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I(omiimistler hiç bir zamal elleri:ıde hal
bayrak, göğiislerinde orak çekiçü rozetlerle
ortaya çıkıp bir memieketi ele geçirmem§-
lerdir. encat bu küçiiü kitapta beürtilen ta,k-

tik ve metodlarla bu işt yapagelmektedirler,
Bizde de bu rısuller uygulannaya başlaıı-

mıştır. Metinlerde bu meseleler delilleriyle
açıklanmaktaür. ı2

Kttabımı bütiın uyaıü ve anlayışlı kar-
deşlerime ttbai ederim- 

r. ö.

-
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0iniş
Komiinİzm Or.jor]ra hastatığıdu. Zira, bir ınitlett u,r,*,,Jsız ve acı §ınü mücadeleleün", t-rJ.lntlillere, tktidar hırşıite gözü dönmüş suıtastçııarınluiilt rrr., poıı§ terörtine, idtJepropagandası altınaa-.teioı r" t"pi,r-.i hiirriyetlerin ortadaıkaldırıImasına siiriitıiyen r;-r;;;;;-İeJim mutlaka ve mut-laka sosyal bıı derttir vu 

"o.rJ İİtŞırİrrr...

"*"TrİffTr_1;"mücadele 
iÇin, onun hekımlerın deüğ gıbı

."y.i"iil",i.Ti?Jtr'":ffi.§;""İlxTtrffi,ffi*
Bugiine değin bütiin tecriibeler, batının uygaı ve endfı§üri-leşlırümış membketlerı"ı,, to.İıİİ#"*yakınııt r" t r""*riyet gtısterme;ffi* TİffT'?ffi,,ffiBuna muianil, modeİr;*"*-"-Ç"'ffi"şmets devıesine yenlsinııiş o]an 191? 

"TrT, 
ile 1949 Çlo 6evletlnin, tomiinist rc-Jinıiııe kolaylıkla yakalanrp U,-o"-İ*Çdanür... rdırrtnİ-taltınna gayretı 

"#^ 
"lu*arı da meY-

doğruııer§e"","-ı"t"iı"",--"#H;-İ::;L'trff 
T:#|"|* propagandasına en nutavemetsizteştll ecerİer. ---- w gu'aVEI!€ğ§I2Z memleketler üpini

_ Bu kıziyeyi iddta etmek..tolay olduğu sıbl lsp"1 etnek deçot basittlr. Yukarıda. Oa stlyluJİg';;3ll to-tlrrır- sosyal
H t}ffi5,ffiastaı* d*, ;t-;Ğ 

.r:r:, gıni topııımia_
aevreiınae ;;*r" .#,1, jffi;rİ"ffi.İ:,HlH.l"T" 

tişff
ffiİtr J#,ffiT ", * g"uş,Şiii","""o", o*,n;"-,; ş;
ı"iı" "tkı"f;;;ŞHİi*",,'H§:l"rff:l .iç _," oş t ffi-
1c.ıdııartıııİı"ğışd.-tt"r"-rŞ-ffi ;*İffiff#*rffiçüarmaktadır. b* ta1 »o ou iı";;**,"dqLı g1g(it dev_noElnde fonlinl§f,tgı. 

_çot lC"a"J"İİtaŞroaı.r, k|n ve ceüirtatt tlerl ," ,,y*"o ınıaııa a,rzıılırı lrrU.çl"-"t ve ı4Dı lh-tlraı hıı},e getlrmciıo * ü-üŞ"Ju" .m"a ,ınL*nıhr



'""İ'J"';*ler göstermiştir ki ekonomik refah ve kültiir sevi_

yesi bakrmrndan geri;;" nol",* fakat uyanmaya başlayan

iiılkeler, komünizme xrş, 
-Jrır.ı 

ve toplumsal bir direnç göste-

rememektedirler... "*"n"İ""t,uzluk, 
hl :" kıskarıçlü komü-

nist propagura**", L-*İİİ,t*,", teşkil etmekte olduğun-

dan, fertler ,ra,",da Ğ""L"a"k hisleıinin doğabilmesi için,

bu iılkenin tıiç olmazsa n,Jr, ,,vrrr*asr, fertlerinin daha iyi ya_

şama şaıtlarının başka ülkelerde ve yeryüziinde mevcut oldu-

ğunu öğren*"y", n"İlu"n da özlemini çekmeye başlamaları

]6,zımdrr. yani bu tllxeıeroe bir kalkrnma lıamleşinin başlama-

sr ve devam etmesi şarttrr",

Bu itibarla komiiuıişt etki ve ütilillerine karşı, bir iiılke-

nin en mukavemebt, r" orvrrrosız devresi, asrşlardan beri

devam eden bilgisizlik ve İdra,ksizııcin silkilip atılarak, uyan_

maya başlaOıa Oevresldir", Millet ewelce duyup ve fakat id-

rök edip mukayese JapamaOığı yoksulluğunu duyup anlamak- |

ta, dünyada Oana Ü düzen içinde yaşıyanlar olduğunu öğren- 
İ

mekte, ve bunlann hasretini çekerek hissi olarak kırba,çlan- i
maktadır. Fakat bu istek ve arzulann seviyesine derhal uiaş-

makİnkinrnıdaeldeedemediğindenhoşnuLsuzlukhislertduy-
-rg" r" bilbassa bu memleketlerde mevcut ve özlemini çektiği

neticelere az çok nJ olmuş mahrumiyetsiz sınıfa karşı da kıs-

t"rrçl* hislerini duymağa başlamakta_ ve memlekette yeniee

;;İ;,r"" fikir ve Sz tıtlrrlyetinden de istifade ile mevcut hü-

İt-eİlerl tenkit etmeğe teşbbüs etmektedir", Kısaca, uyan-

maga naşlıvan milletler birden bire çok şey istemekte bunlarr

J" İ"rt.İ elOe edemeylnce arzulara kavuşamamadaki kusurun

naştatl hiikünetlerde olduğunu zannetmekte ve binnetice ida-

İr.l""l" maJırunlyetsiz sınıfa karşı }ıoşnutşızluk hissetmek_

tedirler...

İşte komünizm, bu fa^kir millet ierterinin istets ve arzulı-
ıının derhat verileceğtııi bol bol v&detmek suret$e blr boş-

nutsuzluk ıstısman yapıp bu memleketlerl pençestıe geçlrme_

ğe çalı§ır.

Kominternfuı bir direkttil de şöylcdtı:

(Uyanın !|r miılg! iertlerinin istek ve a,ızuları,.bu ldei
,G ;dİnn gerçekleşme imkönrndan çotı da,ha stir'ıtli gellşlr,
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Bu yüzden de bu memleketlerde baştaki idarecilere karşr hoş-
nutsuzluk doğar ve tenkitler yapür. Bu milletlerin fertlerine
elde etmek istedikleri şeyleri mutlaka ve derhal vereceğinizi v6,-, dedfuıiz. Böylece size inanmalarını ve sizi t6kip etmelerini sağ-
la,yınu.)

Komtirıiştler bu dlrektifi propagandalarrnda geniş ölçüde
kullanmaktadırlar...

Kaliınma devresinde büyiik bir gayretle çırpınan az ge-
tişırı§ meırüeketleriıı demökratik hiiıIıümetlerinln, [4]kınrn&
amaçlarına varmada,rı ve bilhassa varmağa yaklaştıklan bir
§uada, nankör yaygara ve yrkıcı tenkit}erle ve iç ayaklanma-
lar, harpler ve hiiütmet darbeleri lle nasıl dikta rejimine sü-
riiklendikleri artık son senelerin modası haline gelmiş bulun-
maktadır... Ne yazık ki bu darbeler sözü geçen memleketleü
hürriyet rejiminden bir daha geri dönülmez bir surette kopar-
makta ve yenl rejlm ya bir kurl düta ve terör olmakta ya da
idi blr devlet sermayedarlı& şeklinde dejenere edilmektedir.-
Küba, Çekoslovakya, Vietnam, Cezayir, Kongo, lloııe, Sando_
minik, Yemen, Irak, Mısrr ve daha birçok azgelişmiş ütkeleı
bu kurbanlar kervanını teşkil etmektedtrler... Bunların komü_
nist rejlmine siirüklenmeleri, §ovyet Rusya ve Kızıl Çln'ln ha_
yat sigortalandır. Zira bu kurbaıılar denokratik merıleketle_
rin saflarrndan sıyrrlarai onlann kuwetleriııi bölmek suretiy-
le, komünizm dövasınrn bir neııl siperl ve tampon biilgesi du_
rumuna girmektedirler... Bu kızıl rejime düşen memleketlerin
fertlÖrinde mevcut arzu ve istekler krzıl reJim teessüs ettikten
sonra bttr"abi asla yerine getirllememektedir... Dikta rejtminin
teessüsiiııden §oııra fertleriıı hoşnutsuzlukları büsbütiim art-
mış, iistelü ümitslzlik ile de birleşmiştir... Kendt gafletleü yü-
ziinden başlarına geçen reJim bu şikiyetlerl boğmakta ve istı-
rapların acılaTı lse fertlerde ancak gizlt blr lç suısı, zaptedileıı
bir lnilti, kendilertne daht fısıldanmaktan korkulan blr lstek
ıekltııde devam etmekte ve dşarda,ıı da görülememektedir. Zi_
fa üzerleriııe demir perde üımişttr...

Komiitrizm, yaptığı vaitlerln yerine getlrilmem§ olmasın_
daıı asla endiş duymıyan tek rejimdtr. ZLra, ltr ınlllgfu !tı.
kerı"e çöreklentııce artü btr daha onu ktmse seçtmle tteğiştire-
medtği gibi ona neden bunu yapmadın da d§emtyecektlr...

/
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Yukarrdaki sşPenlerden dolayr komi.irüzııı bugün bütünkuweti ile aa gelişmlş ou t"ltİrı.l"-".' içinde buluna,nmerüeketlere dikkatini çevirm§tir_bİrr., kend,i saflanna aI-mayı ön plönda görmektedb

Bu memlekerruİ q"ü' avlamak için de «Biaim memlekettekomiinizm o]maz»_iiryr.i ," ;;;;İ"oo-, olarak işlemektevc bu temayı kendi ajanla"*" *İİr]OiI vatandaşlara papa-ğan sibi tekrarlatmaktadu].ar. B;;;;;*ırün rahat 9a]§mave gafil avlamak metodudur. M".k;; Uçüncü Enternasyonali-
ff§Il".H.*:n biridır, Nıt"ki;;;siova Ko.,g""rıoıo 

-+ ltı
af,opiinisf, rejiın kökleşinccye kailır nemleketinizde ko-münistrik teblikesinin 

"lr""ii;;lfrİl loroagaçaftşınız. §i_ıin çaüşma ve emeüerinizi 
";;;;;alcı veya vehimli olı-tak suçlanürag4}5ın ı2.1

Tecrübeler söstem§tir ki az gel§miş milletter fertlerindekomiiuıizrne en çok tryİ.l", rJÜ.]""*"rrrrrr, bu memleketinİyi sınıftarından yetişmtş, ;k;rş;; irn"t ,, kabİüyetsİzl&-lerinden veya şanssızlıtıarınoanlı*irf""r* bulamamş olaıııdzgıı ve krska"rıç milıeweılerOlr.--'ÇrtrrOaki vikıalan (Azselişmş mitletlerin iştikbali:F'utrr" Otİ:.rO"rdevelopped Coun-tries) adı altında ve Ameükan uü;;r miiıasebetler tes-kil6'f1 fal'alPu"" 
".i::gien tıtap, ıziil o.or-, sahif.eleün_deki detiller ile taisildtlı Ul"-ş"İİal 

""ta koyrıaktadır.

Uluslararasr ilmi araştırmalara ve komünizrne 5ruvarlqn-mış memleketlerln seçlrmiş 
"lart]". İİı, ihtit1lleriıı sebep-lerine artık kulak vJrmemiz ve uunlaıoaı vatarrımrz adına ib-ıet deışleri çüarmamızın zamaru u;Ğ;ir.

. GörüYoruz ki kalkınma çabası içinde ve sanayileşmenintazetik devresi:ıde bulunan -"-l"İ"İİ*Oe, komiinl.§tut prçpagandası yottur. demek rafdilüt-;ı;;:*"
Yuaanda ve tafsilitı 

_üe daha sonraiC bahisterde görecc-ğİmiz gibi merıleketimizde n;ü"r";fflroprg*rra*ı va.rdrve keslf btr halde gelişme inkanları j;bjmaKaaır...

e
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In,fiztiNDEEiJEBTtiRKiEI[izDEKi soL KANAT

_ Türtiyemizdeki aşın solculuğtın propagandasının han-gi yoltardan vanıldığını 
";I"."İ;;;Lm.u..,ıştıerııı propagan_da tenalarını bilınek, 

"rt""o*vo*İoİoşırmlan ortaya seıEekve bu tenalara paralel olarak -"mlet"tl-izdeki çağn, bildlıı
T. k9"er" gerçeklerini neşreden ,"r. toteşettlluej uİİ v"u" teşhr§ etmet gur"İffiH YaPan idŞİ vcya
' 

Tökip edeceğimiz metod şu olacaktu:
Kotrıtinİst propacmdaslnın tektiklaİihr L^-i_!_rı,,t";;;d;-ffi*ffi, jtffi,H]l,"f "şffi LTffi.yayanlar, tasvip ealp allışlıyanlann xiz, beyan, bila; * İİ*.:Ieri, biçbtr §ey ilive edıtııeP^ır;r, 

""""iü"rı" sentetik bi, ş"kıı-'de hşıaslanacatlardı,r. o"gwuıll I,ır ş,eEu,

,ura:"T*3:ffketimiz 
vikıaıaıını tarıhı oluşum yoıu ı!e göz_

Memleketimizde kesif sayılabüecek btr komiinizııı propa-gnndası otduğunu söylemet *t* Ur"lt"Oio"t olmaktan çık-mı$tır. Fakat İanunlarınıza ;ö*;;;;;,-- suç olduğıındanbu propaganda en ustalıklı ş*ila;;;arlı yollardan yapü-mıkta ve marksistlerln v"nl-rrr^-rJİurU"' iikirler tazö11ıoüardan tdkibata 
"9y uİ*.aJvlİJl"t"oüği sibi rıiiylen_mek ve yaJnlmak Tk1* nol"lİİ"fulrl"r... Birgot paıa_vaJıa,lar f,gttınıtmıktaCo. Xo"rş-J*İl rrra*oro bUdiri]e-ıe, §enen konüara bazı parti ,"y. a"İ"U"rfuı bakış tarzları-tıribi maddecilik adını verüğimiz t -i:rlJ Ot-vr?rŞuiffibtrçok unsurlarını .çf9. tçi"; 

"ıdğ;.ıd;, bu göri§lere çeşıtlıl*3*__"_* çeşltll isiınrer r;rşĞ;; sureülyıe ğnnta1,}4-ııuile gdrlnektgdiı,.

..: Bugiün §ogyali,Jn._t_onjnlsll_eln en başgnlı bir şelülde ten_gİl$ s{emets ;çı1 tullandıU;;i";*avanadır. Eaıbu5eryıIia dahl hürrlyet rul, 
"" L"İçll.oın bllhassa ferdihürı(yetin liklr ve vlcdan nılırlyetlıılrltlüeglş ve tatılaşmıioldoğı bah demohasllerüıau, İ-rt İ-*, sürtünmele_rl ızıltan ve zengtne aolunnaılınl;i#kailınduan, tophrolacaL baüet,gtanüııdını-Glt"o yopıcı bir sog,

ı
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ysl adatet mekanizmasının yiirütücü kuweti olarak kultanılr-
İen, ayni hürriyet iikirlerinin ve demokrasl anlamrnın tan
kökleşmemlş olduğu Rusyada, peykleü ve Kral Çinde komiiniz-
me dönerek aman§lz bir dikta rejimi hatinde tecelli etm§ ve
bugiin bu milletlerin isteseler de başlarından ata.mıyacakları^
bir belö halinde tepelerinde cöreklenm§tir...

Türkiyenizde de savunması ve reklömı yapılan sosyalin.
ışmı istikameti tökip ederek Çekoslovaiyada.ki Beneş'i[, R.ug-
yadaki llereıreski'nin, Macaristandaii Nagi'nin gafil ve bece-
riksiz sosyalizmlerinin ceçtlğl aynı talihdz yolu taklp ederek,
memleketimizi komiinizme yuvarlıyacağl diişiinülebiliı. Mi§atl-
ni verdiğimiz bu soşyalist partilerin bepsi, ortarıın şolunda ol-
duklarını ve §qsyal adalettı gerçekleştiricisi bulunduklarını td..
dia etm§ler, mütarlaıı çok a,g görünen komiiniştlerle koaüsyon
krırup, çoğunluk tesi§ surettyle tktldaıa geçmek ve komtini,st-
lerle birlikte memleketi idare etmek gafletint giistermişlerdi...,
ll*lıXl bir avuç komiinfut çok !ıısa blr za,maııda bu partileriıı
mensuplarınr apar topar meclislertııden kovmuş, nemlekete,
yerteşırıiş ve ilk önce bu partt mensuplarını temlzlem§tir..

(Soşyalizm isteriz) yaygara ve şa,ırıatası aıasında, birkag,
yiiz tiflü törifi olan ve her ııremleketin küItiiriine ve jeopolitik
bii:ıyesine göre sosyal bir medeni devletten kızıl bir terör dik-
tasına kadar çeşitli renklerde ortaya çıkan sosyalizmin mem_
Ieketimizde ne şekilde teceUi edeceğini datıi düştinmeden, bu
konuyu mütemadiyen ileri siirenlerin, maksatlr hareket ettik-
lerini, yahut da hakikaten söfiyine bir gaflet içinde memleke-,
ti nereye götürnek istediklertnden blbaber kimseler oldukları_
nı ileri siirersek, hakikatı söylemiş oluruz... Bu gaflet veya.,

maJısatlı davranşların yalnu bizde değil, bugün düıyada de-
mokrasinüı kalesi olaır İıgilterede bile mevcut olduğunu cörü--
yoruz. Ancak bu gibi fikirler batı memleketlerinde tehlikeli ve
ya zehir[ olmadıkları halde, bunların memleketimizde tekrar-
lanmasının sosyal bünyemizi ne kadar tahrip edtcl blr etki ya-
rattıS yukarıdaii vikıaların şığ, altında derhal belirecekttr--

Bir iktisat hocası ola^rı ve bugün İncüiz fu Partistııiıı (İn--
gitterede İşi Partisi yok iş paıtisi vaıdrr) ftkrl liderleri ara-
ğındıi buiunan AyaJrı Kamarıısı üyesl Douglas Jay, sosyalin iize-
rinde yayınradığı bir kitapta aynen şöyle demektedir: -(Ea,

J



demokıatik memleketlerde bile Marksist fiktrler zihinleri kd-
rrştrrmakta, iktisadi huzursuzluklar yaratmakta ve ileri l§tika-
metteki siya"si gelşmeleri ve demokratik reformlan d.ejonere
etmektedir. Bu fikirlerin ağlarına di§enler dahi çok defalar na
yaptıklarının f2.1kınğg, değlllerdir. Sahte bir teşb.is daiına en
iyi tedavi şklinin bulunmasını da ortadan kaldırır. Bugiin ba-
trda hatti İngilterede bile bazı kimseler iktisadi diizenl devam_
lı bir çalışma halinde tutabilmek için köklü ve şiddetli bir sos-
yal diızenin lözrm olduğuna kanidirler. Bunlar mevcut gelir
seviyeleri arasında bir diizeltme yapmağı ve bunda en giizel
tedbirln de mesel6,, sanayii devletleştiimek olduğunu, ki,rın
yeya normal feizin ahl6,ka uymıyan bir haıeket veya biı soy-
gıınculuk olduğunu ileri siirmektediıler. Ealbuki onlar bu id_
üalarla yalnız bilgi, akıl ve lz'anın ve gördükleri hakikat ve
deüllerin şehadetini inkör etmekle kalmıyorlar, onlar ayni za.
maııda maksatlı olarak veya gafilcesine Markş'ın 19 uncu asır
iktisatçılarından ve sanayi in[ılöbının ilk deviılerinden llha,ın
almış olan demode ve yınlş fikiilertnt de tekrar ediyorlar.) -
Douglas Jay _ Socialism in The New §ociety, London long*
man'§: Sayfa: 34-35).

Biz bu ya,z|mızı) sosyalizm adı altında, bugiiıı batı uygarlığt
modern sosyalizınin reddettiği ve demokrasi ve hiiıriyet niza_
ynlna zararlı olarak mütalia ettiği yanlış, demode, marksist
fikirleri meırüeketimizde bir kurtuluş reçetesi olarak tekrar
eden kimseleri, bunlan dinleyen vc okuyanları. ikaz etmek için
ırazıyoruz. Bu yesile üe de Tiirkiyemizde son zauanlarda çok
tekrarlanan bazı aııa temaların veya ilkelerin fikri kaynakla_
nnı da göştermek istiyoruz. Biiylelikle, açüça söylenilüği tak-
dhde pek çokları taıafından derbal red edilebilecek biıçok ld-
dlaların na.sü dolambaçlı yollarda,ıı yutturulabilir birer yaldız-
lı hap haline getirildikleri ve bu fitirlertn ha^kiki hüviyetlert
de orüaya serilniş olaca^tıüır. §on zama,rılarda, siyaset piyasar
sında pek çok dolaşan fikirlerin, baar anla,mlann, teküf ve5ıa
tetsirlertn, hakikatüe, standart ve belirh aşın sol kaynaklarda,n
Delgelerden, düşünce ve felsefelerden nünl llharh alrnış olduts-
lırıü giisterlrten tiı.ııı §fu iırnl dürilsttiia ve metoök aıaştç.
ma disipltnt 19!ıde k+ımak i,stiyoruz... Bu fikirleıin gençek kaş-
naklarının açıklanmasındx, keyfl kaçacaElar var§a buırun so-
runlıısu elbette biz olınıyacağız. Vaaifemiz, paravaılır arkı-
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srıa gİutenip zihinleri karştıran kİ.mselere yardatçıtık etmek,
jnrara karş alkış tutup gizlenmelerine yardım etmek değlldir.
iİu fi]ıirler merüekette maksatlı veya maksatsu yanlış t€şhis
{e yenlış reçetelerle ileü adrmla.r atılnasına mini olmakta,
.huzur§uzluğnı tatırik etmek suıetiyle iktlsa.di, sosyal ye maneü
gla.rılarda çiikiintüer yaratmaJrta ye haya]n zehirlemektedir..-
8u fi[trlerin ha.kiii ma^biyetiııi hatk eikirına teşhir ve tefsir
etmenin zanaıu geımlş ve hatt5ı geçmektedir... Şatı§i mütali-
alar ileri siirmiyeceğiz Yazıiarr ve temaları dökilmante biı
şkilde teker teker el,e alıp tatılillerini yapmağa çalışacağıa
8unlan 1848 yılında Dii:ıya Komiiuıtst Deıaeğinlıı yayınladığı
ve bugiiıı dahl bütiln komiirıistlerin başlıca kaynağı, ve hatti
mukaddes kitabı sayian Komünist Manifestosundan alacağı-
oız pasaJlarla karşüaşttaeAÜrz- Bu suretle kendllerine gerçeL
adlaırnı hatırlata,n kimselere kaışr maske takmş komilnigt-
terin (§ömiirüciü€r, çıkalgltx1, gericiler, kapitalist uşa"kları,
toplum asalaklan, emek düşmanlan, derebeyi kalıntısı, toprai
ağaları) eİbi kiiçiitücü ve tezyif edlci isimler takrp, haka,net
,etrıelerini, bunlara kaışı ırıisurrı" temiz ye mahrumiyettı
<ıkınt51 ile cebelleşen fa^kir fualkın insani zaaf duyguları ile
temiz hislerini tahıik etmelerini önlememiz belki de mii,mkün
olacaktrr... İçimizdeki aşın solcular şimdilik haklki hüviyetle-
rini gizlemekte, bazen parlaırıakta, faiat umumiyetle mazlum
ve işçinin müdafii roliimü oynıyarak peygamberine fikirlerle
ve budutsrız va.adlerle taıaftar bulmaya çalşmaktadırlar... On-
larııı ne kadar zalim ve krrıcr olabilecekleri son zamanlarda
tüccaılara, araai sahiplerine ve sermayedarlaıa kaşr cirıştlts-
leri ka,ınparıyada.ki ştddet doztı göz önünde tutulduğu taidtr-
de kolayca anlnşıabilfu. Özel teşebbüsü ternsil eden ve biçbir
6;ilnahları olmıyan bu ziiıınre ve sınıflara karşı her gün bu ka-
dar kln ve nefret lle saldrrabilecek derecede insanlrk hislerinl
ıınutmuş gtinahkarhnn, Alta.h giistenesi:ı, lkttdara geüncı,
,€welce tatlı vaatlerle iiııııide diişiirüp oylarrnı aldıkları gen§

tiiylü ve emekçt vatandaşlaıımızn, kendi hal dlktalarına r6m
*ehek içirı ne 91b1 lırr, şiddet ve merha,metsiz zuliim ve bas-
'b atbnda }ıvıaıdıracailan ciin gibi 6$iArdır. Bu bal iomü_
ıistüğe f,üyaılannış bütiln memeaeilerdeH ba,ziln tabrohıls
ı§abitür. unutna.ınai geıektir ki btne veia bine veia olduğu
8ibr bfu zutilm ale bfuıc zuriim demettir.

1
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YERrti_zÜNDEKİ roıutiNİsTl.m, vEBuNLARıN rrıvıarııRl -- '-

Iüdartssist ve Leıünist fi.kirlerin ic.te§vir eden yazıIa

ffi şş*ş,lŞ[*x,ff*ff*:ı=ffi"ş
9il-Ş Yan]§ııgı herkes t*"r-u"ri"if unutuİmuŞ ve terke-
Ri&ardo) nun iıtııerı d"i-*i, ,*Hl;ff*:f:. (Dayıt

Rikaşdo şöyte demektedir:
(f,ıyuetin temeli işe yani emeğe daılcr içinde ışçının -;;; ";;:-1nİ PYl"". itti§aü iaatırct-§,HffiTffii*il#Şffi

Kar] }tarks, oor_T ütisat nazariyesini ve temel prensibi_

**ji;};s"ır,;n**ı*,r,hm§*ffi:
(trapitalişt biı diizende senııayedarıp_o1vaır. Kapİtalİst, -tııı,rvJ-n ilŞİ__igt Day hak§ız

ffffi,ff ffiffi 1=g" ;";T-Hffi [JlP#:
* i:n,,. *";;;;Jff;,İ.'ffH ffig* ."i İlijİ-
netine geçimehte 

""-*;;^T^='"5T-. 
bİr tımını ıİn_

SHTffiı:HffiffiHii.ffiffiyct hakh bır emek çatması ı.iililrl*rff'rlffi#H::_:iııııİ:ıneye daya,,dığındas- ta];#;"İGDct düşhıo. ,u nı. uo-t a"tın i' 
»wıDötd&i no obı Hr

Bu fitrin llomiinist Marıifestosundaki hüdsası şudur:(BurJuva sınıfınıT..mevcudiyeti tçin temet u* r""--" *_1'4f,iiııığ ve teşekküüOtl* *-İr"*İ;#, ise meydana gBüi_rilen lş değeü ile bu.işe 5";İ tlĞr*#ono* farktır. idnücreti ise işçiler araspalU oÜt İu-*ol"1*"r*-akta oldu_Üımdaa emeğin hnktnnr ta.n oÜat-;İ", mek h,lıinııı tşru.
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r€n her zaınan kolayca büur. liiylece meydana getirilen lşiıı
değeü lle emeği arasıııda.kl faı\ sermıye olarak kapitalbtte
kalır.)

«Karl Markş Ferieıtrich Dngel§, Manif€sto of Tlıe Coıı,
munist Party, Patterson B,eailings İn The Eistory oi Ecıi
nomic Thought, New York 1932 Mc Grct Eill S. 610. 

I

İşçİ ranrİ§İNİN İşıBpİĞi TEMAL,ıI$ vE
ıulrıenıı öxcurİrşnıı MI]trAİESE§İ :

12 Haziran 1965 tariiıinde §iiked€kl İşçi Parttsinfuı itçe kon_
gresi:ıde Mehmet Ali Ayba.r, Ali Rrza Kuas ve dlğer yönetlcl-

ler tarafından yapıla.rr konuşmalarda kullanılan ciimle ve fl_
klrleri sırası ile arzediyoruz:

«A.P. baskısı ite Eomiinianlo Mügadele Derneğine 150 büı
tira tahsis edirm§tir. Eununla bize baskı yapılmaktadu. f,ıp-
kaççı tüccar, dönek poütikacıIa.r, sömiirücü toprak ağalari,
emek diişmanranilır... Onlar anca,k şunu bilsinler ki emekci
halk, akan her damla terinin hesabııı bir giin onlırdlan şoıa-
caıüır.. Toprak ağaları eınekçinin hatrhnı giğneyerok sercet
sahibi olmuşlaıilır. Yeni ınayasamız renksiz bir anayası do-

ğildir. 550 bin dönüm toprak 16 ailenin eliniledir. Bı yiizilen
ilc köyliinün yamalı şatvannd^an başka bir şeyi yoktur. İşçl
mületvekilleri busünkü iiüzeni yeni bir iiiiuene çevireoo&ler-
öir...»

Böylelikle l(arl Marks'ın ilomilnişt Manifestaşunu ihtiva
ettığınl ı*iyredığımız eserinın 619 ncu şaıılf,esindekı fikJı tle İşç1
partıst mesul şahrslarının üeri siirdii&leri fikirler arasındg tam
blr mAna ve gaİe mutabakatı vardır dentlebilir...

Zira bu idareclier emekçi halkın her damla terinin tam
hakknıı1 verilmedlğini ya,nl bunun bir kısmının çalınması su-
r.etMe sermaye meydana getirildğini ve bu §ermaye üe de
iapkaççı tüccar ve topraJr ağası, sömiirücü ve emek diişmanı
bir burjuva srnıfının meydaırıa çılttığını ve tiiylece bu sınıfın
haigızlığa dayaııan bir emek çqlnası neticşinde servet
§ahıbı olduklarını iddia etmek suretiyle Karl Marks'ın Mani-
festodaki yukarıda mealini verdiğlınlz fitri:ıi aynen tekrarla_
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mış bulunmaktadırlar... Servetin gaynmeşru olarai kazanı,lüğr
iddialarınm en büyük delü bu emekçilerüı her damla terleri_
nin hesabrnı bii giin bu sermayedarlardan yani burjuvalardan
soracaklarrnın ifade edilmiş olmasıdır... Burada bu fikirlerle
sınıi mücadelesi de köriiülenmekte servetin ve sermayenin an_
cat bir hıı,sızlrk ve zimmete geçirme §onucu elde edilmiş haksız
bİrer iktisap olduğu ifade edilmekte, bunun için de emekçiler
tarafından bir stln mutlaka bu çalrnan emekleri:ıin hesabının
sorulacağı ileri sürülııek suretiyle bir emekçi kontrolündeki
ldare ve hesap sornıa ortamınrn kehA.neti ve özlemi ortaya kon-
maktaür ki komünlst Manifesto.sunun esa§ı olan bu fikir ko_
ınünlstlikten başka bir gaye taşıyamaz. Karl Marksın kapita_
ltst bir diizende sermayedann aldığı payın ha,kşız bir pay ol_
duğu ve bununla elde edilen miiılkiyetin de bötır bulunduğu
hakkındati ana tegıası yukanda zikredilm§tir...

r İŞÇİ PARTİSİNİN I}AYANArLARİ İİE BEYNELMİLEL

roMüNi§T DüşüNcEıERİN yE ririnırnix MuKAyEsEsi:

Şimü İşçl Partisinin iddialarına para,lel gibi görünen ve
fikirlerlni teyıt eden Karl Maıks Manifestosunun diğer pasaj_
laıını da görelln ve §ıra§ı ile zikııedelim.

İşte Karl Maıkşn fikirleri: (Şimdiye kadar gelm§ geçmiş
bitün milletlerin tarihl, sınıf mücadelesi tarihidir. insaırın in-
§ıJı tarafından ışiimiiriiılmesine son verildiği takdirde bir mil-
letln diğeriııi de istismarı sona erccektir. ) .

Burada komi[ıistleriıı vaktiyle dünyada en çok siitse yap_
rrş olan meşhur <İb§anın lnsant tstismarına paydos» sloga.rrı
İşl rartlsl ve Kaıl Marksm beyanlarında ifade eülmektedk.

Modenı diinya ınlayışında ve demokratlk düzende insarııı
luanı ı*imiirmesi gibi blr konu artü kalmamştır. Batı uygar-
lığındakl merüeketlerde özel teşbbüsler tam uyanık ve tcd_
blıll blr neokapttalizm sistemi tatbik etmektediıler. Tiiketim
c!,yalarınu ilah reka,b€te dayaıdıSndanı, lıen clttikçe kallte-
lerl yüilctmekte bcm de her zaman satın alrnabilen blr gevt-
yede tutulabilüğnden tüketiciler tarafından şarfeülebilbets-
tcdir. Bu özel teşcbbiisler m€§ru kazançlar sağlaınaf,ta bu kı_
ıaııglardan h|şeleı ödemetste, devlete vergi verıııekte, yatırım_
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lar yapmak suretlyle yenl iş şahaları açmakt4 işçilere küa-
trjrl TŞ*"#f p:k ..,,*tşj" o,ii1 ı, :|oy-i ıap,p,g,_
veıenııeceu""a*oflff iTİ:H.üi,#*5**"Hİ[İ,frkılaşma, g:nev Ye Pk"Ytlrkl" fuir-."i" bepsinin tİstünde bl_.t8raf hiüümet hatemlıği"Ğrlr;;; surettyte tam bir ada_tret İçüıde aJarlanmakt.o.". o"r"--Çr' o, memleketlerde herişçlnin evüıd,e buzdolabı, ;rdr;;r;r;
f otoğraf ma ı.ı,, ası r" üoi,ilİ, H' r*İ"hHHlİ,"r}XYŞj,tikbaHrıden emiıı ve ya.rayışındaJı a".ıırııa*. Biiylece eme-ğtr foıkkının tam verilnıe;;;;;;;
g", 

" 
g"tı"u"" iir,t"ı qpı g",çŞ ;";;*;ffffi;H",fiİİların modası gotÜn ge[p geçmiştir.

İnsanın insanı:öT- ona istlsmar etmeüği, fakat patro_nun devlet olduğu kızü rejimle"Jd. l
]*g",*, tJ"p 3i"ıı-"l;;^ ;ffi.fg ff ,ffilfHff:Ie dlrenebilnıekğ ne de her ttl"ltl lt İl,ıecet bır t,,a"ç 

-imunını;ff-"il#: 
#1-11",f H#*|yatr başındaki aman§ız rejiııe gösterece.lü ve a-ru-r*tıÖ bağtıd[... ğİ körü körüno bağıı_

, trhrıekçlle* *T::T.T':,1T._lr,, göreceğİ tezİnin, İ§_çi Partistııin kongresinde. iteri 
"ilr}',ilii **ztrıda ziiıedıIınlı-üı" «itesap soıma» 

.tema'sı r*İ*r]"İ"rt l(omiiııist lı"rll""-tosundaki orijinal ltPeslOlr. ru-'İrİİ*ro* ıhttva ettiğnirffiffi:** 621 nci *hn"*l;forıJıııaı ııadeyi a,nıen

_ (Konünist Partisiıfuı s"lgi ulusraraıası lhtilil olnıEtıbeıaber şnıi nücıdeıesı ovii]ii-iuişşl"totin şınırlaıı icin-(lc bir ı!ıirli müc8dclo şuUl"a. ;rr;.:**. Yani heı mem_,leietin eııekçileü ,weıa n"*pıiil'ffiu 
",ooı"n dıh;ıın6,.kendi semıyedırlırı ilo sö*;,kl,;;*i-zı: Eııl. Mırb...

. BüdE fuç1 Paülghın paıalet iitrl da aVııen şöyledtı:(Eıp}açcı tiicoırr_döncr poEHkacılır, ışiinıüıiicü toırıtığılırı, dcrcbcyi 
"..ü-r""r,.+,Ş;Ş#' cmct düpınıdıı.§ınu ş b.lldnlcr o :no* *ı* Lİ--i ,ııaıı t fının hG_ııbını brı 3ğ! oılıraın --".tt .GJTüıtlyG İşçl rırtlsil.

l:



ı

_ı5-
Böylece, Karl Marks ile Tiirkiye İiçi Partisi lddialan vc,

i:layanaklan aıasıırda ta,ın bir gaye ve möna mutabakatı ot_
tluğu görülmektedir.

Miiükiyet hakkrnrn bir sömiirme sonu -evaora gelmiş hak_
ıız bir iktisap olduğu ve bu yiiaden bitıl bulunduğu komünist_
lerlıı ana tema'larındandır. Işçi Partisi ise miiilklyet batüdıı
diye açüça söylememekle beraber bütii]x liado ve beyanların_
da aynı iddiayı telkine çalşmaktadır...

Bunu ispat içtıı Ma,ııifestoyu okumaya devam edeliın:

(Bu minaiia aomiinistlorin tcorisi bfo t€k cümledo iizetlc-
ıebltir. Özel mülkiyetin tanımen ilgası... Sidn bugünkü ce-
niyctinizde e§esen nülusun onilı dokuıu için özel piilkiyeü
k1lkınş durumdaür. ll[iilkiyçffu1 biıka{ kişinin cünde birik_
niş olmasının tek scbebi }ıtlrı,n onda dokuıunıın elindon çık-
nş olnasıdır.) İmza: Kaıl Mırks.

Burada Ka.rl Marks, fakirllğin ve matınımiyetin, yani kit-
le iel6,ketinin, aınaı§lz küçiik 5Ş annlığııı, emek sömümesl ilQ
bütün mülkleri eli:ıe geçirm§ olmasından dolan lleri geldiğlni-
iddia etmektedir. Yani bir aarılığın çok miiıeffeh, büyiit ço-
ğunluğun ise çok sefil kitleler halinde kutuplaşmş olduğunıı
tlerl siırmektedir. Ealbuki bu azın]ığın malının dağıhlması tle
çoğunluğun ufak bir kısmının dahi sefaletten ylne kıırtanla-
mıyecağı gerçeğini kasten pas gçmelıtedir.

TJ.P. ise ayni temayı işlemekte ve kongre gerekçeterindğ
aJmen şöyle demektediı:

(Toprai ağaran cınekçilerin h.akhnı yemek surttiylc mı-
.ı,ırım servetlcı yıpma,ktadırlaı... Ekicilerin srüınilın topraiı
Liıalaruıı toplıyaılar, topraL iiatla^npila suni yilkrctişler !rııı_.
,mıktaüılar... Onbinlerce e&icinin iiıüniiııü ılıp satanlır dev-
leti dahi yınıltata.k ıkıl duı{uıan kirlaı sağlımaktadırlır. Bb

. gvuç çıkırcı sçrmıyedınn piyası oyuntırı eideileıin hıyıtını
, yışanılmız hale tetirmehtcdir-. 550 bin dönün topıai l0 ılle-
nin glinğ6 toptanilığmdın köytünün yı,mah şslvııındın ba,ştL

.blr şyı yoktnı.. (İnıı: Tüttiye İşçi Pırtid)
karl Marksiın sınü mücadelesi fiirt de Tıp. tııef,uıdaıı

. §ienen t9malardan blır$dir. Gono Kırl liırl!ş'taD liantfesto*

. yıı okunsya d9va,m €dolin: :
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(Milletierin tarihi oluşu sınıi mücadelcsi şekli ile neydanı

gelir. Devrimiziıı şu özejliği varılıı. Sınıf mücaılelesi basitleş_
iştir. Bütiiııü itiban ile cemiyet gittihçe birbirine düşmaıı, git-

ükçe birbirine ınt, sittüçe birbirinilen a5mlan iki sınıfa aynl-
mıştır. Sermayeilarlar ve Emekçilen)

Demek Ka,rl Marks'a göre tarihi tekimiil sınıf mücadelesl
§onunda meydana gelecek ihtil6,1dir. İhtileli bir an önce getitr-
nek içi:ı de sınrf mücadelesi köriiklenmeli ve toplurn kindar
;nğınlarla karşı karşıya getirilmeüdir.

Bu son tema'yı müdafaa eden Karl Marks'ın fikri de aynen

şöyledir: (Emekçilerle sermayedarlar arasındaki tiüşmanlığı en
,açü bir şkiriie bilinçli hale getirmek için komünist partisi,
emekçi sınıfına tesir ve hitap etmekten geri ilurmıyacaktır.)

İmza: Karl lllarks

Yukanda flkirlerini saydığı.ınız i§çi Parti§ de sermayedar-
larla emekçiler ara.sındaki di§manlrğı doğurtup derinleştir-
mek için yani bilinçli bir düşmanlık yaıatmak için elinden go-
ieni yapma,ktaür. Böylece komiirıizmin yayılması için Karl
Itfarkşın Komiinist Paıtisine vermiş olduğu direktifi aynen
tğ,kip etmektediı.

T.iJ. iN rAnL MARKS vE KoMİNTDRN METoDLARINA

UYGIIN TAKTİĞİ:

Tj.P. sl Akiıisaı İlçe Kongresindeki çağrıları ibretle oku-
y4lırn: t(g6-ınl6f, propaganda metodlarrna paralel olarak işle-
nen temalar şunlardrr:

1) §efalet edebiyatı yapılmatta ve milletin duyduğu hoş_
nutsuzlukıaı büyütüIüp köriıklenmektedir. Mabrum sınıfa ken_
di sefaletleri en mübalöğalı bir §ekilde tasvir edilmekte ve bü_
t|iq !ıınlgnı1 §ebebi olarak da gtiya hırsrz senııayedarlar giis-
terilnektediı.

Biiylece ııiizterimtdn başındaki Marksizıııin tavslye etmlş
olduğunu zitrettğimiz metodlarla bir benzerütİ meydana çü_
tgı glbt Stıliıı'in 193? ale Enteınasyonalin gen€l sebetert
olaıa.k diinya sol çalışıııalarına gönderdiğl tanlmüı espirlslDe
ciİie.dd tıatel<et cdilniektedir. Bu tarıim şudur:

(Eomintcınin sıdiİ üyeleri, üüla.lin ieita,klr öncüleri unıt-
ıEayın ti koııiinlııni bcıteyen birİİr'sdtcp ıİclalettr. Bı tc_

q
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.dn vc kudretti yırdıncınızıiın ezani istiiadeyi sağlıraoatı-.ııı Onu bif nıc,mlekeüto n"-İ*lÖt,lrt, hen de iinetti-roehsiıir......) - --.vJw'

(İ§üe sefalet edebiyatı yapıtmasıııa komintern emiı ver-mekte, işçi Partisl ise 
-her 

;;ffi;; direktifi yering getir_.Dekte biç nlr sakınca gOst""ıo"rı"tlİİ...
2) sınıf mücade_lesi flkıi yine bu döküman]arda köriitlen-ınettedir. Müstahsillıı- bütün "J;ii; sebebi olarak tüttiıı.hiccarlarının atıı aurauran töi.H 

'İ;r; 
siirüImekte ve böy]ece.ekrcinin on]ara karşı kfuı ,u 

".r""U'Trlrik edilmektediı. yaniturada ekici üe tüccar l1.1 trt p lr.lloı]

ffij#işffiffiçl,*i$#*ffiİffi,:iııtiyle ekicinin 
'O:"rr1 

k*ş gar"o-r".*.11r' tahrik edilip bu
,ilil slnıi arasındatl_miicaaeİ;. "O;;r#;*rıD 

.ıerinleştirıımek
m"-r"rff;..nİİ, o.o.*ranaa şetıİ İİom,ntern,in ıgzg sene_
btıııesine **r, 

"rİİİ'*T*Şu 
meŞhur taıııımıni 

-;"'-;ril.";
(f,oniiniş1 *{*"_|ıurİkalaİaıa patrontarta İştler, köy-ı!ıüc aİazi sıhİplerİ u" oaria-oŞ"İ-"i.rotl,e her tiiıtü üre_tcitede tüccaılar arasında ," o"at arlİİaytarlı askerier ara_.ırıılıki ho§nutsuztu.klaıı oJr"iiaJ, ..u"*r*,r*"eklerdiı-.

Döylecc büyük emekçi 
"u *arrll-Etİuİ""l' haıekete geçiretı&Olaıı kend saflarını ç"t""etlunal..İ--<-İrr. Of Undeıdevo-loDcd countries, American 

'"J- 
*İ*İ.,

:Böylece !6xlıints

şr*mşEş,.:j*,wş-m,grEj#
,fff#Hl:i:# _cettığı-;Şi;q* etmet ," u,_
ı"",", ;;;J;ffi .*H::' Yanmaila sö*rı."y",ı§ lİu,H_

Burada şu ço& müüiın noktaya temas etmet geretlidlr.
Eaıl liartgın sınü mücadblesi emünlillr: (§otnıyedırlırl

^,.,; il;ffi:;il*İ: ffi ffiffiTlşd§--- ':l5 qrci..gİ 

F :8

l



-18-
(omiinist Pattisi eıııekçi şnıiına deva,mlı surçtte bıtıp et,,

ınekten geri durmıyacaktır,)

Bugünkü realiteler ise bu taınlmin Komintern tarafından

dalıa değişik'" u"n'İlJ""J"lİş,Ş memleketlere tatbik edil,

;ffi 
_ ğ;F;{:t::; }ru,*rr*,_"Trş,lxİtrSH

ffi Tr§#i.iTjl,i;;;;'on"c"anıaşııma,ktadu,«§brma-
vedaı ile işçı, müstanf,İİJU;;]'o,1?*__,*ibi 

ile köylü aıa,
-"-Orti 

mücadeleyi ";""İ;"oO;İ" 
getlrmeX yarıi kin ve nef-

reti şuurlandrrmak 'n* 
?,lİ,-"' İartisi emekçi sınülaır ile

köylüere devamlr,J;;^#;;;JT1 *"' durmryaca,tstır",

Biiylece onlara *"""İ ,]'*,"'İ"İ'an ile,tüccar ve arazi satıibi-

nin güya *n U*u*"j"İ;;;Jnı;; miibalöüalı bir şekilde tas-

vir edilecek r" "-.xffi*orui* '"oulluğunun 
hakikl sebebi-

nin tüccar r"r, ""^jİsan;İ;ıiı 
n1la_.yara kazanmakta oıması

fikri a.şrıana""tt,"", 
"Lİİı";'İ;". ;91:^*İ*T}#r# J;

;;;;;' komünist partiıerinin §empatı

lanacaktu",

İşçi Partisi de bol bol sefalet edebivatr yapma,k suretiyle

bu diıektifi yeıine ,Jİ"İ,*Jl,;' Kolinternin bir nevi söa-

ciiüüğiınü v,p-,atJol","'^İİ|gyJ-İşi 
partısintn bu saJıadaki

çağrıları o kadar t,Jİ,Oo tl onlarr burada zikretmek çok yer

au.r. ibret olarak #;a-,"doruz, i§te sefalet edebiyatr:

Köylüm, rrg:atım, §çim, yarı aç ya1 tok yaşı abilınek içiıı

çırııınaıı, yoklukla 
"-t]İO"İ" 

"t"n 
san _beniıJi 

karileşim, EyaJı

ki insınrığrnı "*J-,- "n 
mı§ın, tot, musuı\ toprağın vat

mı? Sırtınila "ıvu 
lffi"ıİl,İlJ*,*eğin yok? Bunlann sebe_

bidorebeyin,*';";;*;"ğ"'a-n,tl3t"""ıvıırg[ncııtüccar*
lıı, faizciler o,_ n*,"l,-İ*l;;,l", ellnaelrl ve eınrinileki hü-

kimetlerilir. r,,r,'"İ"-"l" lrtlay1 gcliliğinite anayasa buy-

luğunu yeıine,""İlnu 
"tz,k 

ağalarınıvo ilevtetintopızkrı-

rını tlerhal a"E,t,],İİ,, #vl*" TopTk ilağntımınİ yalnız T,

i.P. -ın yapınış ff;liı fuat {ec,ottir, 
Ba,Dkala^rın ııaf,ısı

ite sömiirüle" kö;Ğ;:;J;l*, eevrptleştiıip ihtiyıcı olaı

kreiliyı sagl,vaca,t#,'İlİ, yt, nily_on beiliyı yüz tiitün tiicgı-

nna, ileğil asıl ttlt"İil-v"tİJ,*,_,l1,ovı verecektir, Onbinlcr-

Ge tiitün ekicisi ,"tl,,Ja,, r,Utlt,",* sanimr değllilir, tcıü

çüarlın pndodo;H^'t"t"İşı, U""U"""lt siimiiımcL iö-
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ilir, reylerinizi kapmak içinilir, Bizler bu derece yoksul, bu de-

;;-;;;ru"" iXen vtlzUlnlerin iiriinlerini alıp satan tüccar ise

aklı duıiluran kirlaı sağlıyor, Eepimize ödeiükleri kadar paıa

lıazanıyorlar. Bu oyun İu,t,",l,, bütün görevli ve sorumuların

gözleri öniinile bizlerle alay edercesine oşnanınaktadır, Emetı-

leriınizin karşüğı tl* o""l,"mekte, büyiik kısım sömiirücü_

lerin ceplerine lnmettelir, İnsaıun insanı istismarına payılos

ve bu facialara ita yeter diyeceğiz", Yesaiıe",

Burada kendi inançlaşına göre kutup sınrflarur yani ekici

ile tüccarın ve köylü Ue arazl sahibinin aıalarındaJıi sirrtiinme

ve mücadeleler ttlrtllırenmelıte ve di§nanlütar meydana geti-

rilmekte ve derinleştirilmektedir,
Srnıf ve zümreyl banştırıcı değil ve fakat ayıncı pıopagan-

dahı Marksizmin en kuwetli tema'sı olduğunu söyledik,

Memleket Olçtllerlmlz göz öniinde bulundurulduğu ta,kdir-

de ne şçlmız orüaırn tasvir ettiği kadar sefil ve mu}rtaçtrr, ne

tüccar onların ileri siırdüğü kadar miıreffeh ve zengindir", He-

le onların prop,e,oOll; memlekette zehirll bir hava yaratıp

sermayeyi tl,rttltmese ve ll<tlsaOl çöküntüye sebep olmasa emek-

;;;-h;"*o o, ,tırjr.tle iyileşecektir. Fakat onlar kendl çr_

' İ;; rçın sefalet ve ışslzlİğin devamınr istemektedirler,

Bu propagandalaıın'en İehlikeli krsrıl, emekçitere ve 
_eki-

cüere sanayial ," ttlo""", kirı ortadan kalürrlrrsa, kendile-

rinİı bu ka.rları p"ı"ş",,t refaha kavuşacaklaıı fikrinin, bü-

yük bir yalan olmasına ragnıen, aşıla,nmaya çalşılmrş olması-

dır... Köylülere ise 
'"p*tlga1arının 

topran}arı dağrtrldıgr tak-

dirde hepsine a" g"İl"*"ğl l,"a" yeter miktarda, toprağın

verileceği gibi tamarnen y,l*, ," melıleketin gerçeklerine uy-

;ryr" İı"Jrc, telkin edilmeğe çalış]ırıaktadr,
Yani şöyle Oerrıen tstenmektediı: «tmekçiler, köylüler

memlekette toprak ,C"l,","rn diinya_kadaı toprağı var, bunlar

J-aagıtılütta yeteİ de artar btle, Sizin topraksız kalnanızın

sebebi bütiin t,op*a:o-*"t,dut bi1 zümrenin elinde temerkiiz

etmesidir... Bunun 
'"n' 

e" sırtınrzdalri _şalvarrnrzda,rı 
başka bir

varlığınız yoktur, 
'orra,k 

ağaları lse slzin hakkınız olan topralr-

brı sömiirüp ceplerini sizlerin z,a,raı:rnıjza, dolduruyorlar", Eal-

brE;;yr;amız toprağın dağıtüması emrtni vermiştir, Baş-

;;;ri;i ve tıtı,taid;t"r" deIhaı topraüı dağıtabilir... Ama

dağrtmaz çe Oagıtmat 1steıneg, Ztra bugünHı devlet enekçi-

dco yanı öğlldiı,;ilaH§ toprak ağalaıının emıinde ye onıa-



-20-
rın çtkarla.rıru koruyan bir komiteür, İşçi Partisi emekçiden

yana bir devlet geffi;;;ktiı, lıe toprak agası kalacaktır ne de

bankavefabrİkasahibi,tüccarvesanayicisermayedar...Bİr
işi devleti ve bir O"'lşçl,-tOvlü, ırgat kalacaktu", İşte o za-

man memleket cenneĞ'İOnecettlr, nğ" biz gelmezsek bile

hakkınrzı zorla alınız, IIak verilmez alrnır, Azınlığın oyunrına

;İ;;*". İyanl şalOırma,ktan koıkmayın), E'linizde malrnı-

zın, paianızln ve toprağıruzrn olmamasının sebebi paranın ban_

kada, mallarrr, "",,";;İa; 
ve iıatçrlarda, toprağın ise toprak

;;;;;; mtl,rettep ufak biı ,1,"}}ğT elinde olmasından

ibarettir. Biz gelirsek'tu mallar sizindir, Tüccarlar, fabrikacı-

lar emekçilerln tıarlarİnı tam vermedikleri için akıllarr dur_

;;;r;; İa"lr, sağlıyorlar, Bu paralarrn hepsini ya bankaya

;;İ;rr* yatıuİ da, mal, mült ve fabrika ediniyorlar, Biz

;;";;İ 
-rlrlol" 

tı,1ltt, Uy emer !1ıglanlanna 
slzin alrn

terinizin tıer daııüasınrn hesabını soracağıs, Bankalan devlet-

;;ffi;ğ" ve toprakları da derhal size vereceğiz, slzlerl dev-

İeİleştlrllen fabrikalara ortak edeceğiz",»

Görüüyor ki bu çağrrda işlenmek istenen tema'lar bugün-

tl *İi-l"rlae bağdaşmıyan solcu fikirlerdir, Toprak reformu

tlr"rlr,a" bu şekilde konuşulmak surelivle toprak reformu hak-

tında taıııamen yJş tİXlrlerln doğmasına sebep olunmaJ<ta

*-aouyrrr-o,o bizlere kör bir toprak reformu ve dağıtrmı

emrini verdiğl telkin edilmektedir, Ayrıca memleketimiz ataa-

Sr,l" Z 9? sinln küçük toprak sahibi veya köylünün elinde ve

tlli lşgallnOe olduğu ve kamulaştınlacak şahıs aıazisivle S? ?
-ltt "arU 

köyriiııiin dahi topraklanamıyacağı bugün arhts

ba gerçek olaıaJr meydana çıkmış obnasrna rağmen bu en ha_

y"tİr" önemli olay gizlenmekte ve }rer topra,ksız köylüye

itı_ ıt tıy""_, karşüayacak şekilde topra,k verileceği fikri aşı_

ı--,rt,"vebiiylecehertopraksızköylükendtsİ:ıirahatqeçİn-
alr.""t toprağa satıip olabileceği hayallne kapılmaktadır,

I(öylü vata.ndaşların niEsumiyetlert ietlsmar edilnek sıı-
retiyle teıtiplenen ve tama,ırıen memlcket gerçeklerinden uzaİ'

tu propagrnOa raiıat ra}ıat ve hlçbir mes'uüyet veya vicdan

ewar"İ, ol-rarr, TiirLiye ful nartlsl taıafından büyük btr
yayİara ve şmata lle her tgıalta tebarlanmaitadır,

Eele bu propagendaların tema'ları eıasındı emekçllerle

ıiiylüler topra.klara yeya İabrlLaıaıs saıdırtıp sermayedırlaı



-2l-
veya toprak sahiplerı ortadan kaldırıldığı takdırde bütiin mah-rumiyetlerinfuı sona ereceği, bütiln ihtiyaalannın temiıı edüe-bileceği gibi çok korkunç ve yalan bir fİkir de ortaya atılınat_tadır. Memlekette Allah göstermesfuı bunlann özlemlni çektiğlrejlm meydana gelip de köylülerin yine % 90 ından taaası nİr
şey alrnadığı, üstelik ellerfuıdeki bırkaç döniiıınliit arazının aa-hi müIkiyeti tehlikeye giraıiği zama,-, toyıtııu, nasıi aldatılük-larrnı anlıyacaklar fakat İş işten geçmış olacaktrr.. Memlekettebir komiiırıist rejim gelip yerleştikten sonra bu rejim §oıryetRusyada olduğu gibi kölelik rejinıi:ıi de birtikte jeürecekıır.
Lenin de her köylüye toprak, her §size Ş, memtekette sulhve siitün sloganı ile getip oturmuş, takat rejim teessiiş ettik-ten sonra fakir köylüniin birka,ç atlotl* toprağını, f"id, id-nin kulübesiııi blle elinden almştu...

. fiiriıiye İşçi Partisiniıı, I(omiinist Manifestosu ile Komin-t"Ti" yukanda geçen dlrektiflerfuıi harfi harfine tatbik et-mekte olduğu artık tam olarak suyuıı yiiziine çıkmıştır. XartMarks'a göre, tarihi tek6mü sıruf mücadele§ctir. İ"dlep ih;İ:Iöldir... İhtila[ bir an önce meydana getirmek için sııııf mü-cadelesi körüklenmeli ve tonlum kindar yrğınlar ile karşr kar-.
şıya getirılmelidır. İ*ı partisi de kominiernin bu ooevını tıe-vesle yerine getiımeye çalşmaktadrr.

Kominterni:ı az gelişm§ memleketlerde komünizm propa-gandası olarak kullanmayr emrettiği temalardan 
"" -tıı,ı*ıoı«Toprak Reformu» ve «Köylüye Toprak» yaygara.sı teşkil et_mektedir. Bunun üzerine iteıde tekrar Ctlneceglz. Yrl;; ş"kadarını söyliyeliıı ki, Işçl PaJtlsinin toprak vereceğiz, derhal

l.ry"k dağıüacağız şekliııdeki yrıg""*** amacı memlekettebaşka lstikamette blr nsikolojik ,rt.mrn doğmasrna ç*Ç-rtolduğu a ıkça anlaşılmaktaür. Bunların yaygaratanna lnan_mak safditliğinde bulunacak vatandaşıarıo, tenau"iı""*gotLzenbille toprak diişeceğiııi beklemeleh gerekiş. ropat'aagı-tımı esprisi:ıin bu kadar mes'üiyetsiz nf,şuıa" istismar eül_.p9"i"fu. meydana getiıeceği çok tehliteli ikİncl bir yol da, mem_lekçtte diğer-servetlerin de tır gtın geııp aağıtıımıısını66-recek bir dhniyetin haırrlarıması olacaİtu.
§osyalist htikümetleriıı iktidarda oldutlan İsveç ve tn_gilterede bile ziral §letmelerin gdgdlni ."rıt-*t ,"'yuĞ
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rini arttırmak için büyük gayretler ,l:|:İl,k"", tevzi edilecek

toprağı olmıyan, *UvJuİ", cüce işletmelerden müteşekkil

memleketimlzOe, l<ııit 
"noİ;;";-;;,;;k dağıtımrnrn teşkil et-

tiği ve böylece mevcut biınyeyi büsbütü;ı bozucu bir ka,nun çr-

karılmasr için büyük ;;;;':; q,t"_1,1y_lXtedir", işçi Partisi

bunlardan da ileri glol"]ıt top,ağı derhal dağrtacas,nr söyle-

mektedir. Su taatıhüİ;;-,;*dl"; bir _reform 
değil ve fakab

düpedüz bir Topaer" tİntlaİl,t"t"", On_lar kamulaştırma ile

ilgili ve kamulaştı,rm;;;-;; rayiç bedel irzerinden yapıla-

bileceğini bildiren ao,v"u*,o" aa inc1 
maddesini bilmemez-

likten ya da gO,*"*Jjlİt"" g,lmel,t"airler, Bunun delillerini

ileride ortaya koyacağız",

Türkiye İşçi Partisi, mülkiyet h,Jıqİ, kısıtlanması dav-

ranışrnı, müsadere ,"İ"' 
'İ" 

-*]acağrnr üstü kapalr bir şekilde

ifade etmekteOlr. avİİJ,-u"-n,n, İleveten gerçek değer üze-

rinden yapılacak X"""j,şto,", işleminin.ise tok pahalıya mal

olacağını dermeyan etmektedlr, Onun miisadere ile toprak al-

ma özlemi herhalde Jemoı<ratır sosyalizın değil ve fakat daha

ötesidir...

3) İnsanın insan tarafından sömürülmesine paydos denil-

mesi de ylne çağrılar-J, İşl"", temalar arasrnda bulunmak-

tadır. Manifestoor*Ç nuzustaal dayanaklannı aynen tekrar-

lıyoruz:

(İnsaırın insan tarafınilan sömiiriilmesine son vermedikçe

bir miltetin d" b"şk" ;İ; mlllet tarafrnilan sömürülmesi önle_

nemez.) Karl Marks,

(Amacımız iırsanrn insan tarafıntlan sömüriiılmesi sistemi-

ne son verlp rmklv"vl-İam bağımsı4 insanlıiın hizınetinıl,e

barışçı, taJıı bir au-o'aratlt, ülke hatine getinektir",1 İrn,+:

Tiizük Mailile 2 F - T,İ,P,

Burada İşçi Partisi sadece insanın insanı sömiırdüğü sis-

temi orta.dan k,ld,;;;;ğ,* söylemekte ve fakat lnsanın Dev-

let tarafindar, "o-tl,tlJtlğü 
bİr sistemi getirmiyeceğini ve bu-

na hiç de niyetli ;;;ğ,- beyan etmemekte ve buna dalr

hiçbir garantı 
"u.,İu,*nİOlr, 

rtlıztigilnde büyiik serma,yedar-

lar ile toprak ""İri;;;;;;-zaraflı 
tesanerintn kaldırılacağr ve

ber bankanın oevıeTıeşurııeceği açüça yaaı,ldığına göre bu ku_

l
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ıa,rlagı- sistemin işleyiş tara ve neticeleri itiban ile ünvanr her
halde demokratik bir sosyalizm olmryacaJıtır. Yani bütiln he-
timiyet devletin elinde toplanacaktır. Devlet hem tek hikim,
bem tek kudret sahibi, hem suçlay,ıcı, hem de kendisiııi her
itha,ıııdan sıyrracak ve kendlşine hiçbir sorgu ve sual sorulmı-
yaba.t tek yaşıyan ve hiiıIımeden bir kuwet halinde ve bir he-
yül6 gibi ortada kalacaktır... Öyleyse bu Devlet ve onun lcra
organı hükümet, hangi serbest oy ile yerini başka sistemi
uygulayacak bir hiüümete terkedecektir? Kendisini tenkid
edebilecek kim brraiılmıştrr ki yerini onlara vermek imkönı
qevcut osun? Herhaııgi mukabil sistemin fikirlerini ka,rıalize
ea}nUlr muhalefet ortamı yaratacak teşekkülleri ortada bırak-
,nş İıQr ki, millet onlan görsün, anlasrn da yeni bir seçimde
'İşı ra*)sPi iktidardan demokratik oy ile uzaklaştırabilsin?

. Yukandatı berl tafsilötıyla ortaya konan İşi Partisi bil_
dirileü ile tiizüİtqü kenülerinin Marksist kişilü ve dayanak_
tarını ortaya toırmilEtaaır. İşçi Partisi iktidara geldikten son-
ra turaçağa sistem, Ülr Oatıa demokratik oy ile artık değişti-
-rilemeyeeektir.' T.rJ. İLE BENZERLİK

1) Dr. Şefit l{üsniimün'iurmuş olduğu T.K.P. (Tiiıkiye
Komünist Partisi) nin tiiaüğiinüeki birinci madde aynen şöy-
-ledir:

T.K.P., 6iiça{6tg§ini Türkiyefnin\İususi şartları içinile,
cmııeryalimin, milE sernayedarların, büyiik emlik ve arad sa-
rıipleıinin hikimiyetine kaışı kullanır. İşi ve köyliiııün hi_
;kııniJıetiıe ilayanan bir sowet iala,resi huırıak gayeşini güden

- Yine 4 ii,rıcü ma,ddesinde:

(T.E.P. esas olarak Tiitktye §çt sıııfmm günlük siyasi ve
ihtisaıli menfaatlerini koruma,k ve kuilretü lir siyasi bwet
'lroliTdc birleştine&. surctiyle biitün toplum nücadcleleriıin
,sevk ve idaresini tcrtipler.)

Türkiye İşçt Partisinln tiizüğiindeki amaçlar kısmında ise:
(İşçi şnıfının ve emekçi halL ınğınraının yıırü içinilc şöz

.sa,hibl olma.larını sağlanak, büyiik toprak sahiplerinin ve ıp-
; ı,ıı büyiik sermıyedııl4ııp so§ıysl adaletG Laış koyan yc gü,
,voıı.dalğl yaıetan ıaıaılı niiiuı bibiniyetreriııi öıremet) anıp

ı



_24_

cı güdiilınektedir...

Legal bir parti ile illegal yani gizli bir partinln tiiziikreıt
arasıııda böylece çok büyiü bir benzerlik ve tam bir mf,,na,
eşitliği vardlr. I(elimelerde bazı değişiklik veya löstikli cüm-
leler bulunuyorsa yahut bulunduğu bir savunma olarak ileıt
sürülüyorsa, artık bu kadar bir tedba atmş olmalarrnı m6,knl'
addetmemiz gerekecektir... Fakat herhalde T.K.P. ile T.İ.P. nrn
ayni amaçlarr güden partiler oldufu kanaatinin vicdanlarırnız--
da yaratılmış olmasınr da tabii addetmemiz icabedecektir...

2') T.K.P. nin tiizüğiinde ve hassaten 1 inci maOjdlnae.
gayenin burjuva idareşfuıden so§yalizme ceçişin sağbıfması ol-
duğu yazılıdıa. r.İ.p. sinin tiizüğiinün 1 inci maadeİinae (guıro-
nin daha iterl bir toplnrır ariizenine demokratilİ yolitan pç§;
olduğu yaalıdır.) Burada demokratik yol teılhlııln }i1 mnqke
olma.ırıası için hiçbir sebep olmıyabillr. PoBu Alnanya da de--
mokratik Alman Cumhuriyetidlr... lalta Konferansında da,
Rusya demokratik idareyi kabü edeçellnl vaadetm§ve brmrın.
yerine getirileceğini her vesile tle tekrar etmtş idi... TiizilıIrtekl
bu demokratik kelimesini çıkarıı§ak T.K.P. ile T.İ.P. niıı gaye
}9kımılğ41 ayni şeyı söylemof, iştediklerini kolayca ileri sü-.
rebiliriz.

Ilaldı ki, Dr. Şefik lIüsniiniin tevklfinden sonra, evinde.
yapılan arştırmıda, }ıIOskovaya gönderdiği bir rapor ete gç-
m§tir Li burada (ileri bir demokıatik sava"ş cephesinin kurul-
duğu) zikredilmektedir. Yine aynı mealdeid, başka bir rapor-.
da (sosyali,st cephe kııruluncaya.kadar legal yüzii ile demot-
ratik bir.savaş .cephesi ile çal§ırıanın parti için büyük fay-
dalar sağlayacağı) bilitlıllınektedlr T.K.P. nin ileri demoira*
tik cephesi ile Tiirkiye fuçi Partisiniıı (daJıa ileri bir toprunı
düzenine demokratik yoldan 9e9iş) sloganı arasrndaki benzer-
tiğ hattö ayniyeti görmernek miimtiin değilOu. (İçimiz.dekl
Diişuıan, isimli eserin 30 - 38. sıyfa"sında geniş bilgi velüyor)-

Bİiylece (demokratİk) telime-slnln, komiınİstler taıafın=
dan doğruca kendi rejim_lerini tasyb eden bir legal yilu oldu-
ğu bir daba tebariiz etmeiieğı
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Yine aynı raporda T.K.P. nin gayesinin işi, köylü, miirrev-
ver, emekçi sanatkinn kendi saflarına. akm etmesini sağlamaJı
olduğu yazılıür. T.İ.P. sinin cte tüzüğiirıcle yine U" pLtlııl"
miirrhasrran bu zümrelere saflannı açü tuttuğu yazılıaır.

Benzerlik... benzerlik... hatti mutabakat her yerde vardır._Markşist yi.ialer maskelerin kenarrndan her yerde sıntmakta-
dır.

T.İ.P sinin özel sektiir hakkındaki gayesi de pek iimit.verici değildir.. Kendisi müdafii olduğu ekonomik İıstemınınemri icabı memleket ekonomisini kat'i bir plöna bağlayacağ
kurduğu bu rejimde ziraat işletmecileri ile sermayedarlar bu-lunmıyacak ve netice itibarı. ile varlığ:nı ve dayanağınr rahat*su etmiyen meseli bir mahalle bakkallıeı gibi bir tlzel teşen_biis ile rahat bir ortam içinde şolun en uç noktasınaan .yerlnl.alacaktır.

Az GELİşMİş MEMLEKğıT,ERDE roııdNTER,NtN
PRoPAGANI}A TEMAIIIRI İr.n nuııızmıİr
fuçi Partisi Akhisar Kongıesi çğnsında ve §öke İ\e-kongresinde, hiikümet idarecilerı ile müetvekilleri «oanekpolitikacılar» ismi alüında tezyıf edilerek bunların milleti al:dattıkları ifağg gdilmektedir.

§ağıda da da}ıa tefernıatla s<iyleyeceğimiz cihetle şlmdi-lik a,ııeak şu iddiada büunacağız: r.İ.P. si propagantla ve çağ_rüaırnda komiinist Eiıternasyoli:ı taktik ve dircktiftertni ma;-de madde tökip etmekt€diı... Bu taktiklerin neler olduğunu.Anerüan Milletlerarası Mii,ııasebetler Koııseyinin o"ş"t-lşolduğu (Fut. Und. Count.) - Az gelişmiş Memleketteriıı Gele]
ceğİ - adlı eser 130 ile 140 no. ıı ğnıteĞ arasınclı delilleü İlg
ortaya, koymaktadır

t(9al[ni.sftg1 taktik otara^k şu temaJlü.ııı kulla^rııJmasını ts-teoıektedirler:

1 - Memlekette şnıil,ar arasurd,aJ<i her tiiılü lıoşnutsuı-luklarrn iştisman sııretiylo sınıf ve ziımreleri birbırine di§manhaltng getirmek.

. 2 - Toprağı dağıtanağz yaygarasıııı *,nuna taıaı ısti§maretn.ek
3 - Emperyalizne payd6, sti,miirii]mek istemiyorıız, ya-tıancı taPİtali.çtler defolun, mitıi kurtüıışa oauut 

"oıvo*i "ıo_
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,ganlarını bol bol kullanmaÇ ber vesile ile tekrar etmek, bun-
'laıla güriiltülü ntlımavişler ÜrtiplemgX yg yi!ıe bunları sol bı-
,sınla şışirip iltrn etmek,

4 _ Demokratü diızenin temsili hükümetini her vesile ile

vıkı; nlı şkİlae tentla etmek ve kifayet ve kudretsizliğinden

İrt*t*ut re bunu sol karıat basırunda ş§irip ilin etmek, ayrr-

;;;;;;rraüsler çıkararak nu tıti*ümg!ın mtirnessilleri olaı
,İrl*-ra"-lr.", aİçil,t diistiırecek ve kişiliklertıne gölge ge-

tirebilecek kampanyalara girişmek",

5 - Memlekette kendi çıkarlaıına çalşacak Ulr vyrugu

kuwet teşkil etmek, nunlarla icabında klnrı da olabilecek, nü-

a"*İ* orgarılze etm"a ve icabında şhit vermek hatti şhit
loJr""t*"t ve giiriintilü gösterilerle matem]erini tutmak ve

.h6ıtıralannı anmak...

İşçl Pa*lslnln ve orga,rılannın bütiin demeç, konuşma,

çagr;;; kongıe gerekçeleri ve basırıa intikal eden yayınlarında

İ"-t.-"lrr- bol bol Lu[anıl(lığı her giim göriilmektedir-

AkhisarPartlKongresimiiuıaseb€tiyleyayıntanansert!-
.çe ve çağrıda bu trttlİİ"" israrlı, bir şekilde tatbik ediDn§tir,

Politikacılar adıyla tavsif edilen hiikfımet erkA,rırnrn ve millet-

vekillerininmİlletialdattıklarrt€zyİfkarbirtisanlat,ekradanp
,durulmuştur.

Tütiin alın satı,mının ne kadar mlJıffia,m güçliik ve milll
kiiüfet gerektirdiği ve hükiımetin 1?O bin tonlıık enflösyonist
,ve nULrl düşiü tiitii:ı rekoltesinl nasıl bir ga5netle erittiği

ner a,tlı Uaşında adamın birdiği ve tasd,ik ettiği bir durum ol-

.masına rağmen, konulru tamamen ters açıdan alarak rı_oılut-

;sıızlıü hi§§ini normal 
-rı*rrı. 

hissetmelerİ gereken vatandaşIan,

ntı*t-"t ve milletveklllerİ zii'ınresiııe tsaışı kışkırtmaJaıı hiis_

:nüııiyetle teüt edüemez...

Bumetodyukarıdataİifinİyaptığımızkomiiııİsttaktikle.
:tlnln 4 iincü maddesine ayaen tetabuk etmektedir",

Komiişılstmetodlanıınenkudretlitema,sı,mevcutşılnn.
tılrr. şşlr.rek i]f,n etnek ve kiitü şartlann ortadan keldınr-
,,""o ıiü v"gine çöziim şekrinin enekçiden yana. bir hiilümet
ga"e"n .ıt_eı mntııpişuid€4ıİDin, ortaınını hazırla,maB ol_
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duğu malümdur... (Fut. of. Under. Count. Sahife ı30 - 140).

, Komünistler bir taraftan hii*ümeti bol bol suçlarken, di-
ğer taraftan da onun icraatını ve hareketini sabote etmek içiıı
her türlü vasrtayı mubah görmekte ve netice olarak bugiinkü
ortam içinde iktisadi çöküntünün bızzat faili ve suçluları ol-
maktadırlar.

Komünist Enternasyonalinin (Fransrz l(omiirıist Partisi) va-
srtası ile verdiği direktif şöyledir: (parlimentoya girecek ko-
miirıist mebuslar, propaganda ve tahrike yol açacak gösterişti
ve nümay§kir tenkitler, ihba,rlar yapacaklaİ ve sualler sora-
ca,klardır. Bunlann gerçeğe u]rmanası veya tatbik kabiliyetin-
den mahrum bulunmasınrn hiçbir ehemmiyeti yoktur. Maksat
partinin nii,ınayişli bir reklimını yapmaktır. (F'ut. Und. Count.
Sahife 137 - 138).

Mesei l{indistanda komünist mebuslar demokratik hü-
kümeti imkinsızlık karşısrnda bırakan ve mali güçlüklerden
öolayı acre düşüren bir alay devösi sosyal progra"mlar teklif
etırrişlerdir. Talepleri daima şu sloganla bitmektedir: Bunları
başaracak tek parti bw|erLz, bizi seçiniz. Dayana$ komiiııisi;
olan partüer bunu rahatlıkla söyliyebür, zira iiıtidar koltuğu-
na bir kere oturduktan sonra «Vadini neden yerine getirme-
din?» diye ona bir soru sorula,ırıaz.

T.i.p. iN KİTLE TAıIRiri sI]BETiyLE DEMorRATrğ.

EüKüMETİ rüçüK DüşirBıııE GAyEEri
/ yine İşçi partişi çağrüarında köyliiüere çoğunluk o1-

duklarınr hatırlatarak azınlığın oyunrrna geldikleri ilert silıiiü-
mekte ve (hak verilmez alınır) sloganrnr çağrılarının blrinci
ve lklnci sayfalarında israıla tekrarlamaktadır... Bii|yiiür bir
hoşnutsuzluk hisseden yıhnlann kitı ve iıskançlıklannı hrırik
etmek metodu §taünin yukarıda zikredilen 1928 senesi tamlıni-
nin esprisine tam olarak uyzıaktadır. (Ayni eser sayfa 130).

Buraya bir nokta koyduktan sonra yine İşçi Partisfuıln Ak-
hisaş Kongre gerekgesine gelelim:

. Bu gerekçeniıı m,illetvekilleriııi tezyif eden satuları şrın-
larür:.

«poiltikacılaı sa,mimi aleğılğiıt Biltiln çabalan istirabımııı
ve dertlerimizi istismaı eüp rtİylerimizi kıpinalı içbür. Onbiı_
İerln tlıtlntlnil alıp sataı tücıa,rlar bid §eialete te* cdec*.
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a,klı durduracak kirtar sağlıyorlar. Oyunlan, het*.esin, bütiin
görevli ve sorumluların göderi öniinile bizlerle alay ederceşi-
ne oynanmaktaiirr. Bu facialara q,rtık yeter demeliyiz... Tüc_
carlar devlet kred.ilerini yağma ederken bizler iflis ediyoruı-
Fakat kabahat bizde çiinkü haklarımızı foilın!y9112. AzınlığE
oJrununa geliyoruz. Oysa Anayasamızın bize verıliği haklar var.
Bunlan istemed,ikçe, isteklerimiz demokratik toplum bıskı yo.
lu ile duyıırulmaıtrkça kimse bize bu hak sizindir demez. EaJı
verilmez alrnrr.»

(Demokratik toplum bas!ıısı) üye, demokratik diizenlerde
bir şey mevcut değilür. Bu baskıyı kullanmak suretiyle ha,k-
ların alrnabileceğini söylemek bir neü emekçi hegemonyasıı.
nın kehanetirıi yaymak demektir ki bunrrn da lügat mi,nası
herhalde demokratik §osyallzm değildir...

T.K.P. sinin tiiaüg-uniitı dördüncü maddesi, işçileü hareke-
te geçirmek suretiyle parti faaliyet programrnrn aşağ,ıdan gel-
me bir ta,ryık ile sınrf mücadelesi iizerine tevcih ettiğini yaz-
maktadır. r.İ.P. ise demokratik toplum baskısı gibi maskeli bir
tsim altrrıda renkli biı anayasa olduğunu iddia ettikleri Ana_
yasamızla sosyal haklarını zorla almağa emekçi ve köylü-
ler tahrik etmektedir ki Tiirkiye Gizli Komünist Partisi ve
tüzüğiiniin dördiiıııcü maddesi karşısında İşçi Partisinin bu
davranşını değerlendirdiğimiz takdirde aTalarında muayyen
bir benzerliği görmemek miimkiin değildir...

T.i.p. iN MAsKELİ TopRAK MüsADEn,E TEıIıA§I
İŞçi Parti§inin yfuıe Akhisar İlçe l(ongresiniıı gerekçe_

leriııin dördiincü sahifesi:ıde - hiikümet tarafındaı demok-
ratik biı düzen içinde yapılınası öngörümi§ bulunan toprai
refoıınu _ tamamen başka bir yönden mütalöa edilmekte ve
bir müsadere yolu ile yapüabileceği zira Anayasa nlzamına gö-
re yapılacak bir kamulaştırma"rıın çok patıalı olacağr ve bu
yüzden de toprak reformunun güçleşeeği ftkri §lenmektedir.

Burada da l(arl Marksın Komiiıııist Manifeştosundakl meş-
hur iddiasının esprisi tikip edilmektedir. Bu fikriıı bir dahı
tekraılannıasıında "faide bıılıınıı

Karl Martıs. - 1rıpitalistln niilkiyet hakkına ilayana-
ta,k emekten aldıh pay bir sömiimedir. Bir zimneto geçlıme_
ğir. Bu gayrı meşru kazanç ile eldo eülen serınıye yeya mal_
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ların da miilkiyet hakkı bailalır.) demektedir.

r.İ.P. lse topraksız köylüleri şu şekilde kışkırtmaktadır:

(Ekicinin sırtrnilan toprak kirası toplıyanlar emeksiz ve
telişız kirlarını toprağa yahraralr toprak fiatlarrnila sunt
biı haksız arhş meydana getimekte ve bu yüzilen toprak re-
iorıııunun iteride istimlak yolu ile 5rapılması süçleşmekt€dir...)
demektedir.

T.İ.P, toprak miiitkiyeti ha}kının böylece haksız bir üti-
§aba dayanüğını ve dayana.ksız bir miilkiyet bulunduğu fikri-
nl yaymakta ve illA. da bu tursızlığı yapmış kimselere istimitAk
bedelini ödemek suretiyle istidek yaparşak bunıın çok güç
olacağı fikrini iddia etmektedir. Yani bu güçlüğü kabul etmek-
te ve kendisi iktidara gelse da}ıi bu güçliikle karşılaşaca$nı
itiraf etmektedir.

§iiiziitı kısxşı d1a,ya§anın 38 nci maddesine göre gprçek
değer ödenirse topral< reformu yapmak çok güç olacaktır ve
bunu kendisi dahi yapaıruyacaktı,r. Ama yine T.İ.P. ödenecek
toprak parasınm zaten haksız bir haıaç olacağrna kanidir. Öy-
le lse ne yapmalıdu? Bunu Aydın T.İ.P. il kongresinde ve çağ-
nsında ve tiiaüğün ikinci maddesinde açıkça söylemektedlr:

(Bizler derebeyi kalıntısı toprak ağalannın zaraılı tesirini
ortadan kaldıraıağız. Toprak ağalarıııın topraklarrıu ve devlete
ait toprakrarı deıhal, tekrar etliyoruz derhal dağıtacahz. Top_
tz,k alağihmııı yalnız İşçi partisinin yapabilecağini ispat eıte-
Geğlz.)

Giirülüyor ki İşi Partisi çok iddialı konuşmaktadır. tstim-
lE^k paıası .iidemiyeceği devlet toprakları ile birlikte ye aynı,
gıada ve }uzda derebeyt kalıntıları olarak vasıflandırdrh ara-
zi sahiplerinfuı de arazilerini derhal dağıtacaktır. Bunu anca,ts
İşçi Paıtist yapabileeektir. Başka parti yapamaz. Neden? Ztra
üğer partüer kendislni:ı haksrz iktisap olarak addettiğl top_
,aa 6ülırlyet, tıa.kkını kamulaştırmak için toprağın süya şlşi-
rüntş gerçek değeri:ıi iidemek gafletini gösterecektir. Böylece
iendisiııtn kabul ettiği süçtilü baıajında tıkaıııp kalacaklar-
ör. Demek baıaJı bu şartlarla aşmaJr miiımkiiııı değildir. Çiin-
İü diğer paıtileriıı dağıtımı yapaıııya,caklarını israrla söyle-
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mektedir. Ilalbuki kenüsinin derhal ve hızla dağıtıma gidece-

ğini söylemektedirler. Öyle ise artık ağzındaki baklayr çrkar-
mştır: Topraklan istimlök etmeyecek, müsadere edecektir. Ya-
ni topraklara para.srz el koyacaktır. Bunu da ancak tek parti
olarak kendisi yapacaktır.

T.lt.P. tiizüğüniin beşinci maddesi zengin köylii{erin ara-
zisi de dahil olmak üzere bütiirr arazi ve çiftlik mülkiyetlerinin
tazminatsız olarak miisaderesini ön görmektedir. Buna göre İş-
çi Partisinin toprak reformu için miisadere özlemini çeken dek-
larasyonu ile T.K.P. si tiizüğü arasındaki ya}ınlü inkir kabul
etmez bir durumdadır...

Yukarıdaki vakıayı yani topraklarrn müsadere edilme
kararrnr İşçi Partisinin Akhisar Kongre gerekçelerindeki baş-
ka bir espri de teyit etmektedir. Filva.ki bu çağrıda Anaya§a-
mızın (Sosyal ve İktisadi Eaklar ve Ödevler) ile ilgili üçiin-
cü bölümiiniiııı maddeleri sıralanmıştır. Daha doğrusu bu mad-
delerden işlerine gelenler konulmuş, §lerine gelmiyenler pas
geçilıniğtir. Ve aynı zamanda (İşçi, köylü, ırgat, dar gelirli kar-
deş arıayasarıı oku, sen istedikten sonra seni bu haklardarı
kimse mahrum edemez) denmektedir.

Anayaşayı okutmak istemek muhakkak ki iyi bir şeydir.
Yalnrz Anayasanın sadece haklar ile ilgili maddelerini okutup
o hakların demokratik yollarla nasıl elde edileceğini gösteren
maddelerini kşten atlamak ve beyan etmemek dikkate değer
bir şeydiı. İŞçi'Partisl böylelikle halka, anayasada memleke-
tlmizi cennete çevirecek haklar mevcut iken diğer partilerin
bunlarr yerine getirmediklerini ve aıİcak İşi Partisinin bun-
ları yapabileceği fikl,ini telkin etmek i,stemektedir...

Anayasanın üçiincü böliimü birbirini tamamlıyan ve tama-
men demokratik diizeni koruyan bir tedbirler topluluğudur. Me-
selA.: Devletin, toprağı verimli bir şekilde §letilmesini gerçek-
leştiımek kayıt ve şaıtı. ile köylüyü topraklanürma.sı. ve bu-
nun için de toprağın gerçek değerini:ı verilmeşi suretiyle ka-
mulaştırma yapılması Anaya§a[uzı,ıı 37 ve 38 inci maddeleri-
nin getirdiği hiiüiitnlerdir. T.İ.P. toprak dağıtılacağına ait 3?.
maddeden bahsetm§ ve fakat toprağrn raylç bedeli mukabi-
linde kamutaştınlacağı hakkındaki 38 lnci maddeyi deklaras-
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Yonul3-"t*Tİ:İ.l miisaderesi ha^sretini çekmekte olduğunuı,
Böylece topragın

bir ;; daha ortaya koymuştur",

işçi renrisiNiN ANAyAsA,ıuIzDA
PAs GEçTiĞi ııennnırn

Acaba Anayasanın Üçiincü B9}üpİ"9: İşçi Partisinin pas

geçtlği diğer madd"" 
"n'J**,lal"l 

_S,t* bunlar da Mark-

sist rejimin naUul emejlŞ',U","","l",l, _maddeleri 
olmasın?

ilalbuki tetkik "O","#"İ"İ,jann 
t,ep"lnln"yani işçi Partisi ta-

rafrndan çağrıya o""İ,J":"l İOvİ""" ntiytll haıt yığrnlarr ta-

rafından öğrenilip b;İİ;;,İ istenmiyen, veya kendi üyelerine

karşı partiyi Ul, t,ut,t,llO" sokabilecek, maddelerin, hep§inin

komünist rejirnin ;ff;;;d safsata olarak kabul ettiği

-tl"rrur"l", olduğunu göriiriz,

Madde 35 - Aile kutsiyetidir, (Marksist rejim kabul et-

mez).
Madde 36 - Mülkiyet hakkıdır (Markist rejim kabul et--

*"'huUU" 
38 - Gerçek değe_r .5,*il,İ, 

kamulaştırmadrp,

(Marksist rejimin r'an"ı etmeoiği bir müessesedir')

Madde 39 - Devletleştirmenin ,.":,k gerçek değeriıı öden-

mesi suretiyl" v,p,l,",!"l,-,o""l" |*p: 
('" da Marksist gö-

J; ;;-;;olOucu için zikredilmemiştir,)

Madde 43 - Ça!ışma şartlarınrn fdene 
göre olmasını za-,

ruri kılan m,OOeOl,]=trltİenln cebri olarak ça,l§tınlınalaruun

meşru sayıldığı a,,İ',";l,"]"l" işine gelmiyen bir maddediı,)

Madde 44 - ;;;;-Olol"o-" t"UX, tu,van maddedir,

(Pas geçilmiştir,l tÖJl Lş"Un,ştl de görevlendiren bu madde

öze\ teşebbii,sü '*,İ,J,o'için 
hçi Partisinden iltifat görme-

m§tir,)

Madde 40 - Özel teşebbiisü koruyan'mlcldedlr, (lia"rkslst

rejimde yerl nurunmaO$ cihetle pas geçilmiştir,)

Madde +O ve +Z 
-- 

Şndika kurma, toplu sözleşme ve grey-

hakkıdır ki bunlar ıuırrr"ırt rejiıııin kabul etmediği konulardır.

Madde 53 - Devletin, Anayasanın üçiuıcü tiilümündeki

hakları birden 
'"J 

*","İ" mecnur olınaaın ve aıcak mall

im*i.ıılar ," -"mıi*Lİlo ekononik geüşini milsaade edersa
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bu görevleri yerine getireceğini üade eder. Ve demokratik yol-
larla kalkınmaIun esasını teşkil etmektedir. Bu haklann ne_
den dolayı birdenbiıe gerçekleştirilmedik].eri iıakkında, oktı-yanları ikaz edecek ve baştaki demokratik hiitümetleri temıze
çıkaracaktıır.

Tarihi gerçek şudur ki: Matırumiyetsiz sınıfın malını da_
ğıtmakla milletl sefalette eşit lııılmaktan, yoksulluğu biisbütün
arttırmaktan, aJınca insan d.iye, fert diye hiçbir varlık brrak-
mamaktan ve toplumu ruh§uz, iiınitsiz, şaşkrn ve iirkek yara-
tıklardan terekküp eden maddi ve minevi bakrmdan tamamen
çöknuş robot kitle hatine getirmekten başka bir sonuca va-nlmadı& komiirıişt idarelerin öniimiize serdiği hazin levha_larla sabittir... İşçi Paüisi ve onuır gibi, dayanağı Marksist
doktrin olan diğer partilerin propagandalarrnı sıfıra indiren
3nayasan,n 53 iirıcü maddesi, elbette ki unutulan maddeler
arasında bulunacaktı... Bu da İşçi Partisinin Markişt dayana-
ğını bir kere datıa ortaya koyar...

EARL MABKSTN DEMoKRATİr ııürüıurtİ KÜçÜLTENbniesı, T.i-p. TAnAFıNDAN TEKRARLANıuAKTADIR,
Yine Akhisar İşl Partisinin ilçe kongresindeki ge-

ıekçesinin ikinci maddesi ve altıncı sayfasının üçüncü parac-rafı devletin, emeğin değil ve fatrat tıkarcı sermayedarlarrnemrüıde olduğuıdan bu tutumdaii iktidann mesele ve dert_leri halledemiyecekleri yazüör. Yani mevcut demokratik tem-şili devlet çıkarcı sermayeyi koruyan bir komite imiş! Öyle birdiiızen l6,zım ki, devlet böyle olmasın fakat emetçlnln ;*"i":de olsıın... Demokrati.k devletin çıkalcı §ermaye emrinde bu-Iunduğunu söylerıek komiinist *rrrlt"rtoy, tekrarlamak de-nektir...
Manifestoyu ifade eden ve ;rukanda adı geçen eserfuı 61t.gyfa,§nda demokratiı devletin tarifirıi, -komiinistlerin sözümona peJtsamberi olan l(arl Martssrn agzınaan O"lev"Uİnİ--(Modorn endiistri_ve diinya plyasası, oıtaya çıktıktan son-ıa setmıyedaılaı modeııı temsiü yani de,mokratiL devlet şc,k_Dnalo iktialan ete grcçirmişleriiir. B";"d""r" devtetiı lcrı oı-gını, screayedaıların müşüertt menfaattannı idıre edeo bhtonitedcn başe. biı şGy dezudiı.İİİ_rt""l Mar*s.T.t_P. gerckç€§inde -l* 

şo otolrrrTİr}o*o,(No yızt ki.bugünkğ dcvıeü .-.ff.';;ğil, 
'*"a çıiaüı
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,§ennıyenın emrinde olituğundan bu taız ilıtiitarlaşın mesele-
leri halka yararlı bfu yönde çöznıesi belılenemez) İ-rı: Tilr-
klye İşl Partisl

Demek ki bizim devlet de hiikümet de çüarcı sepayenüı
ınenfaatlerini idare eden bir komite imiş. Bu tutumda bir ik_
tidar da meseleleü halledemezm§. Öyle işe ne yapalrm? Der-
hal bu nevi ve evsaftaki devleti deviıelim. ve yerine başka btr
şekilde bulunan devlet sistemini getirelim... Ne gelsin? Emek-
$den yana bir devlet... Yarıi proleter diktası gelsin. Yani ne,gelsln? Lügat minası ile işi diktatorya.sr gelsin... Yarri komü-
nlzm gelsin. Bunu başka tiirlü tefsir etmek mii,ınkiiuı değudir..

NETİCE VE AİINACAK DER§:
Bugün Tiirkiyemüde duıup dururken ve devletimiz

,her zamanki gibi şerefli biı istikbale sahipken, işimizin
ve köylümüzün haklannın korunması, mahsullerinin aeğerlen-
me§ ve istikballerinin temin edilmesi için d.emokratit ııauııeıer
bütiin gayretimizle devam ederken, sanki bir ilkel Afrika devle-ti veya bizim eski viliyetlerimizden zorla fırlatılan devletçik-
trerden biri imiş gibi «Erneperyalistle1 bizi sömürüyoi» k;bi-llnğgıı tarihi fiirk vekarınr incitecek ve daima hiikmetmeğe
4xIşü Türk ruhunu biı sömiirge yaratığr derecesine indırecet
clyaklamalarta ortaya atılmak, sermayedarlara karşı cephe al-ma§ emlök ve arazi sahiplerini halk di§manı, derebeyl kalın_tısr, toprak ağası i.lin etmek, işçi sınıfı İl" l.öylül"rin mesele_
terlni devamlı bir istismar ve tahrik konusu ve rııısuru halinegetiımelı suretiyle yapılmakta olan T.İ.P. liderliğindekı pro_
trıagandadakl terim ve tema'ların, T.K.P. tüzüğtintin 1+ iİncüıııaddesınden de alındığını inkira imkön kalmıyacaktır. Fi]va-E .TK.P, siııiıı tiizüğiiniin 14 iincü maddesi aynen şöyıedir: (T.
E"P. empcryılistlerin, cmpeıyalistlerin yerli uşaklannın, bü-yiit ırızi vc cnlik sıhiplerinin, tiiccaı burjuvatıngıı, ttlttlodinlerin vc buılını ruhbın vc ulcmisının, çalışmakta ota"ıveyı emcLliyc aynlmış bulrnen bütiin subay, polis ve tnemu-tıın. bıEşmıı diişııını6p,. Pırti bu içtimaİ nuwcUere tarşı
çcvrilen bütün mücıdclelcdn bışna rcçGr.)
__ 

TJ-P.dc: (Kıpiıççı tüccar, ,6.Urİl.n topn t ağsla,r:,emft
fPna$11, enekçüerin bütiin sıkıntı ve ınahrum§retleriniııtei sebebt s|zlerln emeği şömiiımentzln §onucudrır) ye ay-

.. ;. F:8

ı
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nj zamanda (Siz ey Tiirkiyeyi sömiiren Pnrat, ağaian, emek
jtlş*urlrrr, emekçiler yakında akrttıklan her damla terln he-

sabınr sizlerden soraca]ktır) demek suretiyle T,K,P, sinin düş-

*r" diy. ili,n ettiği ziimre ve srnıflarla ayni derecede diiş-

,ıanrrğıoı ilin etmiştir.

' Böylece Tiirkiye Çizli t(omiiııist Partisi lle r,İ,p, slnin mü_

cadele hedeflerinin aynı olduğu neydana çümıştrr ve vıcda_

,rr".o" bu kanaatin_ uyanmafıı ise tabii bir şey addedilmek

gerektir...

Bugiim kendilerine sosyalist maskesi takruş olanlann, TE,
P. slnln 14 üncü maddeşinde ne vaısa hep,sini tatbik yolrmda

u""Ş nl, çaba saıfettülerini görmemeğe imkin yoktur, Bugii:ı

aOvlİlv", gençliğe ve emekçilere bol bot tatlı vaitlerde bulunan

,"-n""". lçln cle T.K.P. sinin düşman addettiği kimseleri bu

alrettite uyarak bol bol yeren ve böylece bunlara karşr Qevri-

İer, sol"o pİopagandanın asıl Eaynağı da suyun yüzüne çıkmş-
İ, 

"" 
propalarraa memleketi karanlık bir geleceğe doğru lt-

*"tt"Olr. İşveren ve sermayedarlara olmıyacaJ< isnatlarda iıu-

ıunmak, hii,r memleketlere küfretmek ve buııları da kitle tatı_

al* o" sınıt uıücadelesi şeklihde tertiplemcE lüc?l Te:"o. il"
d.emokratiksosyalizmtaktiğideğ{lvefakatdahaileriolanko-
müni.aııdir. İşçi Partlsi bu taktiği kullanmlyorum diyemez, o,

hblde kendi lsminl kendisi koymuştur"

Tabü kafna}lann mitlileştirilmes{, toprağııı kayıtsu ş8rt-
sız dağıtılması, sermaşe sahiplerinin, elinden sermaye ııışırla-
,,,*.,ı,,,-,",,işçilerebolbolücretlerTerıl.eceğininYeyaı§.'
letmelere ortak etlilecekleriiin vaadedilnesi, başlangıçta tıy :

tgplamağa faydelı olsa bile nu gibi yalaıılaıla § başını ge,ge..

".r 
nffüm"tl"rin meuileEeti eninde sonıında bir tıeıl diktaya,

ve topıunşaı bir maddi ve,mörrevı sefalete-siiıüktemekten ba§_ ,

ka bir sonuea e,r§tımiyecĞklerl arüık sabİt olmuştur... AIlıh.
milletimizi bu gibi felöketlerden konrsun demek ld§ eelmeı,
Btı güıi davranışlır ıııh,aresef bueün mevğııttr ve'feEiefli so_ -

ooçü"* da gelnesi içih biiyik.çabcr sarİedIlmĞttedfuİ... oaııb_ ,

liüia. 11eşd\ni- "g,ttoüJgır'dh6ib.' 
bu: şer r.."r,*:tıerııııı t"ş._

rıya uısşranılan lçİnlılçttsebep;Yokhıı..- , '. 

, . ",

yiiıde üç kii,yliitvü daiıi memıun etmlyecet toprığır dı-
ğıüıınasınınyapııJnısve'.büffin&b.ışAııaŞasa,nıanEııDcü
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maddesinfuı asrt mA.nasından ayırtılarak solculann isteklertnegöre tefsire zorlanmasr vatan sevgisi ile bağdaşamaz.

Aynca Marksiaıı temel felsefesi olh,n sınıf mücadelesi fik-rinin de T.İ.P. tarafından bol bol kullanılma§ı bütiin çağnlar-da görüImektedir. FilvaJ<i miüetin büttinlüğilnü aJrıncı dawa-nışlarla yani milliti l}efcl seflcl, inrıİrüı --#a;'Ğ;;-nı, 
_A_tatiirkçü - Atatürk. {usmaru, emerçİ - emek di§ma.rrı,kö_yiü - toprak ağası,_ miistahsil -'tüccar, emperyalist u§ağı -milli kurtuluşu gibi birbirlerine d,i§man sınıflara tiilme gıiy-retlerine T.İ.P. liderliğindeki bütün-propaganOa ve solcu ba-,sında rastlanmaktadır.

Memleketimiz için alınacak tedbirlerin başırıd,a, bazr siyasi
adamlarımrzı.n ister gaflet, ister siyasi istişmar olsun diye sos-yalizm maskesi takmrş olan şamatacılara miisamaha etmek,hattd. bunlara pas vermek safdilliğinde bulunmamalaıı gel-
mektedir.

Aylrca siyasi partilerimizin de, özel teşebbüsiiıı varlrğınıolduğuıdan çok büyük gösterip bu hayali varlığı dağıtacağ,ını
vddetmek gibi kimseyi tatmin etmeyecek olan, memle-ketln"ge-,
lişme nüvelerini ortadan kaldıran ve milleti ideta sefaleiteeşit kılan ve tek alternatif olarak dikta rejimi kapısrnı açrkbırakan, kitle taJıriklerinden vaz geçmeleri ve böyle tehlike-ü oyunlara seçim beyannamelerİnde dahi yer vermemeleri li-
zil.mdır.

Tehlikeli ama gerçek olan bütün vikraları yııkarıda mü-
balA.ğasız şekilde sıralamrş bulunuyoruz. r.İ.P. ,"l" pr"p"g."-
dalarından grkarüğımız mönalar brrnlardır. Bu suretle vicdan-larumrzda bu partinin hakiki hüviyetinin istifhamlarla belir-.
memesine imkin yoktur. 

:

Tehlikeyi ehemmiyetle §areü ediyoruz:

Memleketlmiz komiinist metodtırından llham alınarak bu-':
gÜn aÇÜça yapÜmakta olan gen§ ıstl§inaütl ve ta,hrikçi pro-
pagandalar ve cıyaklamalarla ya"kın bİr gelecekte (Tiirİİye
Amele vç Köylü lliikümeti) olara^k Sovyetler Btrüğtne Utlhak
h'&ÜIıkiafı içine stiriiklenmektedir.
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Tarihin seyri içinde her engell başa,rmakta kabitiyet gös-

teren milletimizin tepesiııe çöreklenmek istiyen bu engerek yr-

lanının da başrru ezeceğine imanımız vardır ve mutlaktrr,

AllahTtıüİk,ükomünDmdenYeonrınuşaklarrnınşerrinden
korusun.

TEMAMIZI DOĞRI]LAYAN OLAYLAn,

Broşiirü baskıya veıirken Yeni İstanbul gazetesi:ıde T.İ.P
menzuplarının gerçek kimliklerini ortaya döken yazı serisi çü-
tı. Bu parti hakkındaki hükümlerimizi doğrulayan bu yazılan
da olduğu gibi kitaba iliveyi muvafü buldum /

72, lg, t4/g/Ig65 tarihU Yeni İstanbul gazetesi.

Eatrrlardadır ki, Tiirkiyemizde yıllardır §o§yatist maskeye
biiriinmiiş olan marksistler ve komünlstler son giinlerde faali-
yetlerini hayli arttrrm§ bulıınuyorlar.

Bilhassa seçim arefesinde bulunduğumuz şu günlerde, bi-
llrkişi raporlarıyla kanuniaıımızr işlemez hale getirenlerin gaf-
letinden, bir kısım nıes'ul k§iterin de miisamahasından istiia-
de edenler bu kerre Parlimentoya bile girmek imkinlarını bu-
lacaklar.

İşte, gaflete duşmuş beyinleri ikaz edecek, kör gözleri açı-
ca,k bir yazı serimiz, içinde bulunduğumuz ve demokrasi mas-
kesine biıriinmiş bu korkunç gerçekleri dlle getirecektir.

Bu yazı serimizle Tiirk halk efki.rımızı bir zerre de ol,şa
müteyakku ve uyanü olınağa sevkedebiürse, küçük çapta da
olsa bir memleket vazifesi yapmış olacağız.

r.İr lsmlyle faaliyet giisteren bu teşekkülü destekliyen-
letden rastgele seçtiğimiz aşağıdaki isimler ümit ederiz kl bu
Darti.t. gerç€k hüviyeti:ıi anlatmağa yetecekttr.

En ufak gailetlerin bile tarihe büyiik olaıak geçm§ nlce
milletlerl esaretc ve dlletc göüiıdüğü unututnaınalıdır.

AdDıo Comıü (T.tP . Bıusa gdaııI
Eıtırlaı§ınıa İİ Eore,de iarş gclcn hüı dün:
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ya miiletlerine karşı beynelmilel çapta komiintst k§ilerden
<Barşseverler Cemlyeti» kurulmuş, 1lk kongresiııi tse Stock-
holm'de aktedmişti. l(ongreye katılan diinya komünistlerinden
en meşhurlaıı şunlarü: Fraİısa'dan, trtan§ız l(omünİst Partİ-
si tcra l(omitesi üyesi ve Komiitıist Partisl organı Humarrite'_
niıı başyazarı Lui Arogon, Şiü'den Şili l(omiinist Partisl Baş-
kanı Peblo Nerude, Küba'dan Küba Komüni,st Partisi Genet
§ekreteri Juaıı Marinella, Danimarka'dan Marttn Andersen
Neyo, Vietnam'darı Pan - Ul - Tongi, Komiiıııist Baırşeverlerin
şubelerl bütiin diinyada kurulmağa başladığı bu srada, Tiir_
ts§ıe'de de Adnaıı Cemgil ve Behice Boıaıı'ın teşviki ve teşeb-
biisü lle «Barrşseverler Cemiyeti» kurulmuştur. Cemiyetfuı baş-
ianlığına gene Anaara Üniversitesind,en §OLCI gerekçesiyle
kovuİan Behlee BoraJı, Genel §ekreterltğe tse Ad.nan Cemgil
getlrilmtştir. Diğer üyeler lse Vahdettiıı Barut, Muvaikar Gü-
rın ye şu anda İşç1 Partisi Ş§ü ilçesi başkanı büıınan Nacl
Aıman idi.

Cemiyet kurulduktan bir müddet sonra Kore'ye asker gön-
dermemlze resmen ve açüça muhalefet etmlş, Behice BoraJı
vo Adnan Cemgll imzalaıtyle Büytl.k Miüet Meclisi Başı.anlığı-
na çekilen bir tetlgrafla hiikümetin bu kararı protesto eül-
ıni§tir.

Daiıa sonra ise aynı k§iter uzunca blr beyanname ile bıı
ha,reketlerlni halka da duyurmuşlaıdı. Ilatt6, neşrettirilen biı
başka beyannamede l§e B.M. Mecllslni bu mevzıı ile ilgiü olı-
rak olbğeııiistü btr toplantıya davet eüyorlardı.

. Maksatlarının Diinya Barış§ever Cemiyetleriyle paralel
olarak bir çalışma olduğu anlaşümrş, Behlce Boran ve Adnan
Cemgille dğer kurucuların evleü aranmş bazıı müiıim, vesl-
kela,r ele geçirilmtş vehepsi 6"- 1gykif , 

. gdiımr§ieıdlr.

Neticede Ankara Garnizon Komutarılığı 2 numaralı Aşkeri
Mahkemesiııin l3/6/|Sfl giiıı ve 14 - 16 sayılı ilimı ile Adnın
Cemil 1 yıl 3 ay müddetle ağır hıpis ve 5 ay da Kocaeli'nde
rmniyet nezaretfuıde siiıgiin ceza§ıına maiıkfım edilm§ olup
cezasını Nevşehir hapishaneslııde tamaıılamştu.

Adnan Cemgil haleİı Eyren isimli solcu yayınlann sehlbl
olup, irnza§g neşrettlği ve ftatını 40 lira yaptığı 6Ş an.qi!ıIqpe_

X
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dide liıfat I|gaz, Aaziz Nesin gibi komünist yazarlara yer ver-
miş olmasına rağmen, Yatıya l{emal'e yer vermem§, Akifıi yo-
baz olarak göstermiş, Sovyet Cumhuriyetlerine ise ansiklopedi-
de en gen§ yeri vermiştir. Hayrettir ki İbrahim Öktem'ln Maa.
rif Vekili bulunduğu geçen yıl ise bu fahiş fiyatlı kitabı Maa-
rü Vekiletine satmağa muvaffa^k o[rıuştur. Devlet eliyle fert
zengin etmeğe karşı olan muhalif gibi göründii,lıleri

Behicıe Boran (r.İ.P. Ankara adayı) \
Başoğlu, Pertev Naili ,tav, Niyazi Ber-

kes, Adnan Ankara Dil, Tarih -
Coğrafya Fakültesinde talebeler arasında komünizın propagan-
da.sr yapmak suçu ile kovulan Behice Boran da, Adnan Cemgil
gibi <<Barrşsever Cemiyeti» ni kurmak ve beyanname dağıtma"k-
tan dolayı Ankara Garnizon l(omutanlığına bağlı 2 numaralr
askeri mahkemesinin 13/6/|95I gün ve 14 - 16 sayıür ilimiyle
15 aya mahküm edilmiş, karar Askeri Temyiz Mahkemesinin
18 Eylül 1951 tarih ve 1006 sayılı ilömı ile tasdik edilmiştir. Ce-
zasını İstanbul'da çekm§tir.

Gene Türkiye gizli komiirıist partisinde hücre teşkilatl kur-
mak ve mevcut nizamr yıkmaktan dolayı, 184 kişi ile birlikte
25/9/1953 de tevkif edilm§, İstanbul'da llarbiye'de komiirıist-
leri yargılayan Askeri Mahkeme huzuruna getirilmiş, delil ki-
iayetsizliği yüziiırrden l/2/Lgffi de baraat karan almştır.

Rasih Nuri İlerl tt.i.P. istanbul adayı) /
, Tanınmış ve §icili komünist Abidin Dino ile amca çocuk-
ları bulunan Rasih Nuri İleri de komii,ııist propagandası
yapmaktan kapatılmış «Giin» gazetesi ve sosyalist partisi men-
suplanndandır. Şimdi ise İşçi Partisi yönetieeleri arasında bu-
lunuyor. Komünizmin babası dedikleri Karl Marksın l(apital
terciirnesi, 1921 de Itomiirıist Partisi lideri Dr. Şefik Hiisnü ve
1954 de kapatüan Vatan Partisi lideri Dr. Hikmet l(ıvılcrm'dan
ğonra 1965 de Rasih Nuri tarafından yeniden terciirne edil-
m§tir.

§oşyal yayınlar ara"sında neşredilen Kapitalin foto koplsi
göriilmettedir.

a
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R Muraffeı Ama4
AdaTIa ve Malatya liseleriııde fetsefe öğretmenliği sırasın-

,da §IOLCU fikirlerin propagandasını yapma.ktan dolayı, 1955 te
vek&let enrine alınmrştır.

Dalıa sonra İsta,rıbul'a gelerek eşki korıiuıistlerden Bat
.Adil Miistecaplr ite birlikte çalışmış, Esat Adil'in çüardığı ko-
miınist <Gerçek» -Rusça kaışrlığı Prövdadır- gazetesinde
yaaiar yazınağa b4şlamştır. 1955 yılının 8 EVlül gtiııü 13 ki-
şiyle birlikte tevkif edilmiş ve_datıa sonra seıicest bıra,kıilmış_
'tır.; Şimdİ İse İşçi Partİsinİn Gazİantep'teki «I{aftalık solcu
.garntn iüaresi başlıklı «Toplrım» gaaetesinde «Toplumcu An-
,siklopedi» baştısı altında Marksist doktrinlerüı sözde ansitlo,
,1»dik miini ve mahiyetini anlatmaktadu.

lllemet Fuat
Komi[rist şalr Nadm lIikmet'ln ğlu olan Memet Fuat

«De> isimli diiırıya komiiırıist ve sosyalistlerüıden terciiıneler
yapan yayınevinin sahibidir. Naam TTikmet'in Plraye isminde-
kt kaıışrıdan olan Mernet t'uat'la, halen Moskova'da bulunan
lfiinewer'den doğma Meırıet i}arı'uı isimlerinde il ha.rftnin
ahlmaşı bizzat Nözın. Ilikmet tarafından istenm§tir. Sebeblnl
.şöyle izah etmiştir:

«Mehmet, Tiirk dtlinde Muha"ırrmet'ten gebniştir. Ben ise
.Mtüa,mııedi hiç sevmediğimden aradaki bu benzerüği kaldır-
nak !çin çocuEorıındaki Mehnedin t{ harfini attrm» dem§-
'tir.
: Diikat ederseni4 N§,r.tm'ın bu emrine uyanlar ondan son-
rı noşetfiieıi eşer lsinlerlnde veya eser katıramanlan ara-
:§ındı.It ebm€t İ§ınıi kim vaısa adını Memet diye ya,mlşla,r-
,dır. Birkaç misal olnak iizere bu eserlere dlbkatbıizl §€kertu:

Yaşar l(emal'den - «İnce Memet>.
Kemal Tatıir'den _ «I(ellecl lılemet».

_ nızıl Ilü§nü Dağlarca'dan - <Memetler Şir Kitab»..
Orhan Kemal',den - <Babı evl romanınn kaJırananı

:lf€met».
siııemalaıınıızda btr fllm - «karatarın lfiemEtlerlı.
liebmet Şeyda'dan bir hikiye _ «Topal Memet» v.ş.. gibl-
İ.mlr'Oe neşedilen gaır;tr_ - «Iıılemet».
Omıı §erca.n {TİP. Bdhı oirsyı)
.l95S de İstanUur Bffipsi §oıtu EÖHnUğüıüı 958/28 sıı&,

r
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kararı ile 17.2.1958 tarihinde tevkif edilm§tir.

Zeki Direk (T.İ.P. Adana adayı)
Komiiırıizm propagarıdası yaptığr idcüasiyle halen ha^kkındaı

takibat yapılma^ktadır.

Ahmet Cancızoğlu (r.t.P. tstanbul adayı)

«Komiirıist Partisi kurulmasıru, ihtilal yapılmasınıı beyanı
ettiği itın ı.6.1955 de tevkif edilnı§tır.

AJrrıca 15.9.1954 de komiiıııizııı propagandası yapma.ktan
tevkif edi]miş ve 22.6.1955 de 590 lira kefaletle tahllye edit-
miştir.

Oruç Ali Tiitenkesen
İşçi Partisi'nin Silifke organizaüirü olan Oruç, 1.12.1952,

tarihinde Tiirk§e Gizli Komiiııist Partlsi i§esi olarak tevkif'
edirm§tir.

Garnizon komutanlığrna bağb 2 no. lu askeri mahkemesi-
nin 1954/33 sayıilı kararına göre 141. maddenin 1 ve 3. fıkra--
ları gereğince 5 sene müddetle a$r hapsine, 1 §ene 8 ay da
İstanbul'da emniyet nezareti altrnda bulundunılmasına l82 ü-.
ra harç ödemesine matıküm g6llynrşilr.

Yaşar Kaya
İŞl naıtlsl'nin gençlik kolları başkalanndan olan Y. Ka-

ıa, 4 flamtan 1963 de evfuıde yapılan bir ara,ma ile tevkii
ediDn§, 10 ay mevkuf kalmştır. Arkadaşlan arasrndı Fldel
Kastro olarak çağnlır. Satştan men edileıek bütil|ıı niıshala-
rının toplattırümasına karar verilen «Deng» dergisinln sahip-
]eri ara.sında idi.

Medet serhıt
İşçt nartlsl gençlik kollan yöneticilerl arasrnda bulundu-

ğu bir sırada Jniıcı ve tahrikçi gerekçesiyle kepatılan «Deng
,dergisiniıı yazr işteri müdiirü iken Datıiliye Vekltetinin bir.
açÜlam.a.sıyla llgİli olarak 4 Eazlran 1963 de fpy§f 6ııtıınlş,
t,5 ay mevkuf kalmıştır.

Mehmet Taşkescn
Teknik üniversitede tatebe tken }ıocasınr tabanca lle öt--

,diiımekten 18 seneye mahkfım olm.uştuı



\

_4ı_

&ifıt ülgaı

T.İ.P. organlarında yaaları neşreülen Rifat llgaz 3)/t2/g41
tarih ve 574 esaş 560 sayıtı kararla Örti İOare Komutanlğının-
1 no. lu mahkemesinde, Sıruf isimli eserinde komiinizm pro_
pagandası yapmak suçu ile 6 aya mahküm edilmiştir. ses, yii-
rüyüş, Markopaşa, Ta"rı gibi komiinlşt gazefulerin yazan iken
geııe neşrettiği bir şiir kiüabı satştaıı menedilnı§tir.

Ed,ip Karahan

İşi Partisi faal elemanlan arasında iken evinde bir ara*
ma i]e 14 miihim vesika bulıınmuş ve 4 Eaziran l96il te ter-Lif edilerek 10 ay mevkuf kalmştır.

Enver Aytetın (T.İP. siİrt adayr)

T.İ.e. organı «§osy.al Ad,alet» in iİiare müdürü üen evindbyıpılan bir aramada yrhcı ve komiinişt bir ajaıısa ait
muhtelif teksirler bulunmuştur. Kiirü - Soyret yakıniaşma,gı-
nın problemlerıni izah eden bu teksirterden başka komiiuıiz--ın,
Dropagandasına ait muhtelif belgeler bulunmuştur. 4 Eadraı
1963 te tevkif edilerek 8 ay mevkuf kalmıştır.

Saük Göksn

Tiirkiye İŞl rartlslnln Kırklareti kurucusu ola^rı §adık,
emniyet raporlariyle aşırı sol fsaliyetleri an]aşılüğı için önce
öğretmenük yaptı& okuldan alınınrş daJıa sonra ise iiğrçtmeıı-
lİt Yapamal gerekçeşiyle eğittnı çam lışrnğ411 ıızaklaştınlmı§;tır.

, Memet Elçin

İzmir r.İ.P. teşkilitı yöneticilerinden aşın §ol «MEMEI}
i.dm].i solcu gazetesinin sahtbidir.

Tiiık d[indeki Mehmed'in a§l,ında Muiıammed'den geldiği
di§iincesiyle Mehmed'i:ı Muhammed'e benzememesiQinEhaı_
fi atılmış olarak kutlantl;aktad[.

İ-nir T.İP. yöneticilerinden. Aşın solcu T.t.P. organı «!!e*
meb yazarları aıasındadu.

bra,nıın Rıl4lıın
İşçl Partı"ı.i,, dilzenlediği resim sergilerinde ve ful Partll

l
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,si organlannda adrna sü sri rastlanan İbrahim Balaban, sl-

yrrl İl*ryrn bir suçtan dolayı 193? de tevkif edilip 3,5 yıldan

sonra serbest brrakılmrş, 1942 de tekıar bir ba"şka suçtan da-

lıa 10 yrta mahküm edilm§tir. 19ı14 de 4 yil İmrali'da kaldıa-
tan sonra 1948 de Bursa cezaevine siirülmi§, orada yatmakta

olan NA.zrm Hiiırıet'le aynı koğuşa düştiıkten sonradır ki,
marksist fikirlerin sahibi olmuştur. 1950 de Adnan Veli, NA,zım

Eikmet, Kemal Tahir, Kerim Korcan v.s, ile birlikte affa tibi
olarai çıkmıştır.

1961 Mans ayında Bursa'da tevkif edilmiş, 1 ay sonra ser-

best bırakılmştrr. Aynı yılrn bu sefer de, IIaziran ayında 13

.arkadaşı ile birlikte tekrar tevkif edilerek İstanbul,a getiril_

miş, askeri matıkemede beraet kararr alarak serbest brrakılmrş-
tır. Geçen vı] §çi Partisi Gençlü l(ollarrnrn yardrmı ile bir
eseri yayrnlamştır.

: Müşerref Eekiıııoğlu (T.İ,P. İstanbul adayı)

Tiiırkiye İşçi Partişi İstanbul adaylarr arasında yer ala,n

Ilekimoğlu önce yazdığr Akşam, Öncü ve Yön gazetelerindeld
aşrn solu müdafaa eden yazrlariyle basındaki solcu ve komü-
nistlerin datıa çok dikkatini çeker olmuştu. Hatti 1963 de de-
vamlı olarak yazdığı Öncü gazetesindeki tahrikçi ve marksist
düşiiııceleri müdafaa edişi B.M.M. miizakerelerinin de konusu
yapılmıştı. İşte o giiuıkü Mecliş zabrtlarındarr Hekimoğluna ait
çüardıSmrz ko:ruşmalarrn metni aynen şöyledir:

«Ş']aği Pehlivanoğlu:

ı<Öncü gazetesinile bayan ya,zaı;ğ sınıflan birbiıine tab-
rik ettiği yazılannda sosyaliz-m adına sınıfsal savaşın ka4ınil,
İhızrığınilan, tarihsol alıışın zarııretinilen bahsediyor.

«Seyfi Özüiiıt (Eskişehir) :

«Bayan 5raıar kim?»

Başkan:

«Müilıhare etneyinizı

«Müşref Eehimoğlu, bir müddct öncea,trnıı ıaıeteds.lLE
tınuzlu noçhıü ]rızaıın taleıoe ald$r biitiin ma,kalelt, ideti

.,.
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giıli komünist parüisinin görüşiinü açülar mahiyetteilir. Sos-
şııtirm mas&esi alhnda faaliyet gösterenler işi üehüıle kailaı
götiirmüşlerdir?» diye sözlerine deva.m etm§tir.

Gtirüyoruz ki Müşenef lleltiınoğıu T.İ.P.'ten milletvekill
olmaa arzı§u içinde4ir. Bugiine kadar sadece sol cenahın ya-
Tlaıiyıe destekler göriltiirken bu terre de artık faaliyetin ft-
ilerı. elemanr olmak sevdasına kapümştır.

Emin Tiirk Eliçin
yöneticileri arasında olup aşırı solcudur.

ve İstanbul M. Vekili adayı Cem-
müddet önce Teknik ÖŞetmen Okulu talebeleri ara-sında aşırr sol propaganda

ıine alrnmış, daha sonra

. SlU"y-"n Ege

yapmak yüzünden önce vekdlet em-
hocalıktan uzaklaştırılııuştır

İşçi Partisi üyelerinden ve organlarında yazı yazan Ege,1954 de hAlen Bulgaristan'da Tiirk köylerinde Türkİy" ,l"yİİne propagaJıda yapmakta olan Ziya Yamaç, F'ahü E}dinİ veCumhuriyet gazetesinin eski yazı işteri müdürü Tuğrul O"İlo"-man'Ia irtibat kurduğu anlaşüarak 2,5 ay mevkuf kalmştır.
Bedrettin Nihat
ışçi partisi organlarınd,a yazmakta olan Bedrettin Nihad'-ı,ı asıl adı Nİhat T\rnalı. olup 1954 te Türkiye Gizli Komi.iııist

|artlsi mensubu olarak Ankara Garnizon l(omutanlrğına bağ-ıı 2 numa,alı askeri mahkemesinin esas 1953/1? ve karar!9il/33 numara ve tarihiyle 2 yıl ağır hapiş ve B ay da İstan-bulda emniyet göz hapsinde nulunaurulmasına mahküm ot-muştur. Cezasr infaz edilmiştir.
Bedrettin Nihat bu cezasından önce de 19ıt6 yılında 2 No.lu Örfi İdare Mahkemeşi kararı ile komiirıistlik yüzünden iki-buçuk yıla mahküm edilmiştit.

Meüh Cevdet Antta.y
İşçi Partisi organlarında başmakaleleri neşredüen Anday,yurdumuzdaki solcu ve Marksist bir edebi cereyaıun önciiterj.arasındadır.
«Yanyana» adlı eserinden dolayr hakkında komiiırri-aıı pro-pagandası yapmaktarı f,afukilr9,f2. geçilıniş, tltap satştan Jen-

Nazife Cemgil
T.İ.u
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edilmişken, bir müddet sonra bilirk§l raporu ile beraet et,,

mlştlr. Eski komiınist gazete ve mecmua yazaılarındaıı olu11

Moskova yazarlar kongıesi:ıe d6,vet edilm§tir,
Daha önce de Demirperde memleketlerinde yaprlan BelkaD

edebiyatçılar toplantşrna §tirA,k etmişti, Anday, Moskova'daıı

aonotıttensonraçokaçıkolarakbukomtiıılstülkenfuıuıethl-
ye ve propagandaşrnr yapmış, hA,len Moskova intibalarını blı
Marksist dergide neşretmektedir,

TRT, Meclis idare heyeti üyesi olduğu, TRT'nin İşi Par,
ti,si haberlerine fazlaca yer vermesinde Melih Cevdet'tıı ted_

rİ ve rolü olduğu söy\nmektedir. 
^[" ,, {' /'

Aydos Toros ,LLIIN Çet fV4
İşçl Partlslniıı 1963'teÜ Beya,zıL Bey*z Saray salonundı

vrpİĞ, açık otunımda sözcüliiüı yapmış olan öğretmen Aydos:

t,r'r*, nÇ aralrk rckölet emrine alınm§tır. Aynı yıl l1L,, L42,

val to-tl"lsueri mahküm eden maddenin antidemokratik ol-

i"e""" iddia edenlerle birlikte istanbul sokaklarında ellertnde

alövizle gezenlerden biridir, Aşırr solcudur,

Emlrıe Alav
R.usya'da yetiştirilm§ tanınmş komünistlerden llamdi Şa_

milof,un karısı olan ahv, bıuıassa İşçİ partİsinln genç kışak_

lariyle teşrüi rnesai halindedir.-Yusul 
Ziya Bahadııtı (Yazgat T,İ,P, adayı)

Xomtl"lsİ' manifestosu yazar|arı Marks ve Engels'ten yap_

tığı iki tercümeden hakkında 141 ve 142, maddelere göre haleu

taklbat yaprlmaJrtadır.
nuşça'aan terci.irne ettherek neşrettiği bir eser Leniıı mü-

töfatı almştır.

C€yilgt Eudfet Solok (Slvas Tİ,P, adeyı)
Yasak edllen Se§, Yeni Ses, Yürüyüş, Zlncirll Eürriyet gl,

Ul toplatılan koıniiııist gazetelerin ya,zarl, aşan sol, 5nkıcı pro_-

pag"oaa yapmaktaıı bir kitabı satıştan men edilmiştlr

Enver Ayt kin (Siirt T.İ-P. adayı)
komünizırı pT opagandası yıptığı iddiasiyle Ankarı'da tev-:

kif eülm§, 3 ay mevkuf kalmştır.

Sıdık Ankın (İzmlr T.İ.P. adaü)
İzrlr'Oe komiiıılzrn propagarıdası yapmaitan tevkif edil*
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m§ ve 3 ay mevkuf kalmıştır.

Müzehher Va - Ni (İstarıbul r.İ.P. adayı)
Nöam Tli]<met'in arkadaş4 Vö - Nü'nun karısı, aşın sol.
Eayıettin Abacı (Malatya T.İ.P. adayı)
1950 de N6zım Hümetof'u kurtarmak için komiinistlerintoplandıktan meşhur Çiçek Palas şanrklannda^rı.

Moris Gabay (İ§tanbul T.İ.P. adayı)
1951 yılında meydana çıkarılan Tiirkiye Gizli Komünistpartişi gençlik kolu olarak addedilen İstanbul yii,ksek Tahsit

_Gençlü Derneği üyelerinden olmasından dolay: yakalanarak
hakkında tahkikata başlanmış ve Ankara Garnizon Kuman-danlığına bağIı (İst. Harbiye) askeri mahkemenin 1?.11.1952gün ve siyasi yargılama şubesinin 8.11.1954 gün ve esa.s 953.17ve 9il.32 sayılı kararı ile hakkında meni muiıakeme karan ve-tllnıiştir.

kemal Tiirkler
1?1 sayılı kanuna muhalefetle sıkıyönetim yasaklarına ay-hn harekette bulunmak suçundan 4 sendikacr arkadaşı ileKartal C. §aveıIığının 8.8.1964 giin ve Iız. 19M488 ve 964.5?0ıayıIr kararı ile delii noksanlığından takibat icrasına ;;;buiunmadıfi karan verilm§tir.
Mahmut Ma^kat (İstanbul T.İ.P. adayı)
Köylüyü isyana teşvikten 1950 de Bor cezaevtııde 6 ay tu_tuülu kalü.

Nact Sadullah Daııış
Ttirkiye Gizli Komiinist Partlşi mensubu olduğu iddiasiy-le 26.6.1952 den 2?.10.1952 ye kaaai i*i. ıı""t., Kumandantr-

ğ:nd_a^mevkuf kalmıştır. tSolcu g*"t"l"rj" ya,zaı.Nizım Iütmet'fun son giinlerdeki metıııyecııeınden biriolup, Nizı,ın'ın hilen uuırHğde oı".r-uı"-lo-aııırıın önsözünüyaaıış mübaliğalı bir iiade ile N6am1 yeniden övmüştiir.
Almct Nihat §aı8ın ttarıir Tİ.P. aday1)IIiir Gençlik isimli sazetenl; İ.g]İ tarih ve 10 sayllınüstrasında yazdığı tCenİllğl b""§ ;;;elesiııe çağınyoruz,bırışçı gençIit protestociıy-or;;r*rr-;;sıııdan 

ötürii suıhÇ32g ğğtlmıtğinin ?"8.ı950 İrt" *-s5osşİ*sanıı kararı üe ga-
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7ftte zapt ve müsadere edilmiş ve 8,8,1950 tarihinde Emirıönü

İ. Srln- Ceza Yaıgı}hğrnca tevkif edilm§tir,
15.8.1950 tarihinale Ankara askeri ceza evine nakledilmiş-

tir. Garnizon I(umandanlığr, Askeri Matrkemesinln 28,3,1951

tarih ve esas 951.15 ve 951,10 sayrlr karan ile askeri ceza ka-

nununun 161. madttesi gereğince 15 yıl ağır hapİs cezası veril_

;u ;" bu cezanın dörtte üçü indirilerek 3 sene 9 ay ağır ha-

plş ve bir sene 3 ay müddetle Kırşehir'de emniyeti umumiye

iıezareti cezası verilmiştir. 2?.3.1955 tarihinde Nevşehir,de ce_

zasını ikmal ederek tahliye edilmiştir,--- 
Çrçul. Palas h6,disesi sanıklarrndan olup, askerliğini er ola-

rak yapmıştır.

Kemal Sülker (Zonguldak T,t,P, adayı)
1938 yılında AntaEya'da intişar eden Yeni Gün gazetesin-

de muhabir iken Belediye Relslne hakaretimiz bir yazısından

tlttlrtl nl, ay mahkümiyet cezasr verilm§ ise de infaz edilme-

den çrkan af kanunundan faydalaıımrştır,
z.ıl.rsasdakomünisttahrikatından12arkadaşıilebİr-

likte Antakya'da mahkemeye verilip mevkufen görülen mahke-

meleri sonunda bir kısım arkadaşları, mahküm olmuş, kendisl

beraat etmiştir.
İstanbul Srkıyönetim llomutanlrğı askeri mahkemesinin

13.8.1963 gün ve 1019 sayılı yazısı ile 27,8,1963 günü saat 10 da

mahkemede hazrr bulundurulması hakkındaki yazısı iizerıne

m.ezkür günde temiıı edilıııiştir.

Selihattin lliliv (i§tanbd T.İ.P. adayr)
Geçen seçimlerde İşçi Partisi Iğdüöy Betediye Meclisi ada-

yl idi. Aşrrı sol bir yazard-ır.

Burhaıı Arpaıl
İşçi Partisinin geçen Belediye seçimlerüıde Fatih İlçesi Be-

lediye Meclisi adayr idi. Vatan gazetesinde yazdıfr, aşın solu

methedenfıkıalaııylataıunır.Datıaöncelerİisekomünistlik
yiizünden kapatıları bir krsım dergiletde yazıları neşrediluıiş-
İlr. O"rrrirp"rde memleketleri yazarlarından terciineler yap_

tır.

Müstala Ünaltay ,_
' İşçi Partisi gençük kollannı idare eden-lerden,biıldir, ft-,,

çen."yü sotcu'faallyetlere paralel dlarek da$ttıS bir beyaıına,

ı
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me yiiziirıden 3.5 ay mevkuf kalmştır, Yeni İstanbrıl gazete-

sine ve Toprak dergisine yapılan yiiıüyuşü idare etmiştir,

Raif Ertem

fuçi Partisi gençlik kolları idarecilerinden olup Yeni İstaır-

bul ;; Toprak dergi§ine yapılan yürüyüşü idare edenlerdendi,_

Aşuı solcudur.

Samim Kocagöz

Moskova'da neşredilen edebiyat dergilerinde hakkrnda-

methiyeler çıkan Kocagöz, Tiirkiyede çıkan birçok komiinist

gaaetn ve dergilerde yazıiar neşrettiği gibi birçok solcu yayı,n-,

İarı da bizzat milyoner olduğu lçin fananse etmektedir,

Söke, Aydın ve İzmir İŞçi Partisi orgarrizatörüdiir,

Şiikıan Kuriiakul

İşçi Paıtisfuıin organı olan «E$em» mecmuasırım sahibtdir, ,

z.apyıtıı1953teTiirkiyeGİzlİl(omünistPartisiüyesİola.
rak tevkİt edilmiş, T.c.K. nrur 141 inci maddesinin 5 incl fıkı
rasına göre ceza talep edilmiştir,--- 

ştıt-*"" Kurdakul, Gizli l(omiiuıist Pa{isi iiyelçr1 Arlf Da-,

maı,'Xemal Dayan'la hücre teşkilötı kurduğu öğrenilıniş, 141

üıci maddenin 3 ve 5 inci füralarrna göre 2 sene nıüddetle,

;;;ili"",-g ,y ınüddetle Tarşusta göz hapsüıde bulundu_

*l-."ro", ayrıca 588? sayılı Harçlar Kanununa ekü ,i8 inci
maddeşine tevtlaan ?3 lira harç ödenmesine, mevkui taldığ
müddetin As. C.M.U.K. nın !!! nci n,addeşine eezgdan,sayıI-

mısuıa Garnizon l(omutanlığı 2 No: lu Askeıt !fiıhim, taıa-
fındaı kaıaı verilm§tir 

:
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Karl Marks'rn denokratik biüümeti küçiinten iddiası
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Sı. Miln hdyçt Eeş ltlilicttlşi

İçİxDENİırn
1 - Moskovaya bağlı gizli Tiirk Komtini§t Partl§ tüzüğti,

2 - Komiinizrrıin işi içiı nasıl biı felllcet olduğunuı an_
lizi,

3 - Moskovanın Tiirk komiiııistlerine yaplığı tamjmler,

4 - Nizım Hikmet ktmdİr? gerç€k çehresi,

5 - Yotdaşların çiiıük yumurtalan,
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