümdur. Tiirk Milleti kendinin ve memle-
ketinin yiüsek menfa,atlıeri aleyhino çatu-
mak isteyen rııüfsit, sefil, vatansız ve mil-
liyetsiz sebiikma,ğzların hezoyaılaruıdalıi
gizli vo kirli eırıell,erini a,nlayaınıyacak ve
on].ara rniisamıaiıa eılocelr bir hoyot doglr-
dir.

O, şimdive kadar olduğu gibi, doğru
yolu göriir,. Onu yolundan saptıınak iste"
yenler ezi_l,meye, kaüırodilmoye ınaİüftmdur.
Bunda köylü am,ele vo bilhassa ka,hraman
ordumuz ca.nd,an beraberdir. B,na da kim-
senin şüphesi olmasın.

Il6kirrı efendiler! §iz kanıın ada,miarı_
sııuz. Ellerinize millotin, vatonın her tiir-
lii ha.k ve menfaa,tlerini vikaye odon ka-
nunlar tevü edilmiştir. İşaıet ettiSmiz
nolrta,la,n işittiniz Tlirk Milletinin büyiik
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haldarını müdafaa, odorkeıı, bu nolrtalar
oheııımiyetlo hahrila tutıılmalıdır.

Bu ınomleke,ttoki komiinistlıer §adeco
bizim tevkif ve ha,psettiklerim,izden iba,ret
degildir. Bu işJerl,e biz,nt yohndan amke-
dar olııoağım.

. y ,inn rH_P4/n2ı4r/
..vl,u*,^L-Lfu e- f,;;*

?--1-, Br;Ü;;k

Oü/r,?-"a?-r- r-r-^r,rrr^;İ
(xn_ ı /lou,4,-r
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Yıl: 196?: oRG. OEMAL TURAL

"I}iinya5ıa hakim olına,lc yolcırluğuııa
çümış olan komiinist ebmin merkezi önü-
ııo aşırlardanberi bir mflni hatinilo çıkan
Tiirkiyoıniz, ıızun ve çok kanlı savaşılaı
venııeğe daima, onlar tarııfindnn zorlan-
mçhr.

Asırlıarca siirtn bu savaşlıaı Ttirkiye'-
nin falüir, Ttirk çoculdannın yetim büyü-
rnesini mııcip olıııuştur. Bu fakirliğin do-

ğurduğu tevekkiil vo diinya millotlerindeıı
geri kalrş, hep bu üş savaşlarrn, liizum-
suz iç tliiği§lorin sonucudur. İstildil Sava-
şrmuila goçici vo oyala5ncı bir dostluğu ko-
miinistlerin istismara yönelnesi ka,şısında,
kesmok mecburiyetinde kalışımrz, toprak-
lanmızr isteyen komtinist 6Jemo lıaışı ken-
dimizi nasrl kollaüğrma da göstermekte-
ılir.

Tiirkiyo'nin, NAT0 §avunrna, Paküna,
girrrıosiylo zor karşısında se§i ke§ilen ko-
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mtlni§tlerin, Tiirkiyo üzerindeki a,ızrıiırı
NATOalatüi baa boştuktar karşısında ye-
niden ve fakat bu kero 5nlucı faaliyotlerle
Türkiyo'yi dize getinnek şeklinde meyda-
na çıkrnıştır. Çok pa,rtili şistem ve geniş
hiirriyet havaşuu meınloketimiz ateyhino
fırsat bulan vo ajaıılannı me,rnieketimizıle
sağ - sol corc5ranlıın istisma,ra sevkeden
bu ilem, bu aIdafocı ha,vanın içindo muzaf-
fer çıkacağ ha,ya,li peşindedir."

"Tiirklerin, Tiirk, Arap, Kiirt, f,6z,

Çorkez diye biiliinrno gayr.etleri, Nurcu, Pi-
lövcr, Tic,ani, Bolrtaşi, Alevi, Siinni iliye
gösterilıne hovesleri, sağcr, solcu, Nurcu,
gorici, ilerici diye 1mrçıalayıp birbiri karşı-
sıııa siirdtirülırıe gayrotleri hep bu koınü-
nist nerkezinin boyalan, değişik oyunları-
dır. fiirkiyo'yi gökerfoneye matuf bu tlaş-
ranşlarr böyleoe açık olarak öğenmiş olan
Tiirk çıocuğunun artık bu o5runlara eğilrni-
yeceği ve komiinist tuzağına dt§miyeceğ
tıbüdir."

"Komiinist ida,ro ıııakinası rneırıfieke-
tilmin şu açıda,ıı lrrymetlendirir: Oırlara na-
z/axaı\ İstanbul'dan Taşkent'o kada"r uza-
naıı korkunç bir ojderha varür. Xa,fası
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Ankam, }ı,an bodğıİ Tiirkiye,dg kuynıgu
vo Jm,ıı beileni R.usya'dadrr. Ejd,€ırhaffn
kafası vo JErı bed;eni sağ kaJılüça, komü-
nist baskrsı no ka,dar büyiik olursa olsun
bu lısrrır yok edoırıeıııektedir. Komiinistler
buna sinirlenmektedir. komiinist idare
uyguladığr psikolojik teılbirlerle ezemediğ
ejderha vo gövdesini, sarhoş, alkolik ve de-
jenere bir hA,le getirrneye çaJrşmaJ<tadır.
Bunun için korniinistler, Tiirk milletini zovk
vo eğlencoyo ırıüptel6,, idealsiz, egoist, sağ-
lam kale olma vasfiru kaybetmiş, 32 mil_
yonluk taş yığııu yaprııak istomektoilirler."

"Korniinist propagand,asıııın Tiirkiye'-
de bugiinkü metodu, aesaıeti demode edip,
katıad,ayılığ rnoda etmek, aske liği anga,rya
bildirip, gençlikteki harnlo ve enerji tema-
yiillerini ihtilite harc,a-tm,aktadrr. Komü-
nist ihtilil tıezirginlıın, bol para karşılrğın-
da gençliği korniinist ihtiiff,line siiriikleme-
ye muvaffak olıaoaklarını sanma,ktadrr}ıT."

"Memleketirnizin çok partili nejiıne ge-
çişi ile gizli komtinist fa,atiyetteni artmış-
trr. Aynca 1961 Arıaya^samıaıı hürriyet ve
ins,an haklarurdan isüfa,de eden koırıiinist-
lerin milli bekemızı tehlikeye di§iiren dav-
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ranışlınnın dozajı arfuJrtadın Koniinist-
terin gizli teşvik ve entrikaJarrylı tı€tr gtln
yeni tertiplerle lrarşıIaşılmalrta, m,ilti bir-
liğirıiz pa"rçalanmaıaa çaJşılnaktaalır.
Menlelretimizdakı glıli Komiinist Partisi
Toşkil6h ınonsuplıınnın vo Bizinı.Radyo-
nıın yürcı te§iri alhnda, karan ha yaıar-
lar, A'dan Z'ye l<adaı hor konuda, Batı ve
kendi deınokrıasimizi yeımekte, isteme-
rrıekte vo Batı'5ra diişmanlık yapmaktadrı-
lar. Korniinist blokuna toz kondum,yıp,
komünist hayranlıgı yaıatmaya çalışmak-
tadrrlar. Bunla^D tolı yönl,ti davranşIaııyla
korrıiinist propa,gandası 5.apmatrtadııIar.
Memleketin, ister Bafo, ister Doğu Bloku
ol§ıın, hiçbir tara,fa sömtirttilmesine fırsat
verırıemek, hiikürnete ve millete dtişen
Atatiirk'ün vasiyetine hiinnet borçlu olan
ve Cıırnhuriyoti emaneıt alan Tiirk Milleti,
kendisini boğm,aıra çalışan komiinist faaJi-
yotlerino onun vasiyeti iizerine görilüğü
yordo bo&na;lıilrr. Ana5ıasa kurulrşIarı,
yargr orgaııian ile SileHı Kuwotlıer, ilim
miiesşeselıori ilo tiim olara,k komiinime
kaışı koymalı zn.nınfuyız."
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Bulgaristan Komiinist Partişi'nin
gizli raporu, 1965 yılında Sofya'da Ttlrk-
çe olarak,basılmıştır. Dokiimanlannın ço-
ğu Dimiter Şişmanof adında bir Bıılgar
ajanı tarafindan temin edilm§ür. Şişma-
nof, raponın hazırlanm,ası ile ilgili olaraılı
1955 yılında B.T.A. adlı Bulgar Ajansrnın
temsilcisi roliinde yurdumuza gelmiş,
1965'e kadar faaliyet göstermiştir. Kendi-
sine diğer komiinist kaynalıların yanı §r-
ta, Tiirkiye'den kaçan komiinistlerden
ruğrul De}iorman da yaıdrmcı olmuştur.
Tuğrul Deliorınan hakkında biraz bilgi
vermek yerinde olur.

Bu azılı komiiııist, gençlik ylla"nnda
rnuzır cereyana kapıldıktan s<ınra aktif
faaliyet göstermeye başlamışıtır. Bu yiiz-
den sıkr taki,bata uğrayan Deliorman, ele
geçeceğini anlayarak yine tanınmış hain_
leıden Halis Okan, F'ahri Ebdinç, ZiyaYa-
maç ve Osman Alper'le birlikte Bulgaris-
tan'a kaçmıştır. Orada Bulgar tA,biyetine
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gee€rı Tuğrul Delioman, hölen Bulgaris-
tan'daJri öteki vatan hainleriyle işbirliği
yaparai< Tiirkiye aleyhindeki faaliyetleri-
ne devarn etmektedir. ruğTul Deliorman
ayflca Cumhuriyet Gazetesinde bir süre
çalışmrştır.

Muhtevası hayli geniş tutulduğu gö-
riilen raporda, komiinimin ilk defa hangi
yollarla fiirkiyeıye sokulduğu ve nasıl ge-
liştirilmeye çalışıldığ anlatrlmaktadrr.

Raporun hazırlayrcrsr D. Şişmanof,
fiirkiye'yi komiiniznin pençesine diişiir-
mek için yiiz kiisur yıldır açık ve g1zli fa-
aliyette ,bulıınan yerli _ yaJbancı yoldaşla_
rının, ;bdklenilen §onuca ulaşamadıklannı
itiraf etmekten kaçın,amamaJ<taür. Şunu
hemen il6,ve edelim ki, D. Ş§manof, b6,z
yersiz suçlama ve övmelerle Sovyetlere
yaraııma^kta, ayrlca olmamış olaylan ol-
ıııuş gi,bi göstermektedir. Mustafa Suphi-
nin Osmanlı Sosyalist F'lrkasrna gfudiği
yalanı bunlaıdan ibiriür.
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Dirniter Şişmanof'a göre, 1864'te Bi-
rinci Entenıasyonalin ilöııından sonra ko-
rnifuıizm cereyanmın propagandacı|arı,
l-bansa'da okuyan Tiirk gençleri ile ilgi1
lenmeye başlamışlardır. Bu ilgi, 1870 yı-
lrnın sonlarrnda daha ileri gitmiş, komü-
nizırıin Tiirkiye'de yayılması için gerekli
ortamı hazır hale getirıııiştir.

Bu sıralarda Paris kaynamaktadır.
Mövcut rejimi devirıııek iizere her türlü
anarşi hareketlerini yaratan komiinistler,
kuıduklarr barikatlarla halkı ölüme çağlr-
rnaktadrrlar. Bütiin tilkeler gibi, Os-
manlr İmparatorluğrı yöneticileri de Pa-
ris olaylarını ibret ve dikkatJe izlemek-
tedirler. Sadrazam (başbakan)lık maka-
mrnda Ali Paşa bulunmaktadır. Ali Paşa
sevilen, kiiltürlü ve ileri gör,i§lü, aydın
bir insandrr. Paris olaylannın korkunçlu-
ğu kaşısında bözn tedbirlerin alınmasr lü-
zıımunu duyan Ali Paşa, bu arada vatan-
daşlanna ,bir uyaımada bulunmayı ihmal
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etınedi. Ve muzır cereyanrn ne gibi te}ı-
tikeler taşıdığnı, yayınladığı emirname-
sinde açıkça belirtti. Ernirname Eok dik-
kate değerdir. Hele aydın sadrazamın te-
ınas ettiği husııslar ;bai<ımından, daha da
önem taşrmakta ve bugün möliım çevre,le-
rin "yok" göstermek istedigi komiiniz,
min, neleri hedef aldığını büyük bir ileri
göriişlülükle ortaya koymaktadır.

1871 yılının 25 Temmuzunda yayrnla-
dığ emirnamesinde Ali Paşa şöyle demek-
tedir:

Yaşaitığımıız ikuir, mnikıuget ııe tek,
nılc üerlem,e bakımından, geçnıiş güzyıIlar-
ilan üstünilür. ?akat insan tophımanıu
ogalcta tutanak ıse ytirütecek ahl,dka üe
mi,nnaa bağlara imeın uerümiyor. Bir leelı.
,ıneyle, mında abniln:lci ilertemnge lcoışı-
lüc mi,neıfi alanda geri,leme oar. Bund,on
da telılrkeld soııuçtar iloğmaştur. Bi,rta.
kım zararlı tikiıkr 7860 ue 7867 gılların
dn m,egilana çılımıış, aıı İiki,rleri, besleyen-
ler Enternosyonal, ad,ıgla biiyülc bar iler-
nek kurmaşlarilır. Yaratılış leanııruııın ay-
leırı olan bu gi,bi İikirlnrin gerçeleteşmnsi,
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Ana"h göstermesın tiirlü tiırliı, ihtiliflnr ae
çat ışrııalar i|,oğurıır.

Bu gibı, filcırleri taşıyan koruıınn ta.
raftarlaıının (yanö lcoırıirnistkrin) Pa-
rı§i ne hale soktukl,arı ila gözleri,mnin
öniinileilir. Bu, insan tophımanu ııo}ışete
siirüklemnk, hnydutlulc nıe eşkı,yaloğt ns-
teınkştwı,p m,üba,h lıılmak demektir. Bu
aararlı hıeEl eti,n ç erç eu e si,ni O smanlı I m,pa-
ratortuğu topraklarına ka,ilar g enişletma-
ye çalışması ihtimal,ilen uaalc ileğililir,

VEkıa, halkım,ıaın mxaaç ııe ahlakı
göz(miirıl,e tutulursa, bu gibi fikirkrin
Uıade çarçabuk ııe demn izl,er bıralemaga-
cağı umalur. Bunıınla beraber, bunun öm-
paratorluk sınırları, içi,ne girııınsini iınle-
mnk oe bu fesatçı fikre saplwıanTarın ma,lc-
sat ue emntleri,ne ulaşmalarına kesin ola.
rak fırsat ,Derrnnmnk için gerekti, tedbirler
almak hükümetin gtıreııi,dıır.

Ra.porda yer alan bu önemli vesika-
dan sonra, memiekette doğmaya haşlayan
nıill1 sanayi ile birlikte, komiinistlerin bu
sanayi ölgelerine §rzınaya çalıştıklanna
geçilmektedir. Nitekim 1871 yılında ku-
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nılduğu bildirilen ve ilk işçi teşkilötı ola-
ra,k kabul edilen, Ameleperverler Cemiye-
ti (İşçiseverler Sendikası) komiinistlerin
ağna dtişmiiştiiı

Bu hödise şöyle anlatrlıyor:

" Ameleperııerler Ceıruigeti, Kwrıünist
üanit estınin, Binncd Enterrıasyonolin,0e
başta Franıa olm,ale üzere, Batı Awupa
mnrıılelsetle?"wıdel§i sosgalist ışçi lıarelcet-
lnrinin te§ıriyle leıırutııuıştur. AEmı z,o.

mnnda İ stanbııl| ilaki sili,h f abrilwlaıı ışçi,-
loıirulen bir grup, 1895 yıl,ında OsmanlıIar
Amnln Cemiyetıni lcıırilu, Kurucaları Parıs
proktaryası hareketinwı tesirt altında işe
gifrişmişlerili. Oşma,yılı Anınle Cemiyeti
g idli, ( tlle g al ) şıa a,sa f aaliy ett e bulunuy or -
ilu. Cemıgetin giınetmenleıı Koıniinist Ma-
rnfestinileki İikirlari UrUWr, reji,mi il,e-
ııirmege çalışıyordu,

Osmaıılt Amnle Cemiyeti ancalc bir
gü faa,liget gösterebildi. Ytjnetmnnlnri
yakolandı. Herbdrü ? - 9 gü orasınila hap-
8e 7)e sürgüıın rnahlcim edilili,. Bunlarilan
bo,zılan hapisten oe sürgünilnrı lıaçarak
gıalice Istaııbu?a dijndij,. Işçtler arq,gmlfi
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gwtı begonnarnelqr ilağıtaralc faaliyetla-
rine ileoam etti. 7908 ,Ioıı Türlcl,q ilalrri-
minikn ıofı,rü meınleket i,çınde mngilnna
gelnıı yeni, nyasa ilarum, hgııiid ilağon sos-
yatist lı,areketinın gelı"smnsi, için ile etw-
ıışli, şartlar yarattı. Sosyalist eği,li,ml,ö si-
yasi teşkildtlorın kıırulmasınn ıaın ııenl-
iIı,. Halbulci o zafiınnü kolar basın srnsürü
"sosyalıam|' helimnnnin biln gazetelerile
yazıl,mnsına mdi,saad,e etmiyorilu. Bu gıbı
yasakl,ar ka]d,ırüilı. Tiırhigdile tJk dnfa
işçd - sosyoZist gazetelnri çıkmaga başlaih.
Bosy ali,aın f ikirterinin pr opag aniiasl,, gr a,
saııaşlarıııwı, g erıiştemesine ııe işçi, lıarelce-
tinin sosyalist tileirlere iloğru gimelm,e-
sine gard,ım ediyordıı,"

Raporda daha sonra, ilk sol hareket-
lerin Bulgar ve Rum komünistlerinin faa-
liyet gcistermesiyle başladr$ belirtilmek-
tedir. 1908'den önce Makedonya - &lirne
komiinist komitesi gruplarının Osmanlr
lmparatorluğunun Avnıtrıa yakasında faa-
liyet gösteıdikleri ve bunlann Bulgaıis-
tan Dar Komiinist Partisi'nin emrinde ça-
lıştrklanna işaret edilmektedir:
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*7908 il,wrirııiııl,en hgrnm sonra bör-

çoh şelıir 0e kaşabata,rila işçd lcomdtelnrd,

ğçi kukipleri lcwuldııı, Buıılarilan bazılaıı
Geııç Tiirklerk (lljn Tiir'lclffi) bağlantı
kurruıışla,rdı. M eselfr I şık Kulübü f aa:ti,y et -

çileri bı,limşel, sosEalizm prensı,plerine
uzalc olmalarına, rğmnn, sosyalizm terim.-
krind ilıllorınd,en ii,iışiırmiıg orl,arilı.

Hatti, 2! Temmnız 7909'da Setdnıh
Bosyalııst Feikrasgonıı ailı iln bır teşhüıit
kurdulor.

Birkaç sosEalist kulüp ııe gnıpun biı,-
liği olan bu feilerasgonun Seli,ııik'te bir
korıgren gapılilı.

Adı sosyalıst olnn fahat özü anarşist-
komilnıstlerilen mngilona gekn bu hare-
kette, Bulgar GeııE §osyoZist Parti*i}nin
yoTlnilığı temsi,I,oıler 0e oııIarln fihiı 11cıl-
dnşlrro imeınli rol ogruıgorlarih.

1909 gıtınila Istarıbwl}da Sosyal Bi-
li,m],eri Öğrenmn Derneğd kurıı]d;ıı. Azi,l,tı-
rının çoğu Bulgar Koıntınistlariyilo. Der-
nelc sosEalist fi,kirkri prop,ganda eili,yot -

ilıı. Yine IstanbuTd,a Tiirlc'lpr tarafınd,an
sosyalist eği,li,mli lşçiler Kuliibü megdaııa.
getirılilı. Bu ilernek Amele Gozetesi, ad,lı
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Türlcçe bı,r gaaete ile ,Iumal De ?,ııwia
,od,lı Franşıaca Uır gazete çıkarmaga baş-
lad,ı. IzmiıJilelci" Türlc Kurrıijnistl,eri iln Ir-
gat a,iil,ı bir gaaete gayınlıyorihı.

İzmir Koırıünist Teşlı[tfutının yönet-
meni olım Meh,mat, gaaeteınn reila]ctörü
id,i. Çolc geçıneileıı lıaıpseil[liü,. Gazete d,e

çılwnoa olilıı. Istanbul ue lzmiıuiklei Rum
lçomünistleri, ik LaDs ue Oergatis adtı iki
gazete çıkarilılar.

1970 yıtınil,a Tiirlc Koıııiiııistlerinin
siyasa po,rti kurup siyasa mtinadelaye gi-
rişm,elen içın gerekli şartlar gelişmiş bu-
luıuıyoilu.

Oşıııaııh Sosgalist Partisi, Osınanh
ülkesınde kıırııl,q,n itk komiinist parti,ydi,.
7970 yüının Eylül aEınd,a Osmanh §osyo-
list Fırkqsı q,ii,ı iln resnen kurulihığunu
iti,n etnıışti. Merkezi, Istanbul}dagih. Ku-
runılan şıwılarilı:

Hiı^seyın Hilrnd (Parti'nın Başkanı.
trştiri,lc Gazetesı,run sorıımhı godt işlnri
flaiidii,rii). Dr. Refilc Neı>a,t, Nam,ıile Ha.
san (Sosyalist Gazetegınin sorumlu yazı
işlnri, ,nijnürü), Perteıı Teofih, Işmatl fa.
ih, Balıı, Teııfdk, Hamü Suplıi,.
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O smaıılı §asyolisü Partisı lıallelarara-
sı sosyolist lıareketi,gle, Ikinıd Enterrıas-
goıınlla bağlaııtıla,r kuriXu. Özelhkle Eran-
sıa §osyoZist Partisiyl,e sıkı bağlantıları
kuınıetlıyilı.

Oşma,nlı Sosgalist Paıtigı'nin yurt iIı-

şı bürosu ParWteyili,. Parti, Ilğiılci Enter-
nasy oııalle bağlantısını, O smanlo S osy alist
tırkası Parıs Şubeşi ol,ını tqşwqn bu bü-
ro uasıtasıylq, terrı,wl eilıyordu. Dr. Refi,k
Neıızat bu bürqııun kurııeuşu ue gönetmn-
nigili. O zamanlnr gıyaşi, ıııütteci, o\ar|ak
Pari,s'te bulunan Aımi Kemal, Kailri Ho-
ca, Fuat Neuzat ııe Ceııail Zeki d,e Paris
bürosunun faal ii,yeleriyili. Büro şadnce
Osmaııh Sosyalist Partisiini,n dı,ş temsıl-
cElği ııazifesıni gerine getirm,elcte geti,n-
ııüyor, Franşa} daki Türk lcoıııiinistlnrinin
ınijstakit aır fuşktldtı, olmaştu.

Osmanlı Sayali,st Partisiini,n goae-
telnriııik sosgalizm yropa,gr,rıd,a3Nn0 y0-
saklayan hiilcflüıınt, mnınlelcetin a^si,yiş ae
eııuıngetinı konımak g erelcçesi,yle O sıııaırılt
Sosyüist Partisilni ue sosgalıst kuliipleri,
lcapattı. Partının ytirıntmnnl,erini siirgünn
yollad,ı., Mustafa Sııphi d,e siırgünkr ara-
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sındngilı. Hiisegın flilmi ııe partinin iliğer
'bd,zı güııatmgrıleri sürgtiııdm ilimiışte
Hiirriyet ııe ltlla1 (flüıriget ııe Anlaşma)
P artisi| ne giritiler. O şmaııtı So sy alist P ar -

tisi, seçiml,er e lcatüma,mıştı, P arl,wıwnt oilr
m"ebusla,rı goktu. Eakat parlamnntodalci
Ermeııi, ııe BuJgar MebıışInr a,rq,şırıd,a sos-
,yalist oları]ar uardı. Bıınlar bir parlom,eıı-
to grupıı da lcurmaşlarilı. Baaı sosyalist
mnbuslar Jtın Tinkler leomitesirun ikste-
ği iü,o seçilm,ışlerdi. BurıW elbette lci ,Iirn
Türlclerle sıkı bağlantı lıaliıı,ileEiltlnr.

Birinci Diinya Hwbı,nilnn soııra Is-
tanbul|da baaı işçi, ııe sosyalist partül,eri
kurulmuştu. O smarılı Sosgalist Partwi' nin
ileuamı oTan Ttırki,ge Sosgalist Partisö iln,
yina Hiiseyin Hürnn fuıa|ından lcurulmaş-
tu. Ve oııun başkarılığı altınfu bulunıııyor-
du,

Türleige So.sgalist Parti*x lcoııgre ma-
hi,yetind,e t}ıi toplo,ntı yaptı,. 1919 gılında-
kd seçi,minre Istaııbııliila il* o,iloyı iln \co.

tılilı. Fahat kazaııamailı. Bir başka ıosaa-
list pafin daha lcurall,u. 7920'ile lcuııilan
Amale Partisx hl,çbir başaro kagdeilemailü.
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Bazı işçtkrin ilasteltkil,iği İşçı Partç
si 1919 gıtındn, yapıInn seçiml,eriln lştan-
bu?un ZeEtirıbumıı işçd seınti,nikn bir me-
fuıs çıkarma,ya ıııuııaffak olilıı. Fa]caü soş-
yaldst di,ye ad,a,glığını kogrmıış ol,an bu mn-
bus seçilir seçilmaa, sosyalisttiltle hiçbir
ügbi buhınıııailığını söyl,edi. Bu partı,
T ürlcige Sosyatist Portisı| ne lwrşt saııaştı.

Dğer bir sasyalist parti o:l,arı Tür-
kıye Sosyal Demolerat Partisi ışçiler aıa-
sında rğbet görmaili. Bir teşlütfr,t kura-
nıad,o. Sadpce yönetrııCIıılerınin iştirdleiyle
ı,kı, korı|erans yaptı. Esaıen bütün fa,alı-
geti de bıındarı tbaretti. Ilcinni Enternas-
yoııal'e lwtıld,ı. Ve 7920'ile ilağıid,ı."

Yukarıdaki izahlaıdan da anlaşılaca-
ğ gi,bi, işçi, sosyalist, sosyal - demokrat
maşkeleri ile kunılan komiinist partilerin,
halk arasında ilgi tnılarnadıkları ve sos-
ya|izm edebiyatının ancak bu parti pro-
pagandacılarrndaıı başkasını kandrranu-
üğı serç€gl kendilğinden ortaya çümak-
taür.
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Şişmanof, Milli Mücadele srralarında
Rus komiinist par,tisi'nin ve liderlerinin
hararetli dostluk gristerilerinde ;bulundu-

ğuna, Atatürk ve arkadaşlannrn komiinist
tipi bir savaş yiiriitmeye zorlandığna te_
rnas etınektedir. Srrası gelmişken ,bu hu-
susta kıdemli komiinist Şevket Sürelrya
Aydemir'in,büyiik propagandası yapılan
"Tek Adam" isimli kitabından bahsetmek
isteriz. Ernperyalistlere karşl savaşan
Tiink halkınrn bu mücadelesini, bir pro-
leter uyanış, basit bir isyan ve özellikle
srnrflararasr bir çatışma şeklinde göster-
meye çalışmış, milli istiklel vııruşmasrnı
sadece bir kısım ziimrenin davasına bağ-
lam,aJ< yolrınu tercih etrniş olan Aydeırıir'_
in, Şişmaııof yoldaşla aynı paralelliğe diiş-
tüğü ortaya çıkmaktadır. İşte Şişmaıof'rın
gört§ü:

uTürlü,ye milfr laırtuluş saaaşının iie-
üaIfuL ıNruıınd,a Istarıbu?dn, Anlcarold,o ııe
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ili,ğer baaı şehirkrile ilh homiı,nist grup-
ları lwrulilu.

1918 yıloııın Şuba,t agınd,a Moskoııa|*
da çıkma,ya boşlayan Tiiık koıniinistleri-
ıwrı ılle gazetesı Yenö Dtınya bu alanda bii-
gülc rol oynad,ı.

Tüıkiye'ite Vkadirwir İliç Lenvn'in bd,-

zı eserkri,yle nutulcl,arı, Karl Marlş ilp En-
gel§in Koıııfuııst Moııifesti, ae bu gtbi,

_ Marksist - Leniruzm literatürü, Soııyet
lnlkları ite lcard,eşlğe ııe ilosthığa da,uet
ed,en beyannamnkr gayılıgordu. Türlt, ış-
çi,terigle köylüleri,ni, ortalc scwqşü çağıran
pek çok beyanrıamn ilağıtılı,yorilu. Türlıi-
ye leoırıünist lnrelceti, faali,yetçılerind,en S.
Üstiınget ile Oktaar Dewimi( nuı İhtila-
li,)'ni,n tesiriyl,e Tiıılciye'nin bazı şelıirle-
riıı,ik Ş,iır,ilTır kurulmasını, g eçiilıniş oldıı-
ğ unu b elırt mnkt eilir."

Mill1 Mücadelenin başlangrç yrllann-
da yaııi 1919'un sonlannda istenilen an-
lamda bir Marksist parti kurı:iduğu bildi_
rilmektedir. İşçi-Çiftçi ve Sosyalist Parti-
si adrnı taşryan bu koırıiinist teşekkiil 22
Eyliil 1919'da re§men faaliyet miisaadesi
aJmştır. Kunıcular arasında pek aktif
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göziikmeyen iiyeler yanında, taııınmış ko_
miinistler de bulunmafttadır. Bunlar !.]t-

hem Nejat, Dr. Şlefik Hiisnü De5rmer ve
Aiımet Akif gi,bi faaliyetçilerdir. Bu ara-
da yine azılı kor,niinistleıden Mustafa Sup-
hi de partinin yöneticileri arasrndadır. Bu
parti hakkında trıek fada bilgi verilmeme-
sine rağrnen, faaliyetlerinin etkili oldıığu
yazılmaktadır, fuçi-Çiftçi ve Sosyalist
Partisi'nin son durumu şöyle anlatılmak-
taür:

"Türtıiue lşçi-Çittçi ııe Sosgalist Por-
tisı}nin özünü, Almanyoiilnm dönen komii.
nişt T iirk'ter t eşki,t eiliy orilu. ( Türkiye'den
Almanya'ya birçok kişi çalışmaya, okuma-
ya ve orada yaşamaya gitmişti. Burılar
arasrnda komünizmin kucağına diişenler
f,aaliyet göstermek jlzere Tüikiye'ye gön-
deriliyordu. İşte bıı parüinin öztinü bunlar
meydana getiriyordu.)

Bu işçi,ler Almanyaiila 1918 yılında
bi,r ışçı-sosyatdst leııLiibii kurmaşlarilı.

Kıırtuluş ue Ayilıntılc Dergileri partb
nin gagım orgaııtarıgilı,. Marks ue Engels'-
in Kqınijnht Mani,festi Agilınlık ikrgisin-
de ya,yınlanmıştı. Eser Dr. Şefik Hiisnü'-
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niın çeoi,nsıgdi. Kurtulaş ikrgisı 7979'dn
I starıbıı]i ila gagınlanmaya başlamış, son-
ra KırşehiıJile çıknııştı. Kıırtuluş ae Ay-
donlılı'ta Dr. Şefik Hii,ırlü, Sad,rettin Ce-
ld,l, Ahmaii, Ceısat, NEzım. Hdkmnt, Kerım
Srdx, All Ni,zami, AbiluTlah Ceııikt gibi
f aaliy et çi,lerin yazıIarı çıhıy or du.

Kurtuluş ııe Ayilınlık ilergüeri ıwilJi-
yetçilı,k, Turancılılc ub. gıbi akımhara kar-
şı çetin Uır sauoş yürütügorilu.

Ethı,em Nejat ue Şefı}e Hiisnü 7979'da
bir de Kaplan dergiani çılmrdıl,ar. Buniln
ita Marttsiznx prowgq,ndası gaptüar. İşçi-
Çiİtçi ae Sosgalist Partisi, 7979'un Kasım
agında toplanan Işçi Send,ikaları Kongre-
sinde, ilewimni Tijrlc senilıkolarının(!),
meslek birlikteri enternasyonalıne katıl-
ması Ae ilgili kararın alınmasınita büyük
rol oynadı.

M art 7920' de işgal,ci, eınperyalistterdn
de baskısıyla lşçi.Çiftçi ue Sosya[ı,st Par-
ti,sı ilnğılma,le zorund,a kald,ı. Deanmni iş-
çi,ler 7920 yüı sonunda partiEn yeniikn
kurilular. 7925 gıtına kailar yaşattüar.
Eakat parti zagıftı. Gtiııfi,en giıne imemi-
ni lcaybetti. Işçö-Çöftçö ue Sasyalist Parti-

34



si, zayıtlrlc ue kuşurlarına rağmen, id,eo-
lojik, politilt ,üe pratik çalışmaları bakı,
ırıırılnn, Türkiye lşçi ue Sosyalist hareke-
tinile, Türkiye Komünişt Partisi kuruluıı-
caya kailar, önemli bir yer almış, bilımset
soyalizmi, (!) tanıtma alarıında hatırı sa-
yılır ür rol ogııannıştır. Türlü,ye Komii-
nist horeketinin değerli aeteranı Aftan
Hi,lem,et'in il.e betirttiği gibö, Istanbul'd.a-
ki, Rarrıünist teşkilitı, Işçi-Çiftçi, ııe §os-

Eal,ist Partisı'nilen iloğmııştıır."
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"YEşİL oRDU" oL\YI

Şimdiye kadar Yeşil Ordu haklıunda
gen§ bir şey öğrenilmediği ve bu mesele-
nin Milli Mücadele yıllarında doğduğu, kı-
sa bir süre sonra kapandığ biliıımekte-
dir.

Şişmanof, Yeşil Ordu olayınr anlatır-
ken, bu teşekkiiliin tam mörıa"sıyle bir ko-
miinist J^ıvası haline geldiğni ve Ata-
türk',iin zamanrnda müdahele etmesiyle
biitün pli.nlann altiist olduğunu a4ıkla-
rnaktadır. Bu ytizden Şişmanof Yoldaş,
Atatiirk'e dil uzatmal<ta, Yeşil Ordu'yıı
dağttığr için malüm terimi kullanarak
"Burjuva" damgasını vuıınaktadır. Ve
kiiylece alışrlmrş komiinist suçlamalarına
bir örnek vermektedir. Bakınrz Şişmanof
Yoldaş ne diyor:

*Yeşıt Orilıı faüiyetiran ilk ikweş,w
ii,eki, yiınetm.en ue taraftarlnrı orasınila leo-
münist ol,arıW az ileğ[Idi. Koıniini.st lıa,re-
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lüti İquüi/yetçil,eri Yeşü Ord,ıida faa,l, ua-
zdfe görüyorlarilı. Fahat çok geçmailm
KEMALİST BUR,IL]VAZI (!), bu ordu-
ruın giinetmeııJiğını elleri,ne geçirili,. Biaı
meaıışlann hızlı idnolnji gelğmemyle Ye-
yT, Oriluiya ııe h,afta koınünist harelwti,nB
yo}claştıkla,n, lıntta bir stjre bu hareloete
katılilıkları iloğruilur. Halk grupıııru ku-
ranler oııIarihr. Kemahstler gerçelcten
konıüıınme karşı,gdılar. Fahat errlperya-
liamn karş, .soooş sırasınd,o konıüni,zmdpn
geniş ölaiüd,e f oyilalanmo,ya çatışıyorlardı.
Yeyl Orilıinun aaywl organı olan ue Eş-
kişehifile çılean Yeni Dünga gazetesini,n
baştığı altınila şu ibare uard,ı: "Cumarte-
siilen başka hergün çıh;ar. Türk Koıniinist
Gaaetesıd,w." Faal bir koınünist olan Af-
fan Hi,ltmet'e göre Yeni, Dünya bir Botşe-
lih gazetesid,i,r,

Y eştJ Orilu' nun bey annamnlerind,e, ni-
üımiwı/ııw üe progrcılmnnd,a ue faaliyetiniln
deorımcthği gösteren birçolt, gönler uar-
ilı. Antinmperyüıam, sörııürgecıli,lc iliış-
marilğı, Rıı,s koınündst dhtil/ahne ıse kızıl
orilııya bağlüılc ob. Yeşil, Ordıı ytm,etıne-
hğd çok geçmeikn Kemalist bıırjwoaainin
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eline geçti. Bıınlar teşlü,lıfrtın başıııa, lwn-
ili, aila,ınlınnı geçirililer. Teşhilıfrt mnrhe-
zine solculan Kerrnlistl,erin çoğu mabııstu.
Hattd ıçkrinile Balearılar ila uarih,. Malige
Balwnı Halçkı Behiç, Sq,gllü§, Baleonn Ail-
ııan Ailıuar, Yunus Na.ili, Muhittin Baho
Pars, nıb. burıl,ür orasındnyilı. Yeni, Düngu
gaaetesını eTlenne al,mışlnrilı. Y eşi,l OriIıı-
ar, en büyük kötülük Çerkez Ethem ad,lı
ür hoıınl,en geldi,. Bu mnnerapsrestin Re-
şıt oe Teufik qd,lx ihd karileşi, Büyük Mil-
kt Mechsand,e mnbustula,r. Onlar da Yeşl,
Orilu ıçinile parçala,gwı rol oEıuıyorlardı.
Çerhez Etlıem YeyJ Orilu partdmn birlik-
leriııd,en baaılarının kumanilı"s,ını eline ge-

çirmıışti."
Yeşil Orclu olayr, Şişmanof'un,ifade-

siyle,bu şekilde açıklandrktan sonra, Ata-
ti,irk'iin kurdurduğu uyduıırra komiinist
partisi meselesine geçilmektedir.

Bu konuda da Atatürk ve arkadaşla-
nna çatan Ş§manof, komünist hareketini
dağtmak için Atati,irk'iin başvuıduğu ted-
birler meyanında kurdurduğu sahte ko-
miinist partisine kaışı, geıçek bir komü_
nist partisinin nasrl kurulduğunu ve faa_
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liyet giisterdiğini anlatmaktadır. Yeşil
Oıdu'da faaliyet gÖştermiş olan komü-
nistlerin de gerçek komiinist partisinde
görev aJdıklanna işaret eden Şişmanof
şöyle devam etmektedir:

"Fakat bwjuua ytmetiaitrer (Atatiirk
ve arlçadaşlarr kastedilmektedir), Tiirlğı'
ye Koınürust Parüsani ile yok etmngi, ka.
rarlnştırilüar. Partige gwen Yeşil, Ordu
f aali,yetçil,eri,yle birkkte koıniirıist partia
yöneticileri ateyhinda daua agtılar. Malı-
kemn, kararını 9 Ma,gıs 7927'ii,e b,i]dirdi,
Bu lcarar gereği,nce Salih Hocaoğlu, Toleat
Mebıısu Nd,zım Bey ııe Matbuat Miifi,ürtiiğü
rrı,ııınıırtarından Zignetutlah N eıı şi,ruan oıı.
beşer sene ağır lı,a,pis ce?ü*lml,, Ttiıkiye
Koırıünist Partisi, ku,nıcularındnn Affaıı
Hilgııı,gt üe diğer sanıhlar çeşitli hapis ce-
zalarına ç arpt ırıld,ılar."
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Üçüncü Bölüm

İsTANBUL,DA iLK KoMüNisT pAR_
Tİsİ BİR RUs AJANI TARAIII\IDAN

KURULUYOR



İstaııbul'da ilk komiinist_grupların,.
yine Moskova'nın talimatına göre kunıl-
duğu ve bunun için b6zı ajanların İstan-
;bul'a gönderildis ratrıorda yer almakta-
dır. Küçiik kiimeler halinde işgai srrasın_
da İstaııbul'da faaliyet gösterdikleri açık-
lanan bu komiinist gruplardan ilkinin
ıvan adlı ibir Rııs ajanı tarafından orga-
nize edildiği bildirilmektedir:

*İllı, leonxiinist künı"esi, Istanbulida
Halkalı Zi,rant Okulund,a kurutilıı. Kııru-
culoıınilan olan İııan'a "Bolşeııilt lxan:'
ilnrlerili. Di,ğer kuruculardan Ahmet, harp
zamaııında Almanya'ya gitmiş ue ilewim.
cı Almın işçileriyle bağlarıtı lcıırmaştu.
İll§'komilııist kümpsi 80 Ekim 7978'ite Ah-
met Uştanın eııindn toplarıd,ı. Toplantıda
ğçilere, biitixıı emnlcçilere hitaben bir çağ-
rı lwbul, edildi. 7979 Şubatınd,a polıskr
lümp üyeleıırıfl,en bdzılarını teııIci,f etti-
lw. Ötelciler Anadohı'ya lcaçarak partizaın
bi,rti,lcl,erine katıl,dılar. Koıııünist kümakr
Istarıbulida Wrbxn arilınd,a kuruhıyorilu.
BüyiıJqe bır küma Haliç - Kasınııpaşa sem-
tinile çalışıgordu. 7979'd,a Rusya}ilnn ilb-
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ıwı beş - altı kışüik Bolşeuilcler grupıı Ha-
16ç kiimesine lwtıll,ı. Baba Mehrılat Bolşe-
,ıJi,lel,erin başıgilı. Blfiı]rr Rusyaiila, ıken
Türkiye Karnünist Partisilwn bii,yük faa-
liyetEn Mustafa Suphilyle bağlantı lcıır-
mıışlardı.

Bu grup ilalın, zi,go,ile Yeni Diinya ga-
zetesiıai dağıtı,yordu. Bu gnıptan bir ço-
ğu çetelere girdi,ler. Osman Kaptarlın çe-
tesi, Kürt Sülegrmam'ın çetesı, Arileşeııli,
Ab ilııIlah' ın ç et e sı g ibi, ç et eler e da ğ üülflr.
Arikşmli Abihillalı Rus ihtilıahnile bııhın-
maştu. Kızü Orilu birlikkrine yaaümıştı.
Şehir-iqd çete saııaşlarını iyi bilırili. Bu
grııp Bulgar, Md,car, Fransıd lsomünistk-
rigle işbirliğı g apıy ordu.

Türki,ge Koınünist Partisünin bi,rınci,
koııgresinile kabul, edi]en çalışma progrü-
manda, İstarıbıı] teşkili,tının çalışmatarı
hakkındn şöyte ilerı,il,igordu : " I stanbul Ko-
münist Teşkild,tı Türki,ydile dewimci işçi
h,arekatini,n temel,ini attı. Sınıf saaaş te-
mef,leri, üaerinile illı sendilcala,r bi,rwinn
kurilu." Kaldı ki bu da uyduıma.drr. Bu
teşkilöt olşa olsa ilk Sovyet istihbarat kü-
mesidir.
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ANADOLU,DA İLK KOMÜNİST
PARTİSİ

futanbul'daki faaliyetlere paralel ola-
rak Anadolu'da da boş durulmadığ ve bir-
çok ajan görevlendiri]enek Anadolu şe-
hirlerinde hücrelerin kurdurulduğı, husu-
sunda ilgi çekici bilgiler verilmektedir. İs-
tanbul'da olduğu gibi Anadolu'daki faali-
yette de Rus komiinistlerinin rol oynadık-
ları açıklanmaktadır:

"Zongulilak ııe Ereğli kömür hauza-
sında, Anleara Sil,a,h FaUriku*Nnd,a (İnıa-
ldt-ı Horbige'de), Eskişehir ilemi,ryohı iş-
çilerı arasında, Ailama'da çırçır il,okuma
|ohrikalarınd,a, Trabzon, R,iae, Samsun,
İ nebol,ıı l,i,man işçiJeri, ar asında, kay ı}tçılar
ue ileıı,ıa ışçikri o,rasındn,, Balya madnnnıı-
ile, Izmir Halkapınar tabrikalarınila, lco-
ıııiinist grupları kuruld,u. Trohzoıı l@rnü-
nistlnrinın çıkariloğı Eş gazetesi, Rusya'-
dan gel,erı,lerin bu gruplarcn kunılrınsınilo
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bwiik r oL üuünodıkl,arını belirtmişti. I st arı,
bul ue Arnilnlüdn ortık teşlıttrdtlanmış
olnn bu gruplar lcenili a,ralı,rxnila bağlan-
tı kurma,ya ginştıler. Fakat İstanbul ış-
gal attında bulıırı,iluğu içın Istanbul teşki-
Ifrtıyla Ana.ilnWilaki kurrıiinist teşkil,itl*
rını bir mnrlcez etrafınd,a toplama,lc leolay
olmaywdu. Bunilan dolayı ilk ince Ana-
d,olu'daki karnünist teşkilathrını bir mnr-
kez etrafında toplama iyne başland,ı. Tür-
ki,ge Komünist Partisi, böylece 7lç Tem-
maz 7920'de Ankarajda kurulmaş oll,u.
Anltara, §iııas, Eskişehir, Kayseri, Kos-
tammıu, Sam,sıın, Kanıya, Bola ısb. gıbi ııi-
li,yetlerde gizli çalışan oııilci ltomiiınst teş-
ki}afu, Tiirkiye Komüni,st Partisi'yle bi,r-
l,e şti,. T ürhig e Komünist P artisı' nin kurulu-
şunilnn hemen ıorur& işçi,, köglü ue aşker-
lere lıi,taben bir beyanname yaEınlad,ı. Be-
uünna,m,e "Türkige Roırıünist Partisi'ni,n
aruIcl, Türkiye'd,e sosyalizıni( ! ) lcurma,k-
tıı" ili,ye soııa erdi.

Türlcöye Koıııünist Paüisi, louruliluğu
?ümıın, Anod,olu'da, 500 ahtif d,zd,sı aar-
dı.
. Ankaraiila yalnız si],ih İabrilcalrrıııdfr
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wrtuni,n 85 ,aaah bir teşlcild,tı meucattu.
Merkez komitesı, Ankara'da KaraoğTa,rı

Çarşcsında ahşap bir binaya gerlnşmişti.
Parti,ınn Eınelc ue Hayat adlı orgaııları
uorilı. Bu iki, parti orgaın ubütiüxl dünga
proleterleri birleşi,ıud' şi,arı oltınila gryun
gapıgwilu. Anleara Hülıim,eti, 7920 yılı-
nın Aralılc aycnd,a partiyi kapattı. Ve kw
rucııları, d,zd,ları teıılcif edititi,. Yalrnz An-
karüila 28 leoıniınist lnpse atüilı. Pa,rtd
or g anTnr ı leap atılilo.

o zamanlar Türlc lçaıııünistterinin iın-
dn duron, amaçlarını gerçehleştirm,ele içi,n
üç lcomiınist teşlıi,ld,tı çatışıyordu. Merke-
zi, Ankara'daki, Türlıiye Hallt Komtjnist
Partisi, I ştanbu? dale komünist grupları ııe
Tiirk kuınünişt hareketinın büyük taali-
getçi,sı Mııstafa Subhi taratında,n Rusgai-
da kurulmuş olan Türk karrıünist t.eşlcild,tı,.

Bunlardan Rusya'dalıi, Türk Komü-
nist Teşkild,to, Mustafa Suphi'nin başlıan-
lığında lwruldu.

Murks, Engels oe Lenin'ön eserlerin-
dpn bazıları Türlqeye çewildi. 7918 Şuba.
tınila Musta|a Suphi'nin gim,etmnnliğdnile
Türk korrıünistlerinin organv ol,arak Yend
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Dtinyo gazetesi yayınlarımaga başland,ı.
Gwete ttle öııee Moskwa'dar ıan;rü Balsü-
iln çıIearüdı.

Bohil, Rusgaiiln}ei Türlt:ı,ye'lı koruii-
nistl,erin m,erkezi oldııı. Türlc Komünistle-
ri Yeni, Dünya gazeteanım her sagısoııdnn
ikibin niislı,ayı Tiirkiye'ye geçi,nyor üe
dağıtıyordıı. Gazeternn bı,n ad,eilı Azer-
baycaıı/da, ?00'den faalası da Rusyo|nın
çeşitti bölgelerınile bulunan Türkler ara-
sınd,a ilağıtıtıyardu. Türk komünistkri
Mıısta|a Suph,ı,'ni,n teşebbüsü ıte 78 Tem.
maz 7978'de Moşkoııa'da aı,r koııgre yap-
tılar. Bu kongreil,e Türkıge Komünist Par-
tiştnın yuü ilışr hohınu kınilulor. Baş-
karıhğa Mustafa Suphi getirLJili.

Anadolu'da, Istanbu?ila ue Rusyolda
üç kaldan çalEan korrıiinisttenn bı,rleşma-
sı, annalc bir lcongre ile gerçeleleşebtlird,i.
Mustafa Buphi teşebbüstere geçti,. Kongre-
nin Rus Hükürınti,nin emr'ı,yte Bakü'de ya-
earııasına lcarar ,üeri,ldi. Türkiye Halk Ko-
miinbt partisö oe İstanbul'deki komüüst
gıaplar gizliıe Bakü'ye gittiler. Koııgreye
Arndolw, I stanbuL ue Rıısya' daki prtd teş-
ktJd,tlnrının li'irıl,en 75 iklege lq,tıl,ilı. Di-
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ğer lwıııünistlprln birl,ıhte korıgreik 727
koınijnnst ,ııarilı. Kongredn şu portd teş-
lctJ&tlarının ilelngelerd lııaır aüuruıgotd,u :

I st anbııl, AııJeara, I neb ohı, Zong uldnlc,
Ereğli, Sam,sıın, Trabzon, Rıae, Erzuıann,
Eslcişelı,ir, Konga.

Türkige Koıııünnşt Portisi|nin bi,nncd
lwngresi, 10 Egliil 7920'iI8 açıldr. Kongre-
ile Mustafa Suphi,, Mehmet Emin, HtJünd
Ha]ckt konuştuTar.

Mustafa Suphi söalnrini şöyle bdtirili:
"Yaşa"sın Türkiye Koıniinist Parti,si,,

gvşrtm Wj,tiün korrıdjni^st poıttJeri,rn sıcak
laınğında toplagan Üçüncü Entemasyo-
nnl..."
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MU§TAFA SUPHİ

İmparatorluktan bu yana yurdumuz-
da z,arrıarı zamar. glzli ya da "sorsyali§t",
"emekçi", "işi-çiftçi" gibi paravan isim-
lerle faaliyet gösteren komiinist teşekkiil-
lenin, şüphesiz en faal elemanlarından biri
de Mustafa Suphi hainidir. Gerek Ti.irki-
ye'deki komiinist teşkilfltlann gerekse
Rusya'da kurulan komiinist partilerin 1

No.lu faaliyetçisi, orgaxıizatörü olan azı-
lı komiinist Mustafa Suphi, N6.zım Hik-
met'ten sonra Ruslarrn en gözde ajanıdır.
Bu hain halçkında. da bir hayli bilgi veril-
mektedir. Ş§manof'un ifadesine göre Mus-
tafa Suphi, İstanbul'da Hukuk Fakülte-
si'nde okuduğu srraJarda komiiıizmi be-
nimsemiştir. Fakiilteyi bitirip Paris'te
Sorbon Üniversitesinde sos:yoloji okuduk-
tan sonra tam bir marksist olarak Ti.irki-
ye'ye dönmi§tür. F"ransa'da iken İkinci
Eıternasyonale katılmış ve F'ransa'da bir
süre faaliyet gösterm§tir. 1910 yılında
Tiirkiye'ye geldikten sonra, ilk işi Osrnan-

50



lı Sosyalist Pantisi'ne girmek olmuştur.
Ancait( parti içinde çıkan ihtilaf iizerine is-
tifa ederek, b6zı korniinistlerle birlil<te
sosyalist adlı bir parti kuşmaya koyul-
mu§}, aynca Uyarma adlı ,bir gazete çıka-
rarak partisinin organr yapmıştır. Musta-
fa Suphi, ,bu gazetede temeli sınrf sava-
şına dayanan yanlıar wzır:ıaw,başlamş-
tır. Bundan sonraJ<i kısmı raporda takip
edelim:

" Bil,i,msel, sosyali,zm fikırlerinı, yaadı.
T tırk pr okt erlerinin sınıflararası, dgıır im-
ci bir sosyalüst partige ihti,yacı buturıd,u-

ğunu üeri xiirdü. Bu gaaılarındnn ilal,a,yı
7973 gılınila hapseil,ıIl,d. Ve Sınop ltıksi-
ne goııl,eıildi. 1914 yüında burolan Rus-
aüya kaçtı. Rusga'dn kurilıığu ltoınijnist
p,rti,§nde yetiştiriiiğn Türlc lcoınüni,stteri
ü,e aırhhte hazwlıklara girişti,. Mustata
Suphd Türk ltoınijnistleri,nd,en kıınılu bir
alayın fuşmr geçerek Bakiifye, oradnn da
Kors üe Trabzon'a giztice girilil,er.

Aııca]ı Mustafa Kemal]in emriyle öt-
iliiriildii,l,gr. öld,lırli,l,eııler aragıIıdn Muşta.
|a Suplı,i|ilm başka Etlıenı Nejat, fli,lrni
Ealclcı, Nadmi, Ismnil, Çıtğtu ııb. ooıilı."
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Dörilüncü Bölüm

CUilIıURİYEITEN §oNRAKİ
I,AALİYE:ILEIi
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Milli Mücadeleden önce ve Milli Mii
cadele yıllannda girişilen biitiin fa.aliyet-
lerden beklenen sonucu almıyan komtinist-
lenin, Cumhuriyetin ilinındarı sonra da
aynı akibetlere uffadıklarr görülmektedir.
Nitekim ,bu yüzden Moskova'nın dizi dizi
talimatı hiçbir işe yaramamıştır. Cumhu-
riyetten sonra ;bütiin çalışmaların gizlilik
içerisiıde yaprlmasrna dair Moskova'nrn
başka ,bir emı,ine gÖııe, faaliyetlere deva;rg
edilmiştir. Raporun bu kısmında bir nok-
ta dikkati çnkmektedir. O da bu faaliyet-
lerde daha ziyade yayın o,rganlarına önem
verildiğidir. Başlıklan "K|?,||" kelimesini
taşıyan birçok gaznLe ve diğer yayınlann
geniş şekilde dağtıldığı açrklanmaktadır:

uGi,zli lcanıiinişt teşki,ld,tlan mnmJe-
ketin çeşi,tli, bölgelerind,e Orak-Çelıiç, Ko-
miinist, Kıaıl, Istaııbul, Kanl lzmi,r, Rıaıl,
E sltişehi,r, Kıaıl, So,msun, M ad,erıci,, Kazm*
cı, Irgat, Emnk, Akıı aillarındn gizli ga-
z et eler ç ık arıhy or, g i,ali, bey anrıamn ııe br o-
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şür ilağıtılıyorilıı. 1925 yılmda Ankaralil,o
38 lcişd ltoııuii,ınstkle tanli/yetindo blılıırıfuık-
la,rı ue gialn leoniinist Wtlsuıın teşlctJdt-
lı"rını kuıııp geınşlnttüdsri ı4in mahke-
mnye ııerild,ö.

Tiirlciye kğrrıdiIıist |anl,uyetinin toııın-
mıış simalarınilrıı Dr. Şefih Hii,mü Dey-
mor, Sad,rettuı Cel&l, Dr. Htlemet Kwıl-
cımJı da sonıklar .arasında buluruıyordu.
Şefı}c Hü"rııü başto olma]c tnere sa,rııkların
birçoğu 15 yıia, kqnf,r ağır ha"pis ceürlu
na, çarptırıId,ılar.

Anca]ç buııIarilaıı Şetik Hijsnü ue baaı
gııçlu]ilr tiraır etttler ıse Rusya|ya gittiler.
Tekraır ili}ıı,erek faaligete geçtıInr. Faleot
yııne yakalaııflılar. Bu sefer 89 lcişd üIil,er.

7927 yılıııda, açıla,ıı ilfrıııada Şefilc Hii*
nü ııe diğerlari, ik Anlara, Ailaııa ue Iz-
mfuJile de bd,zı komiinis,tler yakalaııarah
ağır hapis ceza]arafıo malılgiırn ed,i,ld,iil3r."
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NAZrM IIİKMET

Raporun ilgi çekici kısımlanndan bi-
risi de, Sl,arı ırkından gpldiğini diylemelr
suıetiyle Tiirklükle alökası olmadığnı
a4ıklayaıı Rus ajanı hain N6.zım Hikmet
Veızanski'ye aynlan tıiiliimdür.

Burada, sınıf savaşrru maske}i bir şe-
kilde ytirüten şair ve yazarlaıdan bahse-
dilmekte ve Nözını Hikınet'in bunu en iyi
beceıerıleıden biri olduğu belirtitmelrtedir.
Şişmaııof Yoldaş, bakın Nözrm Hikmet
hakkında neler d.iyor:

"Blı ceıur kişlnr, wq,rıdlnf"L üe coş-
tunınıı edebi eserleri,ale lcoırıijnizm gerçe-

ğini, hnJlc orasındn yaymah ıçin çalıştüar.
Bıınlnıırı, o,rasırıda loıniınist şair Nflzrm
Hikmat bır gıId,ıa gibi, parladı. N,aaaffi fli]c-
met ila}ıa 18 yqında ihoıı bdr arlcailaşı iJe
ürlnlçte Anıdohı'ya geçti. Orüa Alıııaw
Edilnn henüz dfuırniiş ııe Alıınııya?da ko-
,ıntiııdst |aali,getine lwtılıııa gençlorln ta-
ıııştı. Komiımist@d oııhriları öğr,eıııneye
başlailı.
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isyarıki,r ruluı fuı, id,eolaji,ye kısa aa-
rınrdn ısınilı. Inebolu, Ankara,üe Bohı'dfr
foalıyet gösturilokten ıollroı 7921'ile Rıı8-
ydar kaçtı. Mosleoın'dn Doğulu komünist
emnlqiter iıni,ııersıtesıne girili,. Ruş komü-
nist ihtü/aünin bii,yük şoiri, Vlol,imir Ma-
ya}caııski i,Le tarııştı. Ve kısa zo,marıda ileu-
ri,m( !) şairi, old,ıı. Türk edebiyotının bu
i,lh korwijnışt şrfui Türk şiirinile ile,ılrinwi
bi,r çğw rçüMş old,u. Rusyaida her bakım-
ilan bir korrıiinist olarak yetışmışti. Tür-
ltıgdile toali,yet göstermnlt üzere 192lç'te
AnalnWga geçti,. Ealıat ele geçeceğini qn-
layonca telerar Rusyoiya koçtı, Yi,ne Tür*
lci,gdge gitti,. Sık süc hapsedüm,eye boşlan-
iIı. N daım Hihmnt, mnh.lcem,e sal,oıılarınta,
da lcoıniıniamin miida,faannı ya,pıyordu.
1937 güında mahkempde şöyle deıwişti:
Euet ben lwınijnistiın. Ve daha faal bif
koınünist ol,malc için çatışıyor7ım^"

Nd,zım Hikmnt, ordu arosuıfla iia İaa-
ldyet göstermnk bti,gordu. Fdlcat ela geçti.

Ve orilııyu isyana teşuile suçıından
28 yıl iliffi ay ağw lınpse mahktım ol,d,u. O"
nıınln birli,lete d,enia erkrind,en Hayilar
20, çauuşlardan Nııri, Tahir (mnşlıur kn-
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ıniinistleril,en Ke,ınal, Talııt'ın karil,eşd) ue,
Mehmet Ali, Kantana 75 yü, çaııuş Segti
Tekililpk 70 N, çeüıüş Htisegın Aımi Dw
ruğiın 5 yıl, geilokli çaııuş Aüt Kurt I yıl,
ue Kerrınl Tahi,r 15 yıl,lıapse mahküm ot-
du;Iar."

Şirndi ,burada birkaç söz etmek gere-
kir. Solcular tarafrndan ma}rkemesinin ye-
niden göriilmesi istenen ve bir milli ka}ı-
raıiıan olduğu iddia edilen N6zım Elikmet'-
in 1921'de Milli Mücadelenin erı haraıet-
li deviesinde Anadolu'dan kaçıp Rusya'ya
gitJı]€si dikkate değer. Bağmsızlık taraf-
tnn ise Ti,irk'iin bağmsızlı$ elden gidi-
yordu. Kapitalizrn aleyhtarı ise kapitalist-
ler Sakarya'da idi. frrıperyalizrı diişmanı
ise "i§tilöcılar yurdun ortasında idiler...

Öyle bir giindü ki, t€tik çekecek tek
.parmağa muhtaçtık, O, bunlann hiçbiri-
sini di.işiinmedi. Ve da.marlannda taşıdı-
ğ kanın hiikmüne uyup Slav cehennemi-
ne, soJnrnun yanrna kaçtı. Acaba bu'mu
idi onun yurtseverliği? Naam I{ikmet'in
1938 Donanma olaylanndaki rolü parti
faatiyetinden bok, istihbarat işi ile ilgi_
lidir. .Nözırn Hikmet, Komintern'in OMS
teşkilötına bağlı idi.
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TÜBKİrE sosYAIl§T PARTİSİ

1946 - 50 deyrelerine ait .}uşımlarda
,sosyalist paravanalı paıtİlerİn kunılması
için gerekli ortaırun hazır olduğınu rapor-
da aıı]atan Ş§manof, aııcak bütiin uğzaş-
malara rağmen, faaliyetçilerin kanunun
peııçesine diiştiiklerini itiraf etmektedir.
Sadece fiirkiye So,syalist Pa,rtisi adı altın-
da kunılan bir teşekkiiıliin tegal faaliyet
g«isterebildiğ açıklanmai<tadır. Bu parti
hakkında şu .bilgi verilmektedir:

"Tiirkiye §osyoJist Paüisd, 1! Mayıs
79]ı6'iia regmnn lcuruTd,w, Bu, Ttirkiye'ik
IkiııDi, Dünya Harbd'nd"en sonro ülc lngal
partnydi. M grkezi I stanbul' dayilı. Ku,nıııı-
ları ııe merkez yönetim klfilıLıı üzdları şın-
h,rih:

Ail,il, M ii^st ecaplağl,u, M ocit &:üçlii, I h-
saıı Kobal,ıoğlu ı>e Azia açtay. Tiirkiw
§oşıoZisü Porti,si'nin Gerçek ad,h bir gün-
liilc gazetesigle Giin aüı iiergisd ııard,ı.
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Giin ilergisi,rı,ile Sobatı,ottin Ali, Azıa Ne-.

sin, Ortıım Keırınlı Rıfat lğaa ııs. gıbd ta-

Mnrmş imaol,ar oard,ı.
Tiirkiye Sosyatist Partistınn kunıL

m,a^sıııdan bir ay xonroı gnne Istaııbullila
TürlcıEe Sosyalist Emakçı ue Köylü Par-
tisi odaaln sosyalist bir partd lçıınılilıı. Ku,
rıınııları şunlard,ı:

Türkıye ııe lıalklarwasa lcoınünist ha.
reketinın tecrübel,ı faaliyetçilnrirukn Dr,
Şefi,k Hüsnü Deymnr, Rogw Vardar, Fuat
Bi,kge, Stefo Pa,ponopııI,os, Emin Ayd,ınla-
ton, Dr. HrnbiJ Ama,to, Müntalam Ölçmen
ııe Hayrettin Erün Barığtu.

Türkiye Sosyalist Emnkçi, ııe Kiıylü
Portisi'ınn Ankara, Izmir, So,ımsıın, Zon-
gullak, Adnnfl,, Gaaia,ntep ııe lzmif,te şu-
belnri lcunıtilıı. Parti,nin serıd,ika işlerini
senili,kaa Ferdt Kalmak gönetiyarilu. Tiü,r-
kiye Sosgali,st Em,elcçd ııe Kiıylü Partisi
ile kısa ömtirki old,u.

Hükü,mat lcararı ııe sıkıgiirıeti,m ku-
manilarılığınon eırwi,gle 76 Aralılc 79lı6'dr
ko,p,toldıı."

Rapoıda, iiniversite gençliği ara§rn-
daki faaliyetleıe de ternasla, geniş bir ta-
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raftar toplanamadrğ, ancak birkaç kişi-
nin sosyalistlik maskesi ile korntinizırıi
yaymaya çalştığ görül.mektedir :

" 7946 yüındn I ştaııhul Ünioersitesdn-
iln IstanbııJ Yüksek Tahsü Gerıçtik Deıııe-
ği leıırııld,u. Demek, hür gençtik o,d,ıno bı,r
ilargi çılarmaaa, koyuJilu.

Ankara Üni,uersi,telileri ik Tiiılcige
Gençkr Demeği'ni lcıırdutor. Her ıki genç-
tilc teşkilfrtr antifaşist( ! ), tleri,ci,( !), ııe
ilemplgatık( ! ) tırgütkrdn.

Hül§toıınt, aıırjunıa parttJeri, ue wleçı,
lo"ş?^st teşlald,tlnr (Miltiyetçi Dernekler
kastediliyor), Istanbul, ue Ankara geııçlik
ikrıınkl,erini malılrcmny e ııerihkr.

Ve İstaııhul, GmçWk Derııeği Başln-
ın llhurı Berktag, G,eııel Selcreteri Vecdi,
Özgiinnr ae Dernnği,n 50'ikn toala ahtif
6za,sı teııkif editrarek nınhkemaye ııert]l,i,.
Ankara Gençlih Derneğtnın Eiıneticileıı
ile agnı i,hıbete uğrailılar. Enııer fkçe,
Mehah,at Tiirksal, Kema,l Kurşınluoğkı,
Nuran Ertan ub. ıııalıkemeye Derild;tl3r."
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Beşinci Bölüm

1950,DEN soı[RAKİ FAAIİYETLER
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Bundan sonra 1950'den sonraki faa-
liyetJer ele alınmaktadır. Şişmanof so§ya-
list paravanalr ,komiinist partiler kurul-
duysa bunlanin derhal kapatıldıklarınr ve
suçlularrn ağr hapis cezalarıııa çarptırıl-
dıklarınr belirtmektedir. 1946'da kapatılan
Türkiye Sosyalist Partisi yöneticilerinin
ceza si-irelerini doldurup hapis}ıaneden çık-
tıktan sonra boş durmadrklan ve yeniden
,bir sosyalist paravanalı parti kuıdukları
anlatılmaktadır:

"Eıat Adi,l ıse aıkailaşları 28 Ağustos
7950'ile Türkiye Sosyalist Partisi|ra yeni-
d,en lsurdular. Parti,'ün İstaııbul Merkez
İdare Heyeti|ne Örfi, Akkogrunlu, Asım Be-
zirciağlu, Vahi,t Kwılcım, Şirıo.si Erkm,
Nurettwı Sütkan, Sıtkı Eser seçild,iler.
Parti, awun organN Gerçek gaaetesdnd tel*
rar çıkormaya başlol,ı. Fakat çolc geçme-
den gazete kapatıld,ı.

75 Ho,ziron 7952'ile ile portilnin m,er-
kez idare hegetd dzd,larındnn oe diğer ak-
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tiıiıstkrilen 15 kişi teııkif edıLerelc mahke-
megıe ııerild,i. Tinkiye §osEolist Pr,rti^st
ko,patıltıı. Teııki,f eilılerılerilpn porti, geııel
başkanı Esat Aili] Miistecaplwğtu, Asım
Bezircioğlu, Mustafa Börkliice, Vahi,t Kı-
ınlıım, Şükrü Kaga, Nurettin Sütkan De
d,rğer oyd,ınlri"( ! ) cezala"ra çarptırılilüar.

7950'il,en sofı,ru, kuruTan sosyatist par-
titerilen bmsı ile Vaton Partisi'yili.

Resınen 29 Ekim 7954'te İstarıbuüila,
kıınılan bu partinin başkarılığına, Dr. Hih-
mnt Kıııılcım, genel sekreterliğine Ahmnt
C ansıaoğlu g eti,ritiliter. 79 5 l1'te laırulmn^sı.
ıın rağmen ancak 7957'iln faali,yete geçe-
biai.25 Ocak 7958'd,e parti yinetictkriw
d,en 25 kişi lcarııünisthk ançunil,a,n mahke-
maye ııeriJilikr. Teokif eihlqnler şunla,rilı:

Dr. Hikmnt Kıwlcırn, Ahmnt Cansıa-
oğlu, Fatma Nuri,ge Yalçın, Abdüllcerim
Korcan, Mehmnt Çoba, Hij^ıüıii Tamçid,
Mulıarrern Bizgi,n, Osmnn Kuaeyl,i,, Müm,lxl
Külcrer, Hason Cıoan, Mııstafa Toyrüc,
Haşon Erin, Zi,hni, Aıınd,ot, Selihattin A-
nılal, Sehlnttin Kaaa, §iikyman Şahin,
Osman Kuyumnu, Hamd,i, Çaw, Yusu| Zi-
yr Güray, Hüseyin AllaranttJ, Rasiın Yü-

66



ilıabalcan, Zehra Kosoua, Hason Kuaii,]c-
pomak, Abili Azer, Hüseyın Kozarıcı, BaIı-
n aüa.

Daha ıonrü Eıne koınüıınm propa;
go,Iıdfl"sı, . yapmaktan il,olayı 750' ikn tozla
teokif yo"pıtınıştı. Bu teııkiflerd,e sanıklo.
ra ııerılen cezalnr şöyleyili:

Zeki Baştomar (hölen Ti.irkiye gizli
komi,inist partisi ibirinci sekreteridir ve
Rusya'da yaşamaktadır), Kemal Ergın,
Macit Büge, AbdüIkadir Demi,rkan, onar
yıl, Caaim Aktimar, Sabahattın Dikmeıı,
Seınm Tarı, Kd,maran Baştucu, Ceırül Toy-
gar, Kenan Beleir Yarlıçam sekiz ae ilo-
lcıızar yıl, Şetik Hii,sııür'Reşat Fuat Ba-
raner, Enııer Gökçe, Şeaki, Alcşi,t, Ahınet
Bilge, MitlrL Be[li, Mehmat Bodışık oe Ha.
ldl Yakünhaya gedi, ııe sekizer yıl, Bekir
Karayel,, Kamil Aker, Recep Yel,keııhaga,
Bilii"l Şen atı De yeilğer yıl, ue 700'den faa-
In sanık da, al,tı Eıla kailar ağw lnpis ce-
z alnr ırıa" çarptınld,ılar."
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BAPotiDA C.H.P.

Raporda ayflcı siyasi hayatrmrzın
büyiik partilerinden CHP'den de ,bahsedil-
mekte ve özellikle bu parti içerisinde olup
bitenler hakkında bizı görüşler açıklan-
maktadır. Türkiye'delıi sosyalist hareke-
tine CHP içerisinde de katılanlann az ol-
madığr ve biiimsel sosyalizne(!) hizınet
eden pekçok kişinin bu parti saflannda
bulunduğuna işaretle şöyle denilmektedir:

uC.H.P. ıçınde hatırı sayılw Uır refor-
ııvistler kanadı meyd,ana gelili. C.H.P.nin
gençlık kolu toıafından da desteldenen re-
f ormi,stkr kanol,ında C.H.P. mitletuek[Ite-
ri ııe senatörl,erirıd,en 63 leişi topland,ı. Ço-
ğu gençti. Ayrn za,mnnii,a Öğretm,enler Fe-
d,erasyorı,ıı, Başlcanı olan M. Şükrü Koç ue
Sırı,ı Hocaağtu gibi reformcular, bu lcana.
dın sözcülüğünü yapıyorlarilı. (Şükrii Koç
ile Srrrr Hocaoğlu gibiler hakkında krsa
bilgi vermek herhalde yerinde olur. Bu-
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giiniin aşın solctı§u Şiil<ıii Koç, 1948'ler-
de merhum R€§at Şemsettin Sirer'e, köy
erıstitii]erinin komi.inişt yuvaları olduğu
hakkında köy enstiti,isü öğrencisi olduğu
halde, ratrıorlar vermiştir. Aynca MiUi
limniyete verdiği komünist listesi ile şim-
diki ideal arkadaşları Talip Apaydın, Be-
kir Semerci ve Mehmet Başaran adrndaki
solculann yedeksrıbay okulundan er ola_
rak çrkanlmalannr sağlamıştır. Aynı Şük-
rü Koç, 1958'de İstanbul vilöyet binasın-
da merhum Tevfik İleri'nin Mahmut Ma-
lral'la birlikte ellerini öpmi§tür. Bundan
başka Koç, Eğitim Dergisinde köy ensti-
tiiieri aleyhinde yazılar yazmış ve mütea_
kiben Londra'ya gitmiştir. Düniin bu Şük-
rÜ Koç'u, ,bugtin C.H.P.'yi sola siiri,ikle_
nıek isteyenlerin başında bulunma,kta ve
köy enstitülerinin 1 No.lu §au,ınucusu pG.
zundadır. Srrrr Hocaoğlu'na gelince. Bu
aşrn solcu da 1939 yrlında Hatay'da ko_
ıniirıizm propagandası yaptıS için tevkif
edilmiştir. Ve azrlr komiinistlerden Kemal
Yalazkan ile birlikte muhakeme edilmiş_
tir. Aynca söylendiğine gör.e, Srrn Hoca-
oğlu Hatay F'ransız işgalinde iken, Suriye

69



Korniinist Partisi'nin merkez kornite iiye-
si olaraJr faaüyet giisterıniştir.)

I çlerindnn b6züarı keııildlerinin §0§3ııı-
lişt old,ulıla,rmı aüe söylüyw, sosgaLıam
prensıpl,erindan etııerışlı ol,o,rıIarını porti,
progra,rnmn almah istigorlnrdı.

C .H.P.'nin ref ormistler kanal,ınd,a so-
la dnğru kagma, seyrı bilhassa 796['ten
ıonra ilaha fazla göze çaıpma,ga başlad,ı.
Ferdt Öngıiren "CHP ne olnpalc?" o1,1ı bro-

ştirünile, C.H,P.nin daha fazla sola gitmn-
si, galnıa iktisaiü ikulntçüikte kalmnma-
sı, sosy alıam prensı,plerinden bd,zılarını aL
ması, gerektiğini, ileri sürilii.

C.H.P. nin genğ çeweleri ortık şunu
da çolt iyi anlamaga başlaruışlarilı:

Mem]eketi f etilkete sürülel,eyen sebep-
l,erin en başta geteni, Tiirki,ye'rum lcörü-
lciffiine Birleşik Am,erika|ya ıse NATO'ya
bağlarımasıd,ır. Ve onlar, bu d,ış politüln-
ilfr değişilclikler ya,pılmasını bağomsıa, ta-
ra|sıa bir il1ş politikaga fuğru gıd,dlmasini
iştemnkteilirler. Bu istelcleri ile sosgatist
lıarelceti tarafınilın ku,üoetle ikstekkn-
npktedi,r.u
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Komiinistlerin C.H.P.'ne ve ;bu parti-
deki çatışmalara bu kad,ar ilgi gösterme,.
sindeki sobepler, yukanda açıklaııan me-
tinde görtilalüğü gibi, çok açık şekilde or-
taya çıkmaktadrr. Memleketirnizin en kök-
lü parti teşkilitına sahip bulunan C.H.P.-
nin, komiinizrnin ağna düşmesini temin
için girişilen tertipleri, daha iyi anlaya-
bilmek için olaylan derinliğine inerek
araştırmak ve ,bir takım bağlantılar kur-
mak gerekmektedir.

Bu bakımdan, komiinistlerin C.H.P.
ile ilgili faaliyetlerine bir göz atmak ye-
rinde olacaktır.

Türkiye Komiinist Partisi içinde C.H.
P. ile işbirliği yapmak veya birlşmek fik-
rinin ilk sayunucu§u Şevket Sürelrya Ay-
demir idi. Daha 1924 yılında Şevket Sii-
reJrya ve Sadrettin Cel6.1, Aydınlık külli-
yatı arasrnda yayımladıklan Lenin ve Le-
ninizrr eserinin 42. sayfasında şöyle di-
yorlaıdı: "Mernleketin ilerici bir hale gel-
m,esi şimdi güniirı tarüi bir vazifesidir. Bu
vazifede disiplinli ve müte§ekkil b,ir cum-
huriyet partisine düşer." Şwket Si.ireyya
Aydemir bu satırlarda Tiirkiye Komünist
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Par.tisi'nin devrin tek partisi Cumhuriyet
Halk E'lrkası ile birlştirmek ister. Nite_
kim C.H.P. bu tip komiinistlere yiiz ver-
miş, Şevket Süreyya, Vedat Nedim Tör
gibi aktif komiinistlere, Sadrk Ali (Meh-
met Eti), Sadrettin Celal, Nizamettin Ali,
Hamit Sadi, Ati Yar, Suphi Nuri İleri, Nu_
rullah Esat Siimer gi,bi 1908 ve 1919'un
Spaı:takist komi,inistlerine Ankara'nrn ik-
bal yollannı açmıştır.

Nafi Atıf Kansu ve 5nüarıda adlan
sayrlan diğer komiinistler, Atatürk'e rağ
men, İsmet İtıönü'niin himayesini görmuş-
lerdir. Hattö Nafi Atuf Kansu, C.H.P.nin
genel sekreteni ,bile olmuştur. Bu arada
İnönü'niin sofralannda eksik etmediğ Sa_
bahattin Ali'den de bahsetmek isteriz. Bıı
azılı komiinist, İsmet İnOntl deıninin ikba-
linden en çok faydalananlar arasında bu-
lunmuştur. Hattö Sabahattin Ali, Rrrs El-
giliğinde verilen resepsiyonlarda dewin
,başbakanr Saraçoğlu'na ev sahipliği dahi
yapmrytır. Bütiin bunlann yanr sıra, ad-
lannı saxıdığımız komi.İnistlerin C.H.P.'ni
ele geçindiklerini de söyleyemeyiz. Zira
milli mücadeleden gelen Anadolucu, Tiiı,k-
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çü, Turancı ve rnukaddesatçılar C.H.P.
içinde gerektiğinde a$r basryorlardr. Ve
bu yiizden solcu grup tam bir hA,kimiyet
elde edememiştir. Bundaır başka Nafi A-
tuf Kansu'nun bacanağı olan Hakkı Ton-
guç'un köy enstitüerinin, ;bu milliyetçi
gTupun fumet İnönü'ye yaptığ baskı sa-
yesinde köy muallim mektepleri haline ge_

tirildiği bilinmektedir. Diğer taraftan
1946'larda C.H.P.'ni solculara teslim ettir-
meyen bir faktör de, bir halk hareketi ola-
rak,beliren D.P. muhalefetinin ortaya çık_
masıdır. Bu arada Nözım Hikmet, Zeki
Baştrmar, Hasan Ali Ediz gibi azılı komü_
nistlerin, Rus klAsiklerinden terciirneler
yaptınlmak suretiyle ' C.H.P. tarafından
beslendikleri de unutulmamıştır.
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SOSYAIj§T KÜLTÜR DERNEĞİ

Şişmanof, 27 Mayıs 1960 hareketin-
den sonra tekrar hızlıbir faaliyet dewe-
sine girildi$ne ancalı ,bu faaliyetin aktif
bir hareketten uzak olduğuna temas et-
melrtedir.

Sadece .bir kısım aşrrı solcu kalemle-
rin srnrflar ara^sında çatışırnalar doğura-
cak yazıIat yaanak suretiyle bilimsel sos-
yalizme(!) hi-met ettiklerinden duyulan
memnuniyeti belirtmektedir. Şişmıanof
şiiyle devam etmektedir.

"Tanunmıış t]ariei aqaar Azıa Nesirıli,n
Akşarrı|iln, ilalı,a sonralırı dn Tmırn'iie
sosyal sınıflaro, sınıf münol,elesine, Tiirk
işçt}nrinin, bütiııL emnkçüerin sosyalııst
pr,ogramlı, bir nnıta dnyannn Uw siya^s6
part:iye ihtigaeı buhındıığuna ilni,r ue ern-
pergaliamn, ka,pitali,zm,e ltarşı yaailığı uruI-

lnlnltr, ügi uyaııilırd,ı. Vatan ııe dnhİ soıı-
ralnrı çılcmaga başlayon Öınü gazeteleri
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ğçi oe sosyatrist lnreketigk üLgil,i, yaaı}a-
ra genişçe gqr rglrma,Ea koyuld,ular. §os-
yalizm mefhumunıın yayüması ue kgol,
bir hüııiyet kazanrınsmda, biiyük rolil
olan haftal,ık Yön ikrgin,20 AratıIe 7967'
de çıkmaya başlaih. Bunların aonv, *Lrü
750 Türk ayilını 20 Aralılc 7967'd,e Türkı-
ydnın yeııi, bi,r iktiıada ae sosgü polıtika
gütm,esı, isteği, ile bir bild,i,ri, ya,yınlad,ı. Bi,I-

ünyi imaalayanlor gerieiWi,n( ! ) memk-
kette yaratma,ya çatıştıleları faşiam( !)
tehhkesıni imleyecekleriın ılori şürdii,ler.

Çolt geçmeilen sosyaliam fikirlerini
yayoıak bif teşküafun kurul,masından
bahse dilmny e b aşland,ı."

Şişmanof, meşhur ıbildiricilerin ya-
ratmaya çalıştıkları havaııın panoralna-
sını ibiiylece çizdikten sonra, sosyalist
Külüir Derneği'nin kuruluşuna geçmek-
tedir. Ancak 150'ler bildirisine imzalannı
koyarı bözı aydrnlann( !) Sosyalist Kiiitür
Deıneği'nin kurucuları arasına giıerek
derhal görev almalan dikkate değer. Ve
böylece misumane hazırlandığr kamu o5ru-
na açülanan ,bildiriye, hangi diişiinceler-
le imzaların atıldığı daha iyi anlaşılmak-
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tadır. Çiinkü bu aydrnlar, bildiı,ide ileri
siirdükleri demokratik rejim esaslanna
uygun tekliflerden tamamen uzaklaşmış
lar ve sadece "sosyalirrr yolundaki safha-
lar aşmak" gayesiyle Sosyalist Kii]tür
Derneği'ne kiimelenmişlerdir. İşte onlann
savunuculuğunu yapan Şişmanof bunu ne
giizel ispa.tJıyor( !) :

" Bi,tdi,ri,yi hazırln gan agdınlarilan bir
qrlr/pı 1963'te Ankara'da Sosyatist Kültür
Derneği ad,ında, sosyatist fikirleri yrymıı
te§k[Iitı kurdular. Derneğin kısa zamaw
ila İstanbuL, Izmi,r, Diyarbakw gibi şe-
hi,rlerile şubekrı açılilı. Sosyali,st Kültür
Derneğıini,n ümııcN, sosyalıst fikirtari,
.özellıkl,e Türk sosyaliznüni( ! ) yaymak,
Türk sosEalizrni,nin sosgdlist partisıwi
kurmnk ıpin zemin hazwTamnktı.

Başkanlığa Osman Nun Tarufu, 9o-
nnl sekreterlığe Nejat Erder seçi,\d,iler.

_ Doğan Aucwğlu, ilerı,eği,n propagarı.ila, ta-
ali,yetini yönetecek, C.H.P.'nin reformist-
üer kanaihnilan Sırrı Hocaoğlu dn teşla}it
işl.ri,ni id,ara eikcekti,. Sosyati,st Kültür
Derneğı'nin esas prensiplerini Yön ilergi-
sini,n gazı işlnrö müdiirii Doğan Aııcıoğhı
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a
üe Prof. Sa/lıın Aren hazırlamnkta,ydı-
Türk sosyali,amini,n ıuızariyecileri ekono-
mil,e ptd,nları/o,yd,, deıslet ae toplum sektö-
rünün üstün olmasırıa, ileriıi etatıam (aşı-
rı deııletleşti,rırın)'e taraftardüar. Bütirrı
bLlnları, kapitalist olmayan yoll,a soıyaf
liam yotıında gelişmeye geçış aşamalart
(rnerhaleleri) saymaktadırlnr. Aııcıoğlıı-
nun üo Sosgalist Kültür Denıeği, l,çindn
onun görirtürıl,eki di,ğ er sosgalist f aaliyet-
çılerin, sosyüiam terimirun tegalteştirüip
lıalk aıasmda yayıl,mnsınila büyülc hıa-
metleri olmuştur."
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TÜEKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Tiirkiye fuçi Partisi'ne de ratrrcıda
yer verilmekte ve bıı partinin sosyaliurı
yolunda ilerleyen bir teşekkiil olduğu
kaydedilmelrtedir. Şişmanof Yoldaş, TİP'
in gerek Sosyalist Kiiltiir Derneği ile ge-
rekse öteki solcu kuruluşlarla memnuni-
yet verici ilişkiler kurduğunu da ilöve et-
mektedir. Şişmanof Yoldaş'a göre TİP, 27
Mayıstan sonra ilk defa s,osyalizmden söz
eden bir kuruluştur. Ancak bu parti, adı-
na rağmen işçilerden beklediğini bulama-
mıştır. Bu bakımdan aydın kitleyi süriik-
lemek gayretine dt§müştür.

Şişman6f, TİP yöneticilerinin komü_
nizn esaslarrnı dikkate alarak çalışmalar
yaptıklannr ifade ederek şöyle demek_
ted,ir:

uTİP, bugiin Tiirkiye'ile halkı, emper-
yolizme ue kapitalizme karşı saaaşa çağı-
ran, sosgalizm uğranda miicailel,e eilen tele
legal teşehki}liliır. F'aşisü ltalyan Ceza Ka-
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nuwı"rıdnüı Türlc Ceza Kaııunüııa, alctarıL
mıış ola,ıı 1|7. ııe 14g. maddnlnr başta oL
malc iinere, bütiın antı,il,gırıp:ltatik lconuw
lorın giiriirliileten katilırümaşı lı,orelcetinn
Tiirki,ge İşçi Partisi, giınetictldk etmelç
ted,ir."

Eiiylece 1iP ve benzeri stlcu kunıluş-
larla şahıslann antidemokratik olarak
gördükleri L4|., t42. maddeler haklunda,
kimlerin aynı göri§ü savunduklan orta-
ya çıkmakta, kimlerin paralel diişiincele-
re sahip oldukları gerçeği aydınlığa ka-
vuşmaktadır.

Halbuki İTlilti biinyemizi topyekün
tahrip etmek isteyen komiinizm bel6sı,
141. ve 142. maddelerin kaldınlmasr ha_
linde senbest4e at oynatabilecektir.

Sosyalizrne hizmet eden iki teşekkü-
liirı mevcut olduğunu ve bunlann hemen
heırıeh bütiin faaliyeflerde paralel çalış-
,tıklaıınr ileni siiren Şişmanof devaın edi_

}'0r: *Blri Tiirlcige Işi Partisi,, öteki iln
Sosyüüst Kültü,r Deıueğü ildr.

Bıınların yq,nı 81}rü, ünwerıite i4ı oa
iimi,oersite dışt soqıatrist ışçi,, gwlilc teş-
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lçıl&t ue grupT,arı mnucuttııı. Soıı zamın-
la,rila Türki,ye'ileki işçi ue sosyolist hare-
ketxni birleşti,rmelt amanıyla, bu teşküaF
lar arasındalıi i,lişkilerın rıasü ol,mnsı ge-
rektiği, mes'elesi ile ele atınmnş aulunma,k-
tad,ır.

Her i,ki teşelckül ile, |aşistlnre, ırkçr
lara, din geriıi,l,enne karşı (yani bütiin
milliyetçi - mukaddesatçılara karşı) mü-
cadelede, ınay*ıdaü aykwı antid,emokra-
ti,k kınunlar ın kalilırılma,sı kam"p any asın-
da b irle şm,elct e dirler.

Türki,ye Işçi, Partisi'yk Türlc 8o8ar,-
lıam taraftarları _İstanbul, Ankara ııe E-
reğli"ile yapıIan büyük i,şçi miting ııe gös-
terileri,ni, Ereğti,, Ailana ae lzmit'ik Amn-_
rilcan laımpanyala,rını çırotesto etmnk için
terti,plenen gösteri ue protesta mitingkrö-
ni, Istanbul'dnki Kaoel fabrilıasınd,a işç1,-

lnrin greui,ni,, ZonguT,dalc bölgesinile ma-
dencilerin yaptğı biigük greud, Ailenüfu,
ı,rgatlaıın (terime dikkat) gaptığı göste-
rigi ilastekteititer.

Türkiye Işçi Paıtisi, ıle Bosyali,st Kül-
tür Derneği,, bd,zı si,yusa kampanyıa ııe top-
laııtıIarı bırlilcte dnst elclem,elct eilırkr."
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.. . vE DİN DÜşMANLIĞI

Raporun son krsmında işiler cöhil_
lik ve mislıinlikle suçlandınlmakta, dine
hücrım edilmekte ve konıiinizmin yayrlma-
srna kaışı §avaşan milliyetçi güçler, en
büyük engel olarak gibterilrııektedir.

Şu pasajlar, komiiııistlerin ve uşakla-
rrnrn hürriyetsizlik, insan haklarına say-
gısrzlrk, sa:rıimiyetsizlik ve topyelıün in-
körcılı.klarının en a4ü örnekleridir:

* I şçtl,er aro"wnda, olcuma.yazmo" UlBn-
lnr pek azdxr. Dini, tanatizrrı, (hayalcilik)
Urinalrini bir iffiimcek ağı gtbi lcapln-
mnştır. Diğer dşçi}erin çoğu da, d,in id,eola-

ibinfuı t e siri altıııdnd,ır..."
*Tiı,rlcıgdde soıı 25 gıl, ıçindn olgıı]l,uıı,

çolc KuıJ am loıırgıı ııe Ima,ın-Hati,p,mnl§tebö
uçılm"ış, öğretm,erı,ikn çole lı,oca, iııının, ha-
f ız tiir etttmiştör..."

*7963 grlrndn Aıırupolda çalışan Tiirk
işçtbinln komiınist İikirlrin tesiri, altın

81



dn kalmnya başlnil,ıltları ln]elcınd,a çıloan
siıgkntiler üzerine, çeşitliı bıniuııa wrti-
Inrinfurr (TİP ııe CHP'nin sol lcanadı tıa-
rıç ) mııLletu elcitleriyle lıiiki,met iinrlıat bir-
kştil,er. Ve Batı Aonıpdilahi işçi,ler ara-
sırıa rıocalar, imamla,r giınileril[ler, ci,mi-
ler kurilular."
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EN BÜYÜK KUWET: 1IİİIJİYETçİIIK

Neticede, komiinizırıin kaışısında en
etkili giiç olarak mill,iyetçilik göısterilmek-
te ve bu 4!çımrn, muzır cereyaııa karşr en
büytlk kuwet olduğu gerçeği saklanama-
maktadır:' 

"Sarb yıfl,arda imcehld,e a,gilrnlar De

iiniuersı,te gefuçti,ği, ara,sındn, m,iiü,igetçili,le
iileotoji^ıınd,en Uw stlhinııın olmakTa bera-
ber, bu ıd,eoloji hfllü, kuııııetl,dilir ııe lcoııxii,-

nist hq,rel@tiniııı gelişi,p bügümasıne engel
olrrıa]üad,ır.

Boşta hüleüm,et olma]c üaere, bütün
bıırjuoa porttlen miil,igetçi,l,i,lc iikotojisiın
resırı,i, bir idnobja otarak hi,mıge eili,p iks-
teld"enwlctedi,r. Ayrı sağcı, profaşi,st, ırk-
çı alcı.ım oe teşkilfr,tlar( ! ) da bu himayeikn
J ay ilalanmaht a ilırlor.u

soN
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