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ACLAN SAYILGAN



öNsöz

gin RuP()RTAJ

Yavuz Bülent seKİLun
Bir küçük odanrn yarı aydınlık havası içerisinde, Aclan

Sayılgan ile karşr karşıyayrnı. llzun zamandan beri yazıla-
rrnı zevkle okuduğum Aclan Sayılgan'ı bir röportaj havası
içersinde dinlemek bile, bana yeni bir heyecan verdi. Biraz
<iurarak birkaç cümlede bir piposunu dudaklarına götüre-
rek ve parmaklarıyla kırçıl saçlarrnı tarıyarak konuşuyor..,
Ama ne güzel konuşuyor, ama ne hAkim konuşuyor, ama
ne içten ve efendice konuşuyor bilemezsiniz... Bir kere da-
ha anlıyorum ki, Türkiye'de komünizmin taktik ve tehli-
kesini O'nun kadar bilen ve bu korkunç zihniyetie müca-
dele eden çok az aydınımrz vardır.

Yıllarca Türkiye Komünist TeşkilAtrnın hücıe ve par-
ti teşkilAtında çalrşan, fakat günün birinde bu teşkilAtın
korkunç bir moskof oyunu olduğunu, insan tabiatına ve
yaradılrşına aykırı bulunduğunu kavrayan Aclan Sayılgan,
çeşitli makale ve kitaplarıyla bu çirkin, bu korkunç oyu-
nun içyüzünü bize göstermeye devam ediyor.

Dünyanın birçok memleketlerinde, komünizmin sulta-
sına düşen, fakat muayyen bir zaman sonra bu dehşet ve-
rici rejimin cenderesinden kurtulup müstesna eserler ya-
zan şairler, edipler ve sanatçılar vardır.

Bizde Komünist Partisinin bütün kademelerinden geç-
tikten sonra gerçeği görüp aydrnların ve bilAhare makale
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ve kitaplaııyla komünizmi can evinden vuranların başrn_

daöylezennediyorumki,AclanSayılgangeliyor.oba-
kımdan o'nun komiiırıizmle mücadele tarihimizde,müstes-
na bir yeri vardır... o,

191? Rus İhtilalinden bu yana, demir perde gerisi mem- :
leketlerden hi.ir dünyaya, tam 19 milyon insan srğındı. Bu
krzrl cennetten ( !) öliiırnü göze alarak kaçanların karşısın-
da, h6lA komünizme sempati duyan ve bu düşüncelerle ıo-
manlar, hikAyeler, şiirler'yazan ilerici (!) aydınlarımız var.
Bunların, bu rejime niçin sempati duyduklarını çok düşün-
müşümdiir. O bakımdan Aclan Sayılgan'a ilk sualim bu
oldu :

- Niçin komiinist oluyorlar?

- Mühim bir soru dedi ve anlatmağa başladı: Komü-
nizmin, komünist ol:naya.n, komünizmi yasak eden ülkeler-
de uydurduğu biı, mitoio]ısi vardır. Komünist propaganda-
crlar bu sahte mitolojiyi, insan zaaflarını ve iırsandaki iyi-
lik temayüllerini alabildiğiııe sömürerek yaymağa çalrşırlar.

Almanya'da milliyetçi bir alman gencine «Bismark'ı
sever misiniz?» diye sormuştum. YÜzÜme hayretle bakmış,
ıbu ila sorulur mu yani?» demişti... Bunun minası şu idi:
Maddi manevi minada, sosyal ve kültürel müesseselerini
geüştirmiş ülkelerde kıymet hükümleri belirmiş ve artık
millete mal olmuştur. Bunun yanrnda müesseseleri tahrip
edilmiş veya tam mAnasıyla belirmemiş ülkelerin insanları,
nayukarrda bahsettiğim o sahte komünist mitolojisi kolay- 4
tıkla tesir eder... Hele bu ülkeler bağımsız değilse veya öz
müesseseleri şer kuvvetler tarafından tahrip edilnıiş ve
mAzişuuruylkı1mışsabusahtemitolojiinsan1aradahaçok<
ve daha kolaylıkla tesir eder. Bu şartlar altınıia bu sahte
mitoloJiye inananlaı elbetteki ilk hamleıle hain-l vatan de-



ğillerdir.Ve fakat zamanla kar topu gibt büyüyen ihanet-
ler yumağı o kişinin iradesini ıle aşarak Komiinist denen
yaratığı vatan millet ve insanlık düşmanı yapar...

_ Geri kalmış üikelerde bu mitoloji nedir?
_ Bu sahte mitolojinin esaslarından birisi EMPEBYA-

LİzM ALEYIITAELIĞI'aıır. Ama komünizmin emperya-
lizm aleyhtarlığı yapmağa gerçekte hakkı yoktur. Çiinkü,
çağıiırzin en kor!<unç emperyalizmi komiinizmin tam için-
dedir ve ııoskofluğun değişmez bir aracıdır. Dünyayı mos-
koflaştırme-k için daima bu sahte maskeyi takınır. Ve 19.
yüzyıl enıperyalizminin bütün taktiklerini bugi.irı komü-
nizm ı,e Sovyet Rusya benimsemiştir. Nasıl ki, İngilizler
Osnı:nlı İmparatorluğunun topraklarına sahip çıkmak için
ııyııı taktiği benimsemişlerse...

Bu miottojinin ikinci cephesi HÜRBİYET TARAFTAR-
LIĞI'dır. Hürriyetin değişmez ilkesi insanlara düşünme,
ılüşündüğünü serbestçe i.fade etme ve seçme hakkını tanı-
masi ve bilhassa insan şahsiyetine önem vermesidiı,.

Gerçek yüzüyle komünizm ise, insanlara düşünme hak-
krnr tanımayan ve insanları parti rnitine kurban eden, eski
Yahudi Tanrrsı gaddar Moloch'un 20. yüzyıldaki temsilci-
sidir.

Nihayet bu sahte mitolojinin üçüncü yüzü-TOLEBANS'-
trr. Tolerans, yani hoşgörü, geri kalmış ülkelerde ve komü-
nizmin yasaklandığı topraklarda en çok işlenen ve propagan-
dasr yapılan konulardan birisidir. Ama komünizm o ül-
kelerde, dizginleri bir kere ele geçirdi mi «Hoşgörü» den
yana ne varsa hepsini yok eder.

İşte, bu bakımlardan insanların komünist oluş sebep-
ieriı:i clüşünürken bu sebepleri ortadan kaldrracak ideolo-
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jik tedbirleri de göz önüne almak lAzımdır. Bu ideolojik-
tedbir, münakaşasız bir şekilde demokratik UrİllİXrtÇİ-
LİK,tİr.

- İtalya ve Fransa'da komünizmin zaman zaman su
iistiine çıktığı, hatta seçimlerile birkaç yüz milletvekili çı-
kardığı dahi oluyor. Fakat bütün propaganda imkİnlarrna
rağmen İngiltere'cle hiçbir varlık gösteremiyor. Bunun se,

bebini bize izah eilermisiniz?

- İtalya ve Fransa sosyal yapıları bakımın<ian İngil-
tereden farklıdrr. İngiltere ananeleri o]an ve müesseseleş-

miş, durulmuş bir topiumdur. Komünizm İngiltere'nın ana-
vatanrnda değil daha çok sömürgelerinde bir vakıadır. Fa-
kat ileriyi gören davranrşlarıyla meselA, Hindistan'da ba-

ğımsızlık savaşr'nr komünistler ele alamamrşlardır. Zira
Gandi, Nehru, Mehmet Ali Cinnah cibi büyük mücahitler,
mücadedelelerinde hiçbir zaman komünizmle işbirliğine gi-
rişmemişlerdir. Halbuki gerek Fransa ve gerekse İtalya
2. Dünya Harb_inden önce ve 2. Dünya Harbi içinde, iç ik-
tidara ve düşman istilAlarına karşı komünistlerle birleşme
gafletin,de bulunmuşlardır. Bu da İtalya ve Fransada ko-
münist partilerin yaygün hale gelmelerini sağlamıştır. Bü-
iün bunlara rağmen İtalya ve Fransa komünistleşmemişse,
bunun sebebini demokratik k_urumların dinin ve milliyetçi-
liğin kuvvetli bir şekilde organize edilmelerinde aramak
lAzımdır.

- Yeryüzünün bütün komünistleri ayni merkezden
idare eıtilılikleri için taktik ve iftiraları da ayni oluyor. Bi-
raz ila bu konuda konuşur musunuz?

İftira konusunda şunu bilhassa belirtmek isterim ki,
beynelmilel komiinizmin istilA emellerine karşı çıkan her
davranışa, Moskof ajanları GERİCİ demişlerdir. Haliyle ko-
münizmin karşısında gerek insan malzemesi ve gerekse

?
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kendiliğinden organizasyonu bakımından bir kuvvet olan
milliyetçiliğe, komünistler daima Gerici diyeceklerdir. Biz
bundan alınmamalryrz. Komünistlerin anlajlıkları minada
ilericl olmadığımız için kıvanç duymalıyız. Gerçekte milli-
yetçilik, komünistlerin tasavvur dahi edemiyecekleri vus'-
ı:tte ileri demokratik bir görüştür.

- Komünizm konusu görüşülürken ıitn hakkınila söy-
liyecekleriniz neler olacaktır?

- Komünizm karşısrnda nilliyetçilik ve demokrasi ka-
dar ve milliyetçiliğin bünyesinde zaten var olan din mües-
sesesi de büyük barajlardan birisidir. Komünistler dindar-
lara da GERİCİ derler. Bunun ilim bakımınclan ispatlana-
cak hiçbir yönü yoktur. Din, hele müsiümanhk medeııiye_
tiıı ve ilerlemenin daima yanrnda olmuş hattA kitlelere
ilerleme yolunda öncülük etmiştir. İslAmiyeti gerçek mAna-
sıyla anlayan bir müminin, komünist olmasına imkAn ve
ihtimal yoktur. Koınünist ahlAkıyla İslAm ahlAkı arasında
yjrzde yiz bir zıddiyet vardır. İstAmiyeti ayakta tutmak,
kon-ıünizmi yarı yarıya yıkmak demektir.

_ Sosyalizm ile komünizm arasındakl farkları izah
eder misiniz?

_ Sosyalizm ile komünizm, batı literatüri.inde birbiri-
ne karşr olan farklı terimlerdir. Bizde bu fark sosyolojik
olarak belirmemiştir. Çünkü, sosyalizm batıda, kapitalist
iktisat sisteminin meydana getiıdiği rhalzemesini işçi sını_
fından temin eden bir dünya ve cemiyet anlayışıdır. Milli-
yetçidir. Dindardır. HattA muhafazakArdır. İhtiıelci degiı,
uzlaştırrcıdır. Hususi mülkiyete ve sermayeye düşman de-
ğil,dosttur. Ve dolayısı ile Rus emperyalizminin kandırma_
lık yemi olan komünizmin karşısındadrr.
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Bizde ise bir sistem olarak kapitalizm taazzuv etme-
miştiı. Ve heniiz endüstri devrimimizi tamamlıyamadığımız
için batılı mAnada bir sosyalizmi besieyecek insan malze-
memiz fikir muhl-evamrz yoktur. Nihayet bizde sosyalizm,
40 yıtdır tezgilında komünizm satılan bir daleveranın ti
keniiisidir.

- Biraz da Türlr Milliyetçiliği hakkında ilüşüncelerini-
zi ifaıle eder misiniz?

_ Türk Milliyetçiliği, koriüniznin karşrsrnda kuvvet-
li bir dünya görüşü ve kültüı, muhtevası olan kuvvettir.
Çünkü, bır defa, Türk Milliyetçileri komünizmin bir dokt-
rin değil, gelene!:sel slav, Moskof emperyalizminin beşinci
kolu olduğunu çok iyi birlirler.

Miiliyetçiliğin kültür muhtevası, doğrudan doğrııya ob-
jektif olduğunu iddia eden Leninizmin, milleti nıillet ya-
pan unsurları reddetmesi k:rşısrrrda, tarihin ilk gününden
yaşadığımız güne kadarki krymetlerini, cerhedilmez bir şe-
kilde ortaya koyar. Türk Milliyetçiği komünistlerin bütün if-
tiralarrna karşı, siyasi bir hareket olarak da günbegtin ge-
jişen sosyolojik bir vakradrr. Bugüne kadar yapılmış üni-
versite çalışmalarr, lıilhassa Türkoloji ve Tarih alanındaki
çalışmalar, Türk Miiliyetçiliğinin ilim bakımından, hemen
hemen tarihie yaşıt bir mazisi olduğunu mevdana çıkarı-
yor.

- Türk bütünlüğiinü, Türk insanının huzıırunu parça-
lamak, yok etmek için gayret sarfeden komtinistlerte, nasıl
mücadele etmelidir?

* _ Komünistlerin t.tktiklerini iyi kavramak, eğer te-
şebbüs ederlerse şiddet davranışlarıııa avııi şiddetle mukıı-
be]e ,ıtmek lAzımdır.

2
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f, TeşkilAtlanmak ve komünizmle mücadeleyi i9 siyaıİ
çekişmelerin üstünde tutnrak icabcder.

f, Antikomünist ve nıilliyetçi, bütün siyasi ve akade-
mik derneklerin partilerin komünizmle mücadelede birleş-
meleri şarttir.

f, Milliyetçiliği yalnız heyecan unsuru olarak telAkki
etıneyip, biı yaşama sistemi, demokratik bir dünya görü-

şii haline getiren bilimsel çalışmaiara da hiz vermek zaru-
ridir.

d Geııçlerimizin i]l:ıi muhtevaiarııri, kültür dünyala-
rıııı geliştirmek rıücadele esasiarından bir diğeridir.

* Bütün bunların yaninCa, milliyetçiiiğin ve demokra-
sinin komünizm karşısında (dünyanın neresinde olursa o]-
sun) rnutlaka muzaffer olacağına inanmak ve sağlam ka-
rakterli olmak lAzimdır. Bu esaslar dahilinde hareket edi-
lirse, bütün endişelerin kalkacağı tibiidir.

- Bü5:şç bir hassasiyet ve dikkatle işlediğiniz İXrAn
FIRTINASI bence son yılların en güzel, en büyük en fay-
dalı bir eseri oldu. Acaba bu konutla yeni çalışmalarrnız
var mı?

- Var tabii!.. f Yakın Tehtike: KoMÜNİzM, * Ko-
MUNA, * oRTA DoĞUDA KoMÜNİzM isimli kitaplarr-
mı ilk imkönda bastırmak istiyorum... Sonra sonrası da
olacak bu çalışmaların... Onlardan da ileride bahsederiz ol-
maz mr? (Eylül 1963, Orkun'dan)

t
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Şlll Nere.. Tiirkiye J{ere

Sosyal ve ekonomik şartlaıı birbirine benzeyen ülke-
lerde heynetmilel komünizmin taktiği hep ayniılir. İtlncl
Dünya Savaşı sırasında, Moskova bu taktiği, Yugoslavya,
Bulgaristan, ve Macaristan'da başarı ile uygulayarak, orta
ve doğu Avrupa'da egemenliğini kurdu. Bu taktik şuydu:
Komünist partilerinin öniierliğ,inde muhtelif partilerl
(HALK CEPIIESİ) ismi altıniia birleştirmek..

(Halk Cephesi) nin ön denemeleri 1936 İspanyası ile
ayni yılların Fransasrnda yapıldı. Fakat şartlar (Halk Cep-
hesi) nin başarrsınr engelledi. İspanya'da Faşist Franco ik-
tidara geidi Fransa'da, da Lavalleı, Luchair'ler kuvvetlen-
di. İkinci Düriya Savaşının ilk günlerinde de Fransa, Mare-
şal Petain'in önderliğindeki Faşizmin kucağrna düştü.

İkinci Dünya Savaşından soffa Nazi işgaline uğramış
memleketlerdeki (Halk Cephesi) hareketi yalnız Yunanis_
tan'da, kanlı bir iç savaştan sonra fiyaskoyla neticelendi.

Halen UzAkdoğu ülkeleri (Halk Cephesi) nin yaraltığı
buhranlarla, bir barut fıçısı halindedir.

Beynelmilel Komünizmin (Halk Cephesi) hareketleri.
bilhassa LAtin Amerika'da dikkati çekiyor. Türkiye'de de
bunun belirtilerine rastlanmaktadır.

Fidel Castro'nun, Rusya safında açıkça yer alrşından

,
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sonra, MuhafazakAr Lötin Amerika'da Castro taraftarlari

nisbi bir zayıflama göstermişlerse de, komünistlerin bü,vük

mizansenli ;;ik "; 
sloganları, bu <<zayrflamayı» tesirsiz

bırakmıştrr.
Şili l(omünist Partisi, 13 - 18 Mart tarihinde XII, ge-

nel kongresini yapmrştrr,
S, torg,"İ", lliİll Demokrat Parti ile Şili St,ısyalit

Partisinin l.",ti"i,t partisi ile müşterek bir cephe kurduğu

açıklandı. (FRAP) rümuzu ile anılan bu yeni (Halk Cep-

hesi) nin liaerl, ll'llll Demokrat Parti Başkanı Carlos Mon-

tero'dur. tlo"İ",o, Şili Komünist Partisinin merkez komite

üye ve sekreterlerinden Luis Corvalan, Oscar Astutlillo ile

trafael Cortes'in tesir sahasr içindedir,

Şili'li k;münistler XII kongrede 1964 genel seçimle-

rinin (Halk Ö"pİ",ll nin zaferi ile neticeleneceğini iddia

ediyorlar, trnİPla iiiraz, yalnız Şili Hristiyan Demokrat

Pastisinden ul*'u'*, Milli Demokratlara ve Sosyalistlere,

ateist komünistlerie işbirliği yaptıkları için sitem edilmiş

tir. Yoksa Jmerika Birleşik Devletleri sömürgeciliği» id-

diatarında hepsi birliktlr,
(FRAP)ın programı «Köytü ve İşçi Birliğine» dayanan,

bütün sosyal reformlarr yapacak bir «Halk Hükümeti»

kurmal<tır,
Ayni Komiiııist tertipleri Küba'da, Ekvator'da, ve diğer

L6,tin emerika momleketlerinde «Amerikan Emperyalizmi»

ne karşı .ı;;;İ;"1; (Halk Cephesi) hareketini genet bir

cereyan hAline sokmak istiyor,

tek metod İosvallzm, sloganları ile beynelmilel komiiııizrn,

ıııı meraaıe Jrrrı., miili lartilere girrniş sosyalistlerle (C,

Partisi», «Sosyalist Parti» ve kurulması düşünülen «Çalrşan-

13
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lar Partisi'nin bir cephede birleşmesini sağlamak istemekte-
dir. Bu birleşmeğe karşı direnen işçi Liderlerinden Seyfi De-
mirsoy'u demir perde gerisi Radyolarının «işçi dAvasına iha-
netle»» suçlamaları oldukça ilgi çekiciür.

Komtjnizmin Türkiye'deki yeni taktiğine ayak uydrl
raıı ve bütiin sosyalistleri (Tek Cephe) de toplamağa gay-
ıet eden bir derginin (Yön) bir zamanlar Türkiye Gizli
Komünist Paıtisinin ön kademelerinde vazife almış yazarı,
birleşme zarurbtini açıkça ilAn ediyor.

fürkiyehin içinde butrınduğu buhranlı dönerrrıde, tarİ-
hin akışınr kendi lehlerine çevirmek isteyen «S,osyalist - ko-
miinist» cephe karşısında tutumumuzun ne olması gerok-
tiğini bir yana bırakarak, Sosyalist derginin komünist ya-
zarına dönelim:

«...... bizdeki buhranın temel sebebi, memleketin geliş_
mesi için zaruri olan kök]ü reformlarr yapabilecek ve mem-
leket idaresine olan devrimci ve ilerici bir sosyalist partl
sinin mevcut olmayışıdır...

Büyük Milet Meclisinde siyasi parüilerin hepst prograrrı
larında bazr farklar olmakla beraber, ayııi sosyal ve ekono
mik görüşe sahip olan muhafazakAr ve sağcl partilerdir....
Zamarıımızvı şartlarına uygun rıe devamlı olabilecek bir cö-
züm yolu bulmak, ancak devrimci ve ilerici bir parti kur_
makla mümkiin olacaktır. Sosyalizm uzun yıllar memle
ketimize baskı altında tutulmuş olmasına rağmen (yazar,
komünizm demek istiyor, aksi ise ispat etsin!)...

Fakat maalesef, bu iler,j,ci kütte h§ten dağınık bir du.
rumdadır ve hatt6 daha fenaşı bötiinmek tehlikesine ma-'
ruzdur.... İlerici ve devrimci insanların bir kısmı muhafa-
zak6r partilere girmişlerdir... Bu hareket tarzuıın artık

-_,
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manası kalmamıştır... Devrimci ve ilerici kütlenin üğer bir
kısmı İşçi Part:si, Sosyalist Partisi ve kurulmakta olan Ça-
lışanlar Partisi etra,fında toplanmış bulunmaktadır... Öz-
lediğimiz Türkiyenin gerçekleşmesi için sosyalizm şarttır.
İlerici olarak, hareket:n hiç bir suretle böltinmesine müsa-
ade edilmemesi... şimdiden sonra. kurulacak bütün ilerici
partilerin ayni teçekkül içinde birleşmeleri... devrimci ve
ilericiierin bu nokta üzerinde hassasiyetle durmalar...»*

Görüldüğü gibi komünist yazar komünist usulü bir
(Halk Cephesi) Haıeketini öğiitlüyor...

Şili nere, Türkiye nere... demeyiniz...
Her iki ülke de, Moskova'ya göre ayııi arz dairesi tİze-

rindedir.

(o) tön Dergisi,. Asıl çözüt yotu - §adun Aıen
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Deııgeslz Castro !

Giiney Amerika, XX. Yüzyrl'ın, hiiktmet ilarbelerl,
ihtililler ve junta'larla dolup kaynaştığı, asabi, hırçm bir
ülkedir. XIX. Yüzyrl'ın ortalarınitan, giinümüze gelene ka-
dar, bu kıt'ailaki ihtililleri, hükümet ilarbelerini bir bir
sııyınız, 2000 yıllık insanlık tarihinileki ihtililleri bir hayli
aştığını göreceksiniz.

L6tin Amerikanın kaderinde önemli rol oynaıııış ve
buetin dahi varlığını, etkilerini hissettiren 3 ihtinUı\ ilki
Meksika'da, diğer Arjaııtinde sonrıncusu da Küba'da yapıL
mıştır. Meksika ihtilati Medera'nrn Jefferonist ilkeleri ile
klAsik demokrasiye yönelmiş; işçi sınıfina dayanan
peron, korperatif düzenin ana çizgileri ile faşizme
doğru kanalize olmuş; Castro rejimi de aşırı sol-
da karar kılmıştır. Eğer, bu 3 devrimi alışılmış politika te-
rimleri ile sınıflanmak gerekirse rerıkleü ne olursa olsıııı,
metodlarr ile Peroıı ve Fidel Castro diktatörtüğti; Meksika'
da klasik demokrasiyi, Letin Amerika'da tdeolojileştirmiş
lerdir. Meksika, irili - ufaklı sarsıntılarla nisbi btr silkilna
ermiş; Peron diktası, bütün diktatörliikler gibi reaksiyon.
larııı da birlik getirdiği için çökmüştür. Castro ise, b.ugiiıı
yalıuz kendi iktidarrnı iğneli fıçıya sokmuş değildir. Uçiin-
cii Diiılya §avaşının çıkmasına ramak kalan bir buhı"nııı
sembolüdiir.

l(übahın zengin topra,klardı yaşaya,ıı fı]rir {nşeııIaırıı I
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ülke$ olduğu doğruydu... Bati.sta, memleketiıi öldürdüğü
20,fiD insarı,ın cesetleri tizerinden idare ediyordu. Castrc
tdç şüphe edilmesin Sierra Maestra dağlarında kanlı dkta-
töre karşı savaşırken Amerika Birleşik Devletleri halklan-
nrn k6h sil6h k6h para yardrmları ile destekleniyoıdu
Castro, Batista'ya galip geldiği ve idareyi ele alüğr cun
A.B.D. i Halkı Adeta bayram etmişti. Zaferin ilk günlerinde
çevresindeki komiinist Partisine darbe indiren Castro eğor
o giinler Amerikan yöneticileri tarafrndan anlayışla karşı.
lansa, lıısacası dürüst bir diplomasi ile idare edilseydi, öy
le zanııeüyoruz ki rıısa bugıin diinyayı tehüd eden nütı
leer bir harbin tahrik bölgesi olmayacaktı.

KÜBA, gerek Castro'nıın dengesizliği, gerekse Vantıs
diplomasi yizi.i:ıden, hür insanların h-ç bir şekilde tasvlp
edemiyeceği Sovyet emperyalizm]nn bir sil6ıh deposu ha-
line gelmiştir. Öyle tatımin edlyoruz ki, Amerikanın baş vur-
ğu «Abluka» tedbiri Son'un bir başlangıcıdır. Bu sonun baş-
langıcına gelene kadarki olaylarl sölım bir mantıkla bir dı
ha gözden geçirmekte fayda vardır.

Kübba'da Castrodan önce şeker istihsalinin yiizde 40 ı
büyiik Amerikan ştrketlerinin elindeydi. Gene elektrik ve
telefon şebekelerinin yüzde 90 ı Ameıikan iş adamlarına ait
iü. Kübada 25 milyar dolarlık serınaye yatırımı yapmış
bulıınan Amerikalıların, bu küçük memleketin siyasi ka-
deri ile İlgilenmesinden daiı tabi1 bir şey olamazdı. Baş
larıgıçta komiiııistleı tarafından 11§436dik _ I{alkçı» teri-
mi ile küçümsenen dengesiz Castro, bedelslz olarak 25 mil.
yar dolarlık tcsisleri müsadere edince, Amerika paniğe ka-
pıldı. Ve ilk tepkisi bir iktisadi ambargo ihdas etmek oldu.
iktisadi ambargonun siyasi ve askeri gayelerin tahakkuku
için müessir bir tedbir olduğunu biliyoruz. MiıU Kurtuluş
savaşımızdaıı sonra yerıi Türkiye Cumtııııiyeti de, ülkem!ı_
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deki yabancı tesisleri devletleştirmiş ve fakat ince bir dlp
lomasi ile, devtetleştirilen tesislerin sahiplerine bede-
lini son kuruşuna kadar takside bağlayarak ödemiş,
ti. Castro bu yolu seçmediği için, Amerikanın haklı, ama
biraz fevri tedbirleri ile karşılaştı KÜBA diitıyanın en baş-
ta gelen şeker müstahsili idi. A. B. D. i de ilk iş olarak Küba
ile arasındaki Şeker alım andiaşmasrnı feshetti. Mübayaala-
rr durdurdu. Bu dur:um Küba'yı kökünden sarstı. Büyük
müttefikimiz bu arada Türkiyeden şeker ithal ederek ihti-
yacını karşııadı. KÜBADA'da iktisadi hayat felce uğraü
Ülke içindeki Castro aleyhtarı hareketleı gelişti. Bunları
bastırmak gücünü kenndinde gören Castro, her sabah şa-
fak vakti300 - 400 kişiyi kurşuna dizerek, Küba'yı yaşanıl-
masr, imkAnsrz bir cehennem haline solıtu. sıııai ve zirai
istihsal geriledi, fiatlar yükseldi. Castro kurtuluş yoluı,ıu
Sovyet Rusya'ya yanaşmakta buldu. Başlangıçta Katolik
ahlAkının temsilcisi olan dindar Sakallı İtıtllatcl, komünist-
liğini iddia ederek Küba'yı, Rusyanrn Amerikaya karşı kul-
landığı, kullanacığı üs haline getirdiı

Rus şilebleri atom başlıklı füzelerden, taarruz değeri
olan Rus tipi uçakları Küba'ya yığmaya başladı. Bunun
yanl sıra 5 _ 10000 Rus teknisyeninin Karaibler bölgesin-
de odak]anmasr, bardağı taşrran son damla oldu, tehlike
çanları çalmağa başladı. Başkan Kennedy,nin Cumhuriyet-
çi ikdidaııian t:varüs ettiği kaybolmuş Kübayı kurtarmak
için pek çok müsbet teşebbüslerde bulunduğu bir vakıadır.
Fakat dengesiz Castro'nun bu teşbbiislere itibar etmeyip,
Kübayı Sovyet silAh deposu haline getirırıekte inad etme-
si, bu3ünl<ü buhranı birinci derecede tahrik etmiştir

Dünya bugün nükleer bir savaşın kAbusu içindedir.
Eğer Amerika, bu adrmrnr geri alrrsa bundan böyle artık
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inisiyatifi Sovyetlerin eline bizzat kendisi teslim etmiş ola-

caktır.
KİJBA meselesi, artık geri kalmış bir ülkenin sosya-

lizmle kalkınmasl meselesi olmaktan çıkmış, Hiir Diinya

ile komünizmin ana ihtilifı hAline gelmiştir,

KÜBA nere... TÜRKİYE nere", demeyin, Komiiuıist_

ler Küba meselesini ele alarak buhrana hAt çaıesi ararken

Tiirkiyedeki füze rampalarrnı söz konusu edeceklerdir,

Hatta son ajansiardan Kruşçev'in bu konuda ilk işareti

verdiğine şahit oluyoruz,

Şunun bilinmesi gereklidir ki Tiirkiye Küba değildir,

Türkler beynelmilel |azarlıklarda, - alrnan satılan bir

konu, bir araç telAkkİ edilmesine müsaade etmiyeceklerdir,

Tiirkİye tedafüi karakterde o1an NATO ve CENTO'nun

i.lyeslalr. Müttefikleri ile köklü ve Devletler Huku-

kunun da tasdik ettiği antlaşmalara sahiptir, Türkiye

isterse nükleer silAh da imAl eder atom tecrübeleri de ya-

par. Buna hiç, ama hiç kimse karışamaz,
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Bir Sosyalistin Görüşiiyle
Marksizm

Tarihin gaıip bir cilvesi olarak, Marksizm ayrılmaz
bir şekilde Komünist Partisi'ne bağlanmıştır. Komünistler,
indhçlarının temeli olarak tarihi maddeciliği kabul et-
ııişlerdir. Ancak, Marks, bu prensibi hiç bir yerde tam ola-
rak açıklamış değildir. Siyasi Ekonominin Kritiği adlr eşe-
rinin ön sözünde, Marks görüşlerini şöyle anlatıyor: «Ça-
lışmalarım beni şu sonuca götürdü: ka_nuni münasebetler
ve devlet şekilleri ne kendi kendilerine anlaşılabilir, ne de
insan zihninin gelişmesi denilen şeyle açıklanabilir. Bun-
ların kökleri, hayatrn maddi şartlarındadır,»

Böylece, Marks, tarihin, ancak üretim gücünün geliş-
tirilmesiyle anlaşılabileceği sonucuna varmıştrr. İnsan bu
yoldan tabiata hAkim olmuştur. Tabii kaynaklarrnın ne şe-
kilde kullanıldığr yalnız üretim sisteminin nasıl teşkilAt-
lanacağı değil, aynı zamanda mülkiyet münasebetlerinin
nasıl düzenleneceğini ve sosyal sınıfların nasıl meydana
geleciğini tayin etmiştir. Marks'a göre insan düşünüşiiııe
yön v-eren de gene isanlarrn tabiata üstiinliiklerinin çeşit
ve derecesinden doğan meselelerdır.

Marks'in söyiediğine göre, cemiyette endiistri grup-
larrnrn hayatı, bütün fertlerin hayatlarrnrn nasıl olacağını
tayin eder. Bu görüş kolayca bir yana itilemez. Çünkü,
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bütün antropolog ve sosyologlar, insanın hayatını kazanma
şekliniin, yaşadığı toplumun yapısı üstünde büyük bir et-
kisi olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Hiç kimse, bu-
har makinesinin yeryüzündeki siyasi ve ekonomik müna-
sebetlerde bir ihtilAl yarattığını inkAr edemez. İçinde bulun-
duğumuz atom çağında da bu gelişme mutlaka si..ırecektir.
İnsanrn tabiat üstüne sağladığı üstünlük, denizi bir engel
olmaktan çrkarmış, bir ulaştırma aracl haline getirmiştir.
Bunun, dünyanın ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmesi
üstünde çok büyük etkileri olmuştur. Geleceğin feza ça-
ğında neler olacağını şimdiden kestirmek imkAnsızdır.,

Modern ilim ve teknik bilgi, tabiatın sakladığr hazine-
neleri ortaya çrkarmıştır. Bütün bunlar, tabiatın ve!"ileri ol-
duğu kadar, insan zihninin eserleridir. Marks, yazılarında,
bu gerçeği inkAr etmemiş zaman zaman, insanlğın yaratıcı
rolü üstünde durmuştur. Modern Marksist doktrincilerin
iddialarının aksine, Marks'rn düşünme metodu, tekAmülcü
bir metottu: l\4[arks değişen kapitalizm ihtimalini anlıyabili-
yordu. Marks'ın, Tarüi Maddecilik adh eserini, Darwin'-
ın İnsanın Menşei ve John Stuart Mill'in Hürriyet Üstüne
Denemesi'nin yazıldığı 1B59 yılında yazmrş olması ilgi çe-
kicidir. Bu çağ, gerçekten büyük düşünürlerin çağr olmuş-
tur, Darwin, kendini tamamile tabii tarihi incelemeye ver-
miş, felsefi radikallerin ekolüne bağlı olan Mill ise, man-
tık ve siyasi ekonomi ile uğraşmıştır. Öte yandan, Marks,
çalrşmalarrnı kapitalist üretiınin mahiyetini incelemeye
teksif etmiştir. O zamandanberi, kapitalist sistem olduk-
ça büyük değişikliklere uğramıştır. Bu kısmen, kapitalist-
lerin kendi çrkarlarınr daha geniş bir açıdan düşünmelerin-
den, fakat, büyük ölçüde, demokratik sosyalistlerin çabala-
rından ve devamlr baskrlarından ileri gelmiştir.

Marks'rn doktrini geniş ölçüde 18. yüz yılın tecrübele-
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rine dayanıyordu. Bu çağda, ilml keşifler ve mekanik bu-
luşlar, siyhsi toplumsal ve insani müldhazalara yer veril-
meksizin, bencillik ve k§isel ihtiraslar uğruna istismar
ediliyordu. Bu şartlarr Dickens ve diğer bazı yazarlar can-
lı bir şekilde anlatmşrlardır. Ücretle çalışanlar, en korkunç
şartlar altında, çok az bir ücret karşılığında uzun saatler
çalrşmağa zorlanıyorlardı. Menfaatlerini korumak için işçi
sendikaları kurmağa teşebbüs eden işçiler takibe uğruyor_
du, İşçilere siyasi hak tanınmıyordu. Çok az işçi oy hakkına
sahipti. Bu şartlar altrnda, Marks'ın, Komünist Manifes-
tosu'nda: «Modern işçi, tarihin gelişmesiyle yükselecek yer-
de, sınrfının şaıtlarrndan çok daha aşağılara düşüyor ve
yoksullaşıyor. Yoksulluk, ni.ifus ve servet artışından çok
daha si.ir'atle büyiir.» diye yazmasını anlamak güç değil-
dir. Marks, bu koşullar altında, «işçi sınıfrnın öfkesinin yo-
ğunlaşacağına, kapitalist tiretim metodunun mekanizması-
nın onlarr birleştiıip teşkilAtlanmağa sevkedeceğine» inanı-
yordu.

Marks'ın bu kehanetleri gerçekleşmemiştir. İşçilerin
standartları devamlr olarak yükselmiş, «yoksulluk, kölelik,
soysuzlaşma ve istismar» devamlı olarak azalmıştrr. Marks'-
ın tanıdığı sosyal ve siyasi koşullar değişmiştir. Marks, iş-
çi sınrfınıq ülkenin ekonomisini değiştirmek ve ıslah et-
mek konusundan sendikacılık ve siyasi partilerden ne de_
rece yaraılanabileceğini önceden görememiştir. Kapitaliz-
min, Amerikalılara, insan rrkının hiç bir çağ ve yerde ye-
t§emediği derecede ytiksek yaşama standartları sağladığı
inkAr edilemez bir gerçektir. İki yıkıcı diirıya savaşına rağ-
merl bu gerçek, daha küçük bir ölçüde Batı Avrupa'nın
öteki ülkeleri için de doğrudur.

Marks, insanların özgiiırliik özlemini gerektiği kadaı
değerlendirememiş ve insanrn maddi ihtiyaçlarına gerekti-
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ğinden fazla önem vermişse de, hiç bir yerde, insanların
bütün davranrşlarrnın salt ekonomik sebeplerden, ya da kişi-
sel fayda ve zevklerden ileri geldiğini söylememiştir. Mark-
sistlerin iddia ettikleri gibi, eğer kapitalizm, kendi yıkımı-
nın tohumlarını kendi içinde taşıyorsa, ekonomik kuwet-
lerin kendiüğinden bu yrkışı meydana getirmesini bekle-
mek gerekirdi. Şüphesiz, kapitalizm kendi kendini ıslah
etmemiş olsaydı, böyle bir gelişme imkAnsız olacaktı. Nor-
man Angell kapitalizmin ihtilAlci bir metodla yıkılma_
srndansöz ederken dediği gibi, böyle bir gelişme ihtimali,
tahrikçilerden çok kapitalistlerin tutumuna bağlı olacaktıı.
Normal Angell, burada servet sahiplerinin, değişen şartla-
ra yeterince uyup uyamıyacakları sorusunu ortaya atıyor.

Marks'ın göremediği, kapitalist sistemin değişen şart-
lara büyi.ik ölçüde uyabilmesidir. Marks, ücretli işçilerin,
burjuva sınıfına nazaran daha nisbi bir yoksullaşma saf-
hası geçireceklerini söylemişti, ama bunun tam aksi oldu.
Sosyalist Partilerin iktidara geçmiş olduklarr Batr Avru-
pa'da, ücretli işçilerin geliri çoğalmış ve vergi siyasetinin
sonucu olarak kArlar azalmıştrr. Endüstri ülkelerinde, işçi-
lerin yaşama standartları devamlı olarak yükselmiştir.

İşçi sendikaları teşkilAtlanrnış, daha iyi çalışma
şartları isteklerini gerçekleştirmek bakımından gittikçe
güçlenmişler, toplumsal dokunun bir kısmı olarak ken-
dilerini kabul ettirmişlerdir. Seçimle işbaşına gelen hiikü-
metler, işçilerin menfaatlerini koruyacak kanunlar çıkar-
mağa zorlanmışlardır. Seçim hakkının tanınmasıyla işçile-
rin devlet yönetimine katılmasr, toplumun imtiyazlı srnıfı-
nrn devleti bir sınıf müessesesi durumuna getirmesine son
vermiştir. İşçilerin korunmasr, fabrika kanunlaıı, endüstri
yönetmelikleri, sosyal sağlık ve eğitim hizmetleri gittikçe
gelişmektedir. Amme hizmetleri artmrştır. İşçi sınıfıyla

t-
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öteki sınıflaıın yaşama standardları arasındaki fark azal-
mağa başlamrştır. Sadece işçi srnıfr daha zenginleşmekle
kalmamış, Marks'ın doktrininin aksine, kuwetli bir orta
s:nıf meydana çıkmıştır. Bu, kapitalizmin daha çok sayıda
memur, teknisyen ve mesleki idareciye ihtiyacından doğ-
muştur.

Marks'ın, kontrolsüz rekabetin krizler yaratacağı ve
bu krizlerin zamanla daha derin ve daha uzun süreli ola-
cağı yolundaki kehaneti de gerçekleşmemiştir. Kapitalizmin
büyük bir kargaşalık içinde çökeceğine dair en ufak bir
belirtiyoktur. Gerçekten, Stalin'in, kapitalizmin yeniden
genel bir krize sürükleneceği kehanetinde bulunduğu 1930
yılları, Batı dünyasında yeni bir Refah Devleti çağının baş-
langıcı olmuştur. Modern Marks'çrların yanıldıkları nokta,

şartları değiştirmek ve ıslah etmek için çalışan demokra-
tik kuvvetleri görmemezlikten gelmeleridir. Kapitalistler,
kayıtsız şartsız yıkıcı rekabetten vazgeçmiş, tamamile ista-
tistik bilgiiere dayanarak, israfr ve aynı sahalara fuzuli
yatrrrm yaprlmasrnr önliyecek şekilde üretim programlarını
diizenlemektedirleı.

Kapitalistlerin bu şuurlu teşkilAtlanmaları, hiikümet-
lerin işe karışmasıyla daha da kuwetlenmiştir. Bugiin bir
hi.ikümet, siyasl mahiyeti ne olursa olsun, gerek iç, gerekse
dış ticarette bir ro1 oynamak zorundadır. Marks'ın ortaya
çıkacağına inandığı kriz, kapitalizmin tesirli bir şekilde
teşkilAtlanmasr ve kontrolü sayesinde gittikçe daha az
muhtemel görünmektedir. Ancak, kapitalist diiııyanın daha
az gelişmiş krsrmlarında, hala, ücretleri ancak geçinebile-
cek seviyede tutmak eğilimi vardıı. Bu durum, sefalet ve
yoksulluğa yol açmaktadrr. Bu gibi iiJ.kelerde, sosyal ve si-
yasi şartların, kaı,gaşalık ve diktatörlüğü önliyecek şekilde

24



siiı'atle ve yeterince ıslah edilip editemiyeceğini ancak za-
man gösterecektir.

Demokratik sosyalistlerin görüşüne göre, bir toplum-
da olayların yönünü, ekononıik faktörler kadır, fikit tar-
tışmaları, idealler, ahlAk, gelenek efsane ve safsata gibi un-
surlartayin eder. Demokratik sosyalistler, mevcut kapita-
list sistemin yerine sosyalist bir sistemin geçmesinin tekA-
mül yoluyla başarılacağma inanrrlar.

Öte yandan, Marks'çı - Lbnin'ciler, toplumun ancak bir
ihtilAlle değiştirilebileccğine inanırlar. Marksçı - Leninci_
lerin bu inancı, Marks'ın insanlığın kapitalizmde kurtulu-
şunun bir iç harple başarrlmasr yolundaki doktrinin ken-
dilerince yorumlanmasına dayanır. Ancak. Komünist ülke-
lerde, iç harp, baskr, zorve uzlaşma imkAnsızlığı, sosyalizm
değil, bir çeşit devlet kapitalizmi ve yeni bir idareci sınıf
yaratmıştır. Bunların sonucu olarak hürriyetlerin yok edil-
mesi, gerçek bir sosyalistin asla kabul edemiyeceği bir du-
rumdur. Sadece, maddi ihtiyaçların giderilmesi esasrna
dayanan ve otoriter bir kuvvetle yürütüleıı bir sistem, in-
san karakterini değiştiremiyecektir.

İnsan, kimya, ya da fizik kanunları ile tanım]anamaz.
İnsan ruhunu ve duygularrnt tamamile ink6r etmek imkAn-
sızdır. Tarihin İncelenmesi adlr eserinde Arnold Toynbee'-
nin dediği gibi, «Tarih boyunca kurulan, yükselen ve yrkı-
lan insan medeniyetlerinin değerlendirilmesinde tek ölçü,
bu medeniyetlerin insanların birbirlerini sevmek sanatrna
ne derece hizmet etmiş olduklarrdır.»

Demokratik sosyalistlerin, içinde yaşadığımız toplumu
ıslah etmek istemelerinin amacı budur. (Arthur Bottem-
ley'in görüşlerime uygun bu yazrsrnı kitabıma almakta sa-
kınca görmedim. A. S.)
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i{eye ue Kime Karşıyım?

Eski yazılırrmdan birinde (*) «Sosyalizme karşı do
ğiliın fafta| yanınila da değİlim, komiiniznin karşısında.
yım» iiemiştim. Bu inancımı bugiin bir dahi teyitl ve tek-
rar etmek istiyorum. Fandtik bir inançtan kopup, gele-
neksel ılüşiince hürriyetini seçtim. Jean Paul - Sartre'in
deyini ile «düşiinmeyi başkalarına bırakanlardan» kop-
tırın. Basit gibi göriinen iç savaşım on yıl siirdü. sonunilı
keniü doğrularıma kavuştrrrn. !)g6glt145inin polemikler
değil polemikler, suçlamalar hAkim olmağa başladı.

Fakat siyasi ve sosyal olayların gelişmesi öylesine sar-
srntıh oldu ki, demokrasimizin farklr normlarında diyolog
değil polemikler, suçlama hAkim olmağa başladı.

İç poütikada siyasi partiler 1950'den 1960'a kadar
durmadan birbfuini itham etti. Basında fıkra yazarların-
darı, manşet çeken yazı işleri sekreterlerine kadar herkes
ktişe sloganların kolaylığına kendini kaptırdı. Gerçek dü-
şi,irıce, objektü değerlendirme kayboldu. Zıt kutuplarda
toplanarI taraflar bir defa olsun hakikati bulmak için Des-
caıtes metoduna uyarak ogüne kadar inandıklarından
şüphe etmediler. 27 Mays ihtilAl hareketinden sonra geç-
miş acı tecrübelerden istifade edip, siyasette suçlama ge-
leneğinden kurtulup, ihtilAlin gayesi olan demokrasiyi kur-
mak varken, galip kuwetlerin gölgesine sığınanlar daha
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tahripkAr sonuçlar doğuran tek taraflı suçlamayı seçtiler.
Bir devrin hatAsını - hatAsı varsa - objektif ölçülerle ha-
reket edip bulup çıkarmak yerine, yuvarlak deyimlerin
tartışması yapılmağa başlandı: Tek taraflı «Kuyruk», «Ge-
rici», «Düşük», <<Yobaz» suçlamalarr kulakları sağır etti.
İtıtilalle devrilen bir iktidar vardı. .Bu iktidar on yıl müd-
detle, iddialara göre, gericilere tAviz üstünü tAviz vermiş,
Atatiirk Devrimlerini tahrip etmişti. Bu on yıla bağlı
olanlar, gericiydi, kuyruktu, yobazdr, devrim di§maruydı.
İntlal günlerinin ilk heyecan havası yavaş yavaş durul-
mağa başladığr sırada, komünistler yaratılan ortamı ken-
di yararlarına sömi.irmeğe başladılar. <<Gericiliği» milliyet_
gilik, «yobazlığı» dindarlık, «düşüklüğü» özel teşebbiis ta-
raftaılığı, «Devrimciliği» de sosyalizm ve onun militant
kadrosu «Zinde kuwetler» şekline soktular. Ve daha da
ileri giderek 27 Mayıs devriminin hedefini bulmadığı inan-
cında olanların diişüncelerini «parlAmento aleyhtarlığı»
fikri çevresinde siyasi bir hareket haline getirmek, istedi_
ler. İhtilalin milliyetçi kadrosundan çalınan bu sloganlar,
ihtilAlin zaruri hale gelmesini hazırlayan ihtilAlin dost-
larına da kullarulmağa başlandı. Milliyetçiliğin adı, ırkçı-
lık, Tuıanciık; dindarlığın, şeriatçılık; sosyalizmin -alttan
alta- komünizm; parlAmento aleyhtarlığının da i§çi sınıfı
hAkimiyeti; nihayet zinde kuwetler de aşırı solcu Tiirki-
ye İşçi Partişinin kadrosunda toplanan partizanlar gibi
gösterildi..

Komiinist ve onların bir başka kolu olan'faşist görüş-
lerce, demokrasi kokuşmuş bir rejimdi -Stalin, ve Hitler-
bu noktada birleşirlerdi. Mevcut siyasi partiler, Tiirk Hal_
kının menfaatlarrnı savunmaktan yoksundu, çiiııkü aynı
isimlerde ve programlarda oldukları halde hepsi de toprak
ağalarınırı, kapitalistleriıL vurguncularrn menfaatlarını
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koruyorlar, Türk köylüsü ve işçisi bunların idaresinde sö-
mürülüyor, inim inim inliyordu.

Bu şartlar altında Türkiye'nin meseleleri kendi kate-
gorileri içinde, düşünülemez oldu. Sosyalizmi, sosyal aila-
leti ve tlevrimleri ne kailar ileri anlamda yorumlarsanız
yorumlayrnrz, komünizme karşı mıstnız ilerhal yrldırımlar
üzerinizo yağacaktı. Önemli olan artık neye ve kime inan-
drğınız değil, neye ı,e kime karşı oluşunuzdur. Eğer ko-
münizmin bir ideoloji olmadığına inanryor ve ona karşr
cephe ahyorsanız, gerici, düşük, jurnalcr, yobazdınız. İş-
çiden, köylüden yana dahi olsanız, komünizmi reddettiği-
niz müddetçe suçlamaların bini bir para idi. Bütün bu
suçlamalara muhatap oldum. Ben işçi ve köylü menfaat-
larınrn karşrsrnd_a,, kapitalistlerin, faşistlerin safinda sayr-
I:yordunı. Çünkü komünistlerin karşrsındaydım, onların
maceracl tertiplerine kamuflajlı sloganlarrna inanmıyor,
tertiplerin ve sloganların arka plAnındaki esas fikirleri
gün ışığına, çıkarıyordum. Çalışanlar partisinin, komünist
fraksiyonlar sebebi iie kurulamadığını üzüntüyle belirt-
tiğim yazıma sosyalist dostlarrm itiraz ediyorlar ve beni
işçi hareketlerinin karşısında gördüklerini söylüyorlardı.
Onların nokta-i nazarlna göre, ben Çalışanlar partisini
akamete uğratanın bir kısım sermaye gruplarınrn men-
faatine hizmet eden ajanlar olduğunu yazsa idim, haki-
kati (!) belirtmiş olurdum. Halbuki yalan yazmışım.

Hayır!.. Hepsi yalandı. Gerçek olan sosyalizme karşr
olmayrşım, ama yanrnda da bulunmayışımdı. Karşısında
olduğum zihniyet ve teşkilAt komünizmdi, Tiirkiye'nin
meseleleri kendi kategorileri içinde bugüne kadar ele alın-
madığı için, umumi değerlendirmelerle suçlanmak kolay
oluyordu.
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MeselA YÖN dergisini ele alalım. Bu dergi sosyalist
eğilimli olabilirdi. Adı da ciddiye çıkmıştı. Fakat Türki-
ye'de sosyalizmin ilmini yaptıklarını sarıdıkları halde PO-
LİTİKASI'nı yapıyorlar, bilerek veya bilmeyerek siyasi
komünizmle ayni sathr mailde bulunuyordu. Bugüne ka-
dar yanrnda olmadığım, ama karşısında da bulunmadığrm
demokratik sosyalizm aleyhinde bir tek satrr yazmış biı
insan da değilim.

*
Bütün bu açıklamaları niçin yaptrm? Savunmak için

mi? Hayır! Saldırıların ve tirizlerin beni daha çok şuur-
landırdığını, muarızlarımrn bilmelerini isterim. Türkiye'-
nin meseleleriııi kendi kategorileri içinde düşünmeği öğ-
rendiğimiz gün, benim işçi hareketlerine karşr olmadığım
anlaşılacaktır. Kendime ve zamana güveniyorum .ZAMAN,
Türkiye'nin kaderi üzerinde oynanan meş'um oyunları
meydana çıkaracaktır.

la

a
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§osyalizm* niçin <<Hayır»

de meliyiz ?

Öncü'de Aziz Nesin'in «Biri yer biri bakar, kıya-
met ondan kopar>> başlıklı, sosyalizmin yanlış kavranıl-
dığını belirten ilginç bir yazısı çıkmıştı. Çoğu yerler-
de lraklı yazar... Sosyalizm'in bir eşkiyalık biçiminde an-
laşılması, düşünce ve fikirden yoksunluğun bir ifadesi ol-
sa gerektir. Bununla birlikte, seçim sonrasr meydana ge-

len krizli günlerde sorunlarımızın çözümlenmesinde bir
hal çaresi düşünen aydrnlaıımız, bir çıkış ve kurtuluş yo-
lu olarak <<sosyalizm» de karar kılarlar, sosyalizmi bir tar_
tışma konusu yaparlarsa buna şaşmamak gerekir. 27 Jüf'a,

yıs Devriminden sonraki ilk krizli devrede de ayni sorun
ortaya atılmış, hattö bir aydın başyazar ('r) Türkiye Cumhu-
riyeti Sosyal bir Devlettir>> yerine «Sosyalist» denmesini
teklif etmişti. Demokrasi düzeni içinde sosyalist partilere,
görüşlere de yer vardrr elbet. Biz <<sosyalizmi reddetme-
liyiz» derken, sosyalizmin bir Anayasa umdesi haline ge-

tirilmesine karşıtız. Sosyalizmin bir devlet düzenine biçim
vermesine taraftar değiliz. Bunun, ideolojik, siyasal ve

I

(*) Ealdun Taner
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sosyal ekonomik, biı takım nedenleri vardır. Güciimiiz
yettiği ölçüde, bu nedenlerin sosyal yöniinü açıklayalım.
O zaman, sosyalizmi içinde bulunduğumuz çıkmazdan kur-
tulmak için hal çaresi görenlerle aramızda belki de bir
anlayış ortamı kurulabilir. Çoğunlukla, bugiiuıe kadar sos-
yalizm konusundaki tartışmalar hişsi alanda kalmıştır. Bir
yıl önce iizerinde durduğumuz bazı görüşleri bu vesile ile
açıklamakta fayda vardır.

Sosyalizm, ihtilAlci Marksizm'den apayrı bir doktrin -
dir. Daha doğrusu IL Enternasyonaldeki fikir ve taktik
ayrılığından sonra, biı kısım sosyalistler, ideallerini ahl6_
ki cepheden ele almışlar ve demokrasi ile sosyalizme va-
rılacağına inanarak, ihtilil yerine tekAmülü seçmişlerdir.
İntlalle sosyalizmi kurmak isteyen gurup da komünist
partilerinin nüvesini kurmuştur. 1917 Rus ihtilAlinden
sonıa, komünist partiler, Komüntern'in teşeXkiiüü ile bir
merkeze bağlanmış, Rus Emperyalizminin bir kuweti ha-
line sokulmuştur. Stalin zamanında, itk diinya ihtilali fik-
ri terkedilmiş, komiiııist partiler daha bir Slavlaşmıştır.
Bu durum karşısında, Fransa'da teşekkül eden «Halk
Cephesi» akamete uğradıktan sonra, sosyalistlerle komü-
niştler arasındaki uçurum açıldrkça açılmış, kapanması
imkAnsız bir hale gelmiştir. Komiinistler, Bus -kenü de-
yiınleıi ile teşkilittr işçi ilevtetini- menfaatlerl açısındıı
savaşlarını yürütürler, motamo Eus iiış politikasının ye
ya]rılma emellerinin ilett olmakta satıneı göımezlerkcn,
sosyalistler, milli biinye içinıte, belti problenlerle, de-
mokratik csa§lar dahiliniie .çalışmayı uygtrn bnlnışlarür.
Sosyalist'ler, kendi bağlı oldukları memleketin ıiıilliyetçt-
leri oldukları halde, komünistler dolambaçlı bir enternas-
yonalist balonunu uçuıarak, gerçekte slav milüyetçiliğinin
organlĞını yapmışlardır.
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Tiirkiye, Komiiniznin, daha kurtuluş savaş sıalınn-
ilı, yani Lenin ilevrinde, Rus Dmperyalizminin bir ilett
olduğunu ilh keşfeiten bir ınemtekettir. Ütkemiztn tarihi
şartlan, komiinizın kişvesi altında yürütüleniı Bus ıönüı-
geciliği oliluğunu anlamasına yetm§tir. Bu anlayış bell-
rince, komünist faaliyetler süı biı takibata maru! kahş
alaha ilk tevkifatta, koniinizmin milü kurtuluş savaşı Tür-
kiyehinile ne oyunlar oynamak isteiliğt ncydanı gıiınış,
tıı.

İlk komi.inistlerin, aÇık ve gizli faaliyetleri, başarı sağ-
layamayınca, bilhassa 1946'da çok partili devreye girildiği
bir sırada, «sosyalizm> isminden istifade ile «Ti.irkiye Sos-
yalist Emekçi ve Köylü Partisi»ni kurmuşlaı sözde sos-
yalist oldul.laı,ını yaymar istenıişlerdir. Aynı yıllarda ku-
rutan «Sosyalist Partisi» de i]kinin iddiaları ile ortaya
çıkmış olırıasrna rağmen, onlaıa da gerçekten sosyalist de-
mek orduı;ça giiçtür. Tiirlıiye sosyalist Emekçi ve köylü
Partisi, gizli çalışmalarını nisbi ölçüde sosyalist kisvesi
altınrla açığa vurmuş, Kcmünist Partisindeıı başkası de,

ğildi. tsazı gençler (bu arada Ferit Öngören) yaşı geıeği
olacak, 1946'nın politik koşullarını hatıılayamadıkları için
Dr. Şetik Hüsnü ve arkadaşlarının kurduğu partiyi şahi-
den «sosyalist» sanarak, o yıllar iktidannın (CITP'niı)
sosyalist fikirlere yer vermediği inancına kapılmıştır. De-
mokrai parti zamanında da bir başka gurup komiiıııist,in
kurduğu «Vatan Partisi» aslında sosyalistleriıı bir faaliye_
ti değildi. Demokrat Parti zamanında ve NATO fiey'etinin
Tiirkiye'de bulunduğu bir sırada, siyasi jest olsun diye
kapatılmıştır.

Samimi aydınların, sosyalistlerin, Türkiye'de taazzvv
etmiş bir Sosyalist Partiyi görmek istemeleri, muhakkak
ki iyi niyetlerinin eseridir. Ama hiç şüphe edilmesin ki,
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kuruverelim, yapıverelim demekle sosyalizmin taazzuvu
sağlanamaz. Sosyalist partiler, belli sosyal, ekonomik ve
ideo}ojik, hattA siyasal olgunlaşma sonunda, kendini bir
ihtiyaç olarak hissettiriı ve aşağıdan yukarıya bir takyiz-
le kurulurlar. Bizde bugiine dek bu olgunlaşma ve geliş-
me olmamrştır, ya da tamamlamamrştır. Sosyalist ismini
daha çok komünist partiler sömiirmüş, sosyalizme kuşkuy-
la bakrlmasına sebep olmuşlardrr. Geıçek sosyalizm, ço-
ğunlukla bir aydın düşünenler hareketi olmaktan öte gi-
dememiş, yankıları da çoğunlukla edebiyat sanatlarında
belirmiştir.

Aydın hareketin, sosyalizmin yanlış anlaşılmasını ön-
leyici hiç bir olumlu davranışına bugüne kadar tanık ol-
mamışrzdrr. Sosyalistlerin, komünistler karşısındaki du-
rumlarını tasrih ve tarif etmemiş olmaları, sosyalizmin
kendi çukurunu kazmasına, bindiği dalı kesmesine başlrca
sebebtir. Dünyanın her yanında sosyalistlerle Komünist-
ler arasında sınır çizilmiştir. Ben sosyalistim İliyen bir
Fransıza, örneğin bir Fransız Faşist'i sen komünistsin de-
mez, diyemez, bunu aklından bile geçirmez. Bizde maale-
sef komünist fikirlerle sosyalist fikirler iç içedir, birbiri-
ni tamamlar. Sosyalizmin geleneğini kuramadığı bir or-
tamda, komünizmin kendi sırtına basarak yayılma alanı
aramasrndan daha tabii bir şey olamaz. Sosyalist görüşle-
rin kurdukları tezgöh, Türkiye'de komünizmin emellerine
hizmet etmektedir. Bugünkü şartlar altında sosyalizmin
bir kiiltür hareketi olarak olsun, siyasi bir davranış şek-
linde olsun, yararlı bir başarı sağlıyacağına inanamıyoruz.
Zorlamaların ise daima başarrsızlıkla sonuçlandığı örnek-
leri ile ortadadır.

Bu bakımdan diyoruz ki, ilk iş olarak, çöziirn yolları
aıeıken, sosyalizme hayır demeliyiz. Sosyalizrnin, devlet
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zoru ile bir emrivaki haline getirileceğini sansak bile,
böylesine bir sosyalizmin, 50 megatonluk Rus heyulasr
korkusu ile kolaylıkla faşizme kayacağını akıldan uzak
tutmamalıyız.

Şunu unutmayalım ki, demokrasi bugünkü şartlarımrz
içinde, bizi selAmete çıkaracak tek yoldur. Aşırı sağcısı
da, solcusu da, bunu kabul etmek zorundadır. Jean Jac-
ques Rousseau'nun deyimi ile Türkiye, insanlarrnrn zorla
da olsa, hürriyete alıştırrlması çağını yaşıyor.

Sosyalizmin bugüne kadar nasıl gizli komünist parti-
sinin propaganda ve teşkilAtlanma tekelinde olduğunu
gösterdik, Şimdi de, Türk toplumunun otantik yapısına,
iktisadi ve içtimai bünyesine, içinde bulunduğu duruma
özet olarak dokunarak, sosyalizmin gereksizliğini bir defa
daha ileri siireceğiz.

Şu inancımızı belirtelim ki, Türkiye'nin kalkınmasrn-
da TEK METOD SoSYALİZM gösterildiği takdirde, bu
metod ne iyi niyetü sosyalistlere ne de mem]ekete fayda
sağlayacak, aksine ihtil61ci bir sıçramayr hrzlandıracaktır.

Uygarlık savaşımlz başladığı gi.inden bu yana, Tiirk
aydını yurdunun esenliği için Batı dünyasrnrn bütün veri-
leri üzerinde alabildiğine özgiir bir davranrşla kafa yor-
muş olsaydı çağdaş Tiirkiye'de birbirimize ihtilAlci sos-
yalizmle demokratik sosyalizm konusunda ilkel dersler
vermeğe kalkmazdık. Hele bir takım safdil vatandaşlar
YÖN'ün, modasr geçmiş bildirisine imzada tehalük göster-
mez, bu bildirinin altında saklanan zorbaca tertibi kolay_
lıkla anlarlardı. Meydanr boş bulanlarrn bu oyunlara te-
vessül etmeleri de akıllarına gelmezdi. Ama bugün, sos-
yalizm, komünizm, liberalizm konusunda ortalıkta kor-
kunç bir bilgisizlik var. İktidaı katlarınrn-yirmi - yirmi-
beş yıllık sorumlularr, bugünün sosyalizm furyasına sebep
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r.ılan,başıboş akışrn, yalanların, düzenlerin, aldatmalarrn
müsebbibleri, belli dönemlerde düşünce özgürlüğünü da-
raltan binanın mimaı,larıdır. Her meseleyi siyaset açısın-
dan değerlendirmişler, siyaset alanındaki çıkarlarına göre

kültiire, bilgiye, hattA bilime damgalarınr vurmak istemiş-
lerdir. fiirkiye gibi yüzde yetmiş bir çoğunluğun okuma
yazma bilmediği; gerçek menfaat sahiplerinin menfaatlerini
müesseselerle koruma niteliğinden yoksun bir toplulukta,
sosyalist bir sıçramanın hızlandırılması şartlarının yaratrl-
ması çok tabiidir, ama gaflettir de.

Heniiz Osmanlı İmparatorluğunun yarr - feodal ku-
rumları toplumsal ve ekonomik yapımızda söz sahibidir.
Hal böyle olunca bu kuruma mensup politikacıların yö-
nelttiği siyaset de her alanda belli bir tekelciliğe elbette
kayacaktı. Bu yirmibeş yıllık dar görüşlü gidişin acısını,
düşünce, fikir, kültür, ekonomik ve siyaset gelişmesinin
her safhasrnda hissettik. Tek parti tekelciliğinin en ağrr
cezasını da demokrasinin en tabii ııorm'ları olan bir takım
kavramlar çekti. Ve -bu kavraml:t şer kuvvetlerin (ko-
münizmin) istismar sınırlarr içinde perçinleşti.

Sosyalizm daha başlangıçta komünizme ve misak-ı
milli ülküsünün Sevr ile tuz buz edilmesine tezgAhtarlıt
yaptı. İlk Osmanlı Sosyalistleri, 1839 Notası ile ihdas edi-
len «Şark Meselesi»ni uygiulayıp, yabancı istilAsıru sağla-
dıktan sonra Miistakil Ermenistan peşinde koşan Ermeni
komitecilerinin bir tertibinden başka bir şey değitdi. 1919

dan sonra da Rus komiirıizminin yayılma pl6nı içine alın-
dı. En halis niyetlerle di§ünüp, toleransla hareket ettiği-
miz zaman da diyeceğiz ki, samimi sosyalistlerin 1919 dan
beri komi.iuıizm karşısrndaki gerçek durumlarını tasrih et-
meyi§leri, daimi surette kendilerinin komünistler taİafın-
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dan sömiirülmesine yol açmaktan başka bir işe yaramadı.
Bu durum tek parti menfaat guruplarrnrn da §ine geldi.

II
Bugün Tiirkiye'de «sosyalizm» konusunda kopaırlan

fırtınanın tamamen sun'i ve yukarıdan aşağı bir baskının
tesiri ile olduğuna inanıyoruz. Zira Tiirkiye'de §çi sınıfı
içir1 heniiz sosyalist bir diizen, teşkilatlanııa ihtiyaç hali_
ne gelmemiş ve sanayileşmenin zarurl §onucu olan §osya-
üst doktrinleşme, ne entellektüel alanda, ne de sosyal ha_
yatta bir mecburiyet olarak kendini hissettirmemiştir.
Bizdeki «sosyalizm» giiriiltiileri tekıar edelim kuş bakışı
bir görüniimle yukarıdaki bazı özenticilerin ütiyacına
karşılık versin diye ihdas ediliyor. Denecektir ki bir top-
lumun topyekün gelişmesi, bir sıçrama ile ileri hamleler
yapması, her zaman aşağının tazyiki ve zorlamasr ile o1-
rnaz. Bunun istisnalarr olabilir. Mutlu azınlık, en aşağıda-
kilerin faıkında olmadığı menfaatlerin sözcüsü olabiliıse,
istenen gelişme bazı çatlaklıklara rağmen sıhhatü bir şe_
kilde sağlanabilir. Bu görüşleri savunanlara, normal de-
mokratik diizenlerde rastlanıl.maz. Bu iddialar, toplumun
krizli anlarında, genel hoşnutsuzluklardan, karamsarlık-
lardan yararlanarak, taraftar toplar. Nitekim bizde de
böyle olmlıştur ve olmaktadu. Halbuki, Tiiıkiye'nin için-
de bulunduğu buhranlı giinlerde, gerçekten özgiiıliikten
5zanaysak kestirme yollarla kalkınmayı değil demokıasi-
nin ve özgiirlüklerin nimetlerinden yararlanarak, ne ka-
pitalisti ne de işçiyi birbirine düşiirmeden, birbirlerini
suçlar hale getiımeden, açıkçasr srnıf tezadını kinci bir
şuurlaşmaya vardırmadan, sağlamanın yollarıru aramalı-
yrJı,

lıIeseleyi bir başka açıdan düşümeye devam edeliııı.
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Acaba Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapısı, sosya-
list metodla veya taazzuv etmiş sosyalist bir paıtinin, mu-
halefet ve iktidar katındaki davranışr ile gelişmeğe elve-
rişli midir? Daha başka bir dei,inıle Tiirkiye'de sosyalist
karakterde bir parti aşağıdan yukarr bir gelişme sağlaya-
bilir mi?

Lojik olarak düşiinürsek, acaba Türk toplumu sosya-
lizmin başarr kazanmasr için clverişli bir ortam mıdır?

Ekonomik ve sosyal yapı, gelenekler, sosyalizmi bes-

leyecek, benimseyecek durumda mıdır? Bu soruları ee-

vaplamaya çalışalım :

Bütün modern görünüşlerine rağmen siyasi partilerimi-
zin mahalli teştilAtları yarı - feodal kurumlarrnın, kültü,
rel, ekonomik ve hissi tamayüllerinin etkisi altındadır. Bu
kurumlar neteknik ne düşünce hattö ne de sosyal yaşayış,

örf ve Adetler olarak, kendi bünyelerinde, sanayi devrim-
lerinin sonucu zarurileşen değişmeleri yapmış değillerdiı.
Sanayileşme ile birlikte doğan şehir ekonomisi teessüs et-
memiştir. Pek tabii. sosyalizme oy ve taraftar toplayabilecek
klasifiye bir işçi topluluğu meydana gelmemiştir. Klaıifiye
işçi topluluklarrnr ancak özel sektöriin gelişmesi meydana
getirebilirdi, Oysa bizde 1924 den beri Devlet sektörünün
iktisadi hayatımızda birinci derecede rol oynamasr, sosya-
lizm! m3ngn ve maddeten besleyecek bir srnıfrn doğmasına
engel olduğu gibi, beri yandan özel sektörü de meflüç bir
hale getirmekten geri kalmamıştır. Türkiye'nin bugünkü
iktisadi çıkmazlarrnı hazrrlayan nedenleri yaratan belli bir
dönemde bir parça nefes alma imkAnı bulan özel sektör
değil, başarısız Devletçilik denemesidir.

Türkiye'nin iktisadi yapısında birinci derece rol oyna-
yan, Köy'dür. Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde
adı bile anılmayan köy ekonomisi kendi evrimini tamam-

40



]amakta çok geç kalmıştır. 1908 den sonraki yıllarda, köy
ekonomisinin karakteristik bir şekli olan ÇERÇİ'ük belli
başlı il merkezlerinde, kasabalarda yerini Çarşı-Pazar
ekonomisine bırakmış ve bu düzen olduğu yerde kalarak,
muhteva değişmeden bazı şekil değişmcleri ile günümüze
1 adar intikal etmiştir. Yakın bir zamana kadar parayı al-
tın yapıp toprağa gömenler, bugün ya bankalar kurmuş_
lar, ya da parayı başka bir anlamada toprağa gömmek de-
mek olan bina inşaatrna önem vermişlerdir. Ayrıca, ikti-
darların hatalı ekonomik faaliyetleri sebebi ile, zenginleş-
meyi özel sektörün yatırrm esprisi değil, ithalAtçılık ve
onun kir üslübu komisyonculuk sağlamıştır. Her ne kadar
son zamanlarda köyden şehire bir akış kaydedilmişse de;
bunlar fabrikalara işçi olmağa değil, ithal ııallarrnın sağ-
ladığı küçiik işporta mallarının nimetlerinden faydalan-
mak için liman şehirlerine gelmiş köylülerdir. Geri kal-
mış ekonomik şartlarımrz, çalrşanla çalıştıran arasındaki
uçurum, İngiliz endüstri devrimini gerektiren şartlara
denktir ama, hal çaresi de hiç bir şekilde sosyalizm de-

ğildir. Çünkü, köyden şehiıe göç edenler ithalAt rejimi-
nin yalancı ışığına konan ve para ekonomisinin ilkel de-
virlerine has tutku ve geleneklere bağlı ortamın insanla-
rıdır. Bir çok sebeblerin yanında köyden şehire akın da
enflasyonu hızlandırmrş, ciizdanlarına o güne kadar gör-

medikleri parayı koyan köylüler tekrar köylerine dön-
müşlerdir. Şehirde kalanlar da, özel deyimi ile Lumpen
olmuşlardır, sosyalizan bir harekete destek olacak işçi de-
ğil. (Lumpen, iş ve meslek gururu olmayan, işverenin sa-
dık bir kulu kalan, eski.nin uşak, hizmetçi uslubunu de-
vam ettiren işçidir. İşçi kültürünü, menfaaat ve diiırıya gö-
rüşünü şahsiyetleştirememiş ve şahsiyetleştirmeye müsait
olmayan sosyal ve iktisadi ortamlarda Lumpen'ler vardır.
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İstihsal artışınr köstekleyen faktörlerin başında işçinin
lumpenleşmesi gelir.)

Şu genel açıklamalarımrzdan da anlaşılaeağı gibi, sos-
yalizm Türkiye'nin kalkınmasında TEK MI]TOD ve TEK
HAL çaresi olmaktan uzaktır. Eğer, hürriyetlerimizle bir-
likte bir kalkınmayı sağlamak istersek, sosyalizmi seçti-
ğimiz takdirde, hürriyetlere veda edecek ve bu kalkınma-
yı da maaleset SÜNGÜ gücüyle elde etmeğe çalışacağız.

III
I(apitalist sistemin felsefesi Liberaiizm'dir. Sosyalizm

iiberalizmiıı karşısinda yer alır. Sosyalizmin bir de mu-
hafazakAr değerler karşısında suçlayıcı bir durumu var-
dır.

Acaba Türkiye'de, sosyalizmin zaruretini gerektire-
cek libeıalist bir bunaltma, bıkkınlık ve nefret teşvik edi-
!ip, uygulama alanında başarı kazanmasrnr sağlayacak
şartlar yaratılmış mıdır? Liberalizm uygulanmış mıdır?
Ve liberalizmden ne anlamışrzdrr.

Hepimiz biliyoruz ki Demokrat Parti kurulduğu za-
man, ekonomik anlayışı ile CHP nin tekelci devtetçiliğine
bir tepki kabul edilmiş, özel sektörü, Devlet sektörüne
karşı himaye edeceği, geliştireceği saırrimıştı. Bunun yanı
sıra, liberalizmin sosyal ve siyaset alanındaki değişmez
ilkeleıini de sağlayacağını vaad etmişti: Basın hi.itriyeti,
kişi haklarına saygı, bağımsız üniversite, işçiye grev, pat-
rona lokavt, kapitale teminat, v.s.. v.s..

Fakat ne oldu? Hepimizin malümu. Bir bakıma talih-
siz Demokrat Partinin, tek parti ihtiras]arınrn devamınr
sürdiiren siyasi kuvvet karşısında yaratrlan tahriklere
kendini kaptırmaması imkAnsızdı. Devlet ile Hükümet et-

ı
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'me ayıı şeyler olduğu halile, ikisi de birmiş geleneği
tarihin altı yiiz yıllık döneminde kanserleşmiş ve bu kan-
seri Atatiirk bile bir neşter darbesi ile yok edememişti.
Üstelik öIiimiinden sonraki dönemde, tekelci iktidar pek
az istisnası ile, Devlet ve Hiikümet müesseselerini biriik-
te mütalAa etmişlerdi. Binaenaleyh bu hastatıktan D. P.
iktidarının kendini kurtarabilmesi, tahrikler arttıkça da-
yanabilmesi eşyanrn tabiatına aykırı olurdu. Partinin ge-
nel akımına, CHP nin tekelci devirlerindeki eski menfaat-
çi gruplar kolaylıkla katıldılar ve 1946 da başlayan de-
mokratik hareketi soysuzlaştırarak D.P. katarını raydan
çıkardılar.

D.P. nin genel olarak Büyiik Toprak sahiplerinfuı paı-
tisi olduğu söylenirdi. Tiirkiye'de hangi parti toprak sa-
hiplerinin nii{uzu altrnda değildir ki? Am4 şu da var ki,
<Toprak Ağalğı» Türkiye'de bir bakıma ideolojik (Sol)
bir zorlamadır. Sosyalizm aslında büyük toprak sahiple-
rine de karşıdır. Acaba bizde iddia edildiği gibi, sosyaliz-
mi zaruri krlacak toprak derebeyliği var mıdır? Diyoruz
ki bizde 18 ve 19, Yiizyıllafda Rusya'da ve Çin'de olduğu
gibi, örf, Adet, ahlAk ve kiiltiirleriyie bir toprak derebey-
liği, biı toprak ağaları sınıf1 yoktur, hiç bir zaman da ol-
ınamıştır. ğu bakımdan Ortaçağın serf sistemini, derebey-
liği yıkacak, bir burjuva sınıfı da teşekktiü etmemiştir.
Burjuva İnkılabı, kapitalizm bir sınıf meydana getirebi_
}ecek gelişmeyi, devrimi yapamamıştır. Derebeylik mües-
sesesi olmamıştıı derken Osmanlı İmparatorluğunu düşü-
neümı İmparatorluğun hangi çağında ttllellt vardı? Os-
manlı İmparatorluğunun bir tek derebeyi vardı, o da pa-
dişahtı. Toprak dağıtımı, padişahın ihsanları ile gi.iniin za-
ruri şartlarrnı iktisadi ve maddi bir diieene sokma\ siya-
si, hukuki diizeni bir dengede tutabilmek için yapılııdı.
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Veraset müessesesi, Vakrfar ancak ],8. Yiizyıldan sonra bir
üslüp kazanmrş, işlemeye başiamıştı. Gene bu sıralarda,
Padişahla arası açrlan paşaların tenkili, büyük toprakla-
rın, hazineye intikalini önleyememişti. Yani zenginlik,
toprak sahipliği padişahın lütfu ile belli bir süre devam

eder, ama günün birinde zengin ve toprak sahibi paşanın

padişahla arası açıidı mı, kellesi ile birlikte elindekiler de
giderdi. Kısacası bir elle verilen öteki elle kolaylıkla alı-
na}ıilirdi. Padişah adlna vergi toplayanlar, valiler ve

Ayan'lardı. Birinci Abdülhamit'in kaldırdığı Ayan'ları
Üçüncü Seliııı tekrar kurdu. Çünkü Ayan'lar adam kuv-
veti bakımınclan bir mAna ifade ediyordu, Ayan'lar, min-
net altında kaldılçları padişahlarının yenilik teşebbüsleri-
ni bu sebepten desteklediler. Rumeli \royvodası Alemdar
Mustafa Paşa'nın ve Anadolu Ayanı Çapanoğulları'nın Ye-
niçeri Ocağrnın kaldrrılmasına destek olmaları bu sebep-

tendir.

Görülüyor ki, sosyalist temayüllerin ballandırarak
gösterdiği toprak ağalığı, derebeylik Tiiırkiye'de müesse-

seleşmerııiştir. MeselA, ElAzığ'da Şeker Fabrikasının ku-
rulduğu geniş arazid,e köylüler, köy sahibi ağarun atazi-
sini Devlete satması ile, bir anda, ortakçı veya yarrcılık-
tan işçi-usta-memur şekline geçivermişler ve bu durum

şu \reva bu şekilde sosyal bir sarsrntıya sebep olmamıştır.
Eğer, iddia edildiği gibi derebeylik örf ve Adetleriyle, mü-
eseseseleriyle bir sınıf olarak taazzut etse idi,
bu arazrnin gerek istimlAki, gerekse arazı sakinlerinin
fabrikaya intibakı sanıldığı gibi sarsrntısrz olmazdı. ElAzığ

şekeı fabrikasr, Devlet yardımı ve eliyle kurulmayıp da,

o araziye sahip ağa tarafından kurulmuş olsa idi, gene

durum değişmiyecek, ortakçı ve yarıcı olan köylüler işçi

şartlarına kolay*la intibak edeceklerdi.
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Taazzuv etmemiş bir liberalizm gibi taazzuv etmemiş

derebeylik ve aristokrasi, mesnetsiz olduğu için, sosyaliz-
min tek metod olduğu zaruretini ileri sürenleri yalanla-
yacak, haksız çıkaracak sosyal gerçeklerdir.

Bugün, sınıflaşmayı hızlandırmak için, sun'i sosyal
müesseselerinin ihdası, olsa olsa ihtilölci bir sıçramayı tah-

rik edeı. Hem hürriyetleıin nimetlerini kabul etmek hem
de sosyalist bir kalkınma metodunu seçmek mümkün de-

ğildir. Sosyalizm seçilirse, hürriyetlere paydos, hürriyet-
ler seçilirse o zaman da sosyalist bir metoda hiç değilse
bir süre yer kalmaz. Hürriyetlerle birlikte liberalizm de
bir zaruret olarak kendini hissettiıir.

Biz hiirriyetler ve ilemokrasi taraflısıyız. Memleket
thtiyaç ve şartlarına liyık olan liberalizm başarı sağlailık-
tan sonra, sosyalizm üzerintle konuşmağa hazırız. O tak-
dirde sosyalizmin komiinizme tezgihtarlık yaptığı iililia-
sından ila vaz geçeriz.

Iv
Sosyalizm, burjuva sis'ueminin tabii bir normuduı:

Sermayenin gelişme gösterdiği, yatırrm gücü kazandığı ve
kAra geçtiği toplumlarda, kendiliğinden bir tepki olarak,
demokratik dengeyi sağlar. B,.ılli bir dönemden sonra Tiir-
kiyede sosyalizm teklifleri, geniş yankılar uyandıran bir
fikir hareketi olarak belirdi; ve sosyalizm aşağıdan yuka-

rı değil, yukarrdan aşağı bir ihtiyaca karşılık verdi, Mut-
lu azrnlığın yani aydınların zorladığı bir teklif oldu, Biraz
aceleye getirildi, başka idealler gibi.

Toplumun ekonomik ve sosyal yapısı bilimsel bir ince-

lemeye tAbi tutulursa, bizde henüz modern anlamda kapi-
talizmin teşekkül etmediği kendiliğinden anlaşılır, Kapi-
talizmin organlaşmasrnı (taazzuvunu) veya devletçilik-
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ten gereği kadar yararlanmamızı önliyen iki tarihsel ne-
den görüyoruz:

a) Atatürk devrimlerinin devletçi ekonomisi :

b) Gene Atatürk devrimlerinin köklü bir sosyal de-

ğişmeyi sağlıyamayrşı.
1923 ten sonra ekonomik bir sistem olarak uygulama

alanında ileri siirülen devletçilik, tek parti bürokrasisinin
önde gelenleri arasında büyük çapta ithalAt komisyonun-
dan kAr sağlıyanların manivelAsı olmuş, yarı - sömiirge
ekonomisinin kaçınılmaz bürokrat zengin sınıfının doğma-
sını sağlıyarak esas gayesinden uzaklaşmıştır. Devletçilik
bu şekliyle ne kendine ne de burjuvazinin temel unsuru
olan modern anlamda sermayeye yAr olmuştur. Zenginler
tiiremiş, ama sermaye organlaşmamrştır. Yani «burjuvazi»
teşekkül etmemiştir. Nedense sosyalizm gibi sermaye bi-
rikiminden de devamlr olarak ürkülmüştür. Yarr - sörnür-
ge ekonomisinin tipik fikir yapısı...

Atati.irk devrirnleri, 1908 Meşrutiyet devriminin sağ-
ladığı sosyal değişmeyle yetinmiştir. Bu değişmenin ka-
rakteri «çerçi-köy» ekonomisinden, «çarşı-pazar» (kasaba)
ekonomisine sıçrayıştır. Sömürge ekonomisinden, yarr-sö,
miirge ekonomisine sıçrayış, bütün sıçramalarda olduğu
gibi başlangıçta muhafazakAr bir durum göstermiş, dev-
letçilik de statükoyu muhafala endişesi ile «muhafazakAr-
laşarak» ne kendi tabiatine uymuş, ne de sermayenin ge-

lişimine müsaade etmiştir. Bu durumdan yararlananlar da
tek parti biirokrasisinin ön kademesinde olan ithalAt ko-
misyoncuları olmuştur. Dikkat edilirse tek parti devrinin
varlıklı kişileri ithalitçılarla, ham madde ihracatçılar
dır.

Bugün, Tiirkiye kalkınmasının sosyalizmle sağlanabi-
leceği inancında olanların dikkate almadığı, görmezlik-

ı
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ten geldiği gerçek budur. Yani sosyalizmi zorunlu liğlan
sosyal ve ekonomik ortamın yokluğu. Ve sosyalizm bu
koşullar altında, ister istemez, tarihi gelişme vetiresinin
değil, ihtilAlci bir sıçramanın felsefesi ile beslenmek zo-
runda kalıyor. Kırk yıldanberi sosyalizmin bir ideal ola-
rak halk kitlelerine mal olamayışının nedeni ütilAl kor-
kusudur. Eyilimiııiz sermayecilikten yana olmamakla bir-
likte, ihtilAlci bir sosyalizmin gösterdiği tehlike karşısın-
da ister istemez önce burjuvazinin organlaşmasını sağlı-
yacak liberalizmin Tiirkiye kalkınmasında en olumlu yol
olduğuna inanıyoruz. Liberalist sistem, saicncaları yanrn-
da, milli bağımsızlığı, demokrasiyi ve Misak-ı Milti bütiin-
lüğiinü garanti altrna almakla, gelecekteki sosyalist geliş-
meleİe de rahat ve aydınl]k gelişme b anakları sağlıyor.
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Tüıkiye Buhıanı
ve Sosyalizm Çığlıhları

I

Türkiye'de, kanitalizm, iktisadi sistemi, felsefesi siya-
d ve soıyal itteolojist lle kıırulmazsa, Türtlye'nin gelecc-

ğinden şüphe etmek yerinde olacaktır. Biıkaç ithalAt ko-
misyoncusu zengine, enflAsyon milyonerlerine bakıp da
memleketimizde kapitalizm var sanmak, bu hatalı, bilim
dışı zanla geri kalışrmızın nedenlerini bir kaç zenginin
varlığına bağlayıp, kalkınmada TEK METOD SOSYA,
LİZl[['i öğütlemek; olsa olsa Türkiye'yi NATO'dan ve Ba-
tı topluluğundan koparıp nötralizme kaydırmak isteyen
Sovyet Rusya'nın emellerine bilerek veya bilmiyerek hiz-
met etmekten başka bir anlam taşımaz.

Kapitalizmi, bir kaç para babasrnrn, yalap şalap bin
döniimlük toprak ağasının çıkar sağladığı bir dfizen sanı-
yoruz. Unutuyoruz ki zenginler, toprak sahipleri sömür-
gelerde de vardrr. Örneğin Çombe'nin, Bomboku'nur\ Ma-
butu'nun Kongo'sunda da çok fazla toprak sahipleri, para
ve altın babaları bulunduğu halde, Kongo'ya «kapitalist>
bir ülke diyebilir miyw?

Kapitaüzmin ideolojisi «milli bağımri2lık» tır. Sosyo,
lojisi, felsefesi de; ferdçilik ve hi.irriyetçiliktir. 19. Yiizyıl
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kapitalizminin tabii sonucu olan beynelmilel sömi.irgdci_
likle, olumlu, siyasi ve silAhlı savaşlar yapıp, serınayeda_
rın da bağımsızlığını sağlayan ülkelerin kapitalist sistem_
le kalkınacağına inanmamak, oldukça karamsar bir görüş-
tib. Diirıün sömiirgeci kapitalizmi, bugün kendi bünyesin-
de oldukça önemli değişmeler yapmıştır. Tek tarafu sö-
miirge, yerini ortaklığa bırakmıştır. Kapitalizmin uluslar-
ara§ı uygulanmasındaki, metod farkı, geri kalmış ülke.
lere yapmağa çalıştığı dış yardrmlar, yatırrmlar ve yerü
sennaye ile kurduğu ortaklıklar, bu değişmenin kesin be_
lirtileridir.

Amerikan yardımları, gerek yardımı yapanlaıca ge-
rekse talep sahipleri tarafından çok yanlış değerlendiril-
miş ve bugiinkü olumsuz sonuç ortaya çrkmıştır. Bize öy-
le geliyor ki Amerikalılar ve yardım talebinin resmi söz-
cüleri, yetkilileri, en ilkel ve genel anlamı ile de olsa Tiir_
kiye'nin iktisadi, maü ve sanayi durumu hakkrnda tahtil-
ci ve sentetik tarih bilgisinden, bilincinden yoksundurlar.
Klösik sermayenin Osmanlı döneminde ne dolaplar çevir-
diğinden habersiz görünüyorlar, tarih gerçeklerini bilmez-
likten geliyorlar. Bir krsım aydrn çevreler Amerikan yar-
dımrnrn ve dolayısiyle kapitalizmin başarısızlığınrn doğurdu-
ğu sosyalizasyon tepkilerinin nedenini yanlış yorumluyor-
lar. Kabahati metod ve uygulama hatasında arayacakları
yerde, yardımların ve sermayenin kendisinde anyorlar.
Tartışma ve demagoji konusu haline getirilenin modera
kapitalizm değil, klAsik ve ilkel yerli sermaye olduğunu
çoğumuz göremiyoruz. Ti.irkiye'ye yardım yapılmıştır, ama
gerçek anlamı ile yabancı sermaye yatırımı yapılmamış-
tır. İthal malları işportasından iş takibi komisyoncuların_
dan bir takım olumsuz enflAsyon zenginleri tiiremiş o nis-
bette, fakirük te artmıştır. Köylü enflAsyon sonucu bugü_

,
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ne dek görmediği parayı cebinde görmüş, fakat ithal'malı
işportacı bu parayr da kolaylıkla yutmuştur. Köyliiniiı pa.
ra sahibi olması geçici olmuştur.

Burjuvazi ve kapitalizm, birbirinin tamamlayıcısı, se-
bebi hikmetidir. Burjuva kapitalisti sanayileşmenin orga_
nizatörü, mimarrdır. Bizde zengin vardrr, fakat burjuva
yoktur. Bugün Türkiye ortamında Amerikan yardimları-
nın ve devlet sektörü ile sağlanan yatlllmların doğurdu-
ğu buhrandan yağ çıkarmaya çalışanlar ll[arks'ıst İtıtilaiel,
ıslahaiçı, bilmem ııeci sosyalistlerdir. Halbuki, sosyal, ikti-
sadİ, kültürel a]anlarda Türkiye'niiı gösterdiği gelişrne,
moda temayüllerine uymaktan öteye geçmerniştir. Pazen
don yerine, itlıal malı nayion don giyilmiş, tahta kaşık ye-
rini plAstik kaşığa bırakmıştır. Görülen sosyal yaşama de-
ğişikliği yüzeydedir, temel hilA ortaçağ kokuyoı. İihalat
durduğu gün, gene pazen dona, tahta kaşığa dönülecektir.
Amerikan misyonunun bitekslerie piyasaya silrdüğü nay-
lon don, gömlek, şu-bu, verimsiz itlıal esprisini tahrik et-
mek içindir. Gerek dostlarımız, gerekse yardrmları yönel-
ten idarecilerimiz, yararlı kapitai l<alkınmasının hangi me-
tod ve tedbirlerle.sağlanacağını bi]mez]ikten geliyorlar,
olumlu radikal tedbirlere baş vuımuyorlar. Bu anlayış-
sızlık içinde, moİle.., anlamda kapitalist bir kalkınma
sağlanamaz. Tiirkiye'nin yarr-sörniirgeleşmcsi önlenemez.
Bu da, kaçrnrlmaz bir suıet],e nem]eketin ve Türkiye ile
menfaat birliği yapmış olan Batının aleyhine olacaktrr.
Sosyaliznı k_isı;esine bürlinııni!ş, Soı;yct s,jıııli:geciliğ,inin
ajanları bunun f::rkında olduklaıı için, durmadan TEK
METOD SO3YALİZiii çiğlığını koparryoı:lar. Tiirkiye buh-
rarır Lir geıçektir. Buııun nedeni ne kapıtalizmdir, ne de
Anrerikan yardımıCır. Olsa olsa, yanlış uygulanan yardım
ve devlet sektörürıün };ıtırrm siyasetidir. Sosyalizmin ge-
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reksizliğini savunurken endişelerimizin mahiyeti budur.

Çiinkü Tiirkiye'de sosyalizm bir zorlamadır. Olsa olsa ih-
tilAt «diyalektiği»ni, uslübunu geliştirir besler. Yazdıkla-
rımlzı, kasıtlı zümreler, menfaat grupları kasden yanlış
anlıyorlar, anladılar. Demokrasi iktisadi, hukukl, sosyal
müesseseleri ile taazzuv etmeden, sosyalist bir kalkınma
ve sosyal adalet, sağlanamaz. Böyle dedik. Ve ilAve ettik:

«Tiirkiye zaten sosyalist bir sistem içindedir.»

Bu son yargımıza çatanlar, göri§lerimizde çelişmeler
olduğunu ileri siirenler «zaten» kelimesi içindeki alayı
anlamazlı\tan geliyorlar. İçinde bulunduğumuz rejim buh-
ranının ekonomik nedeninin 1938 den 27 Mayıs 1960 taıi-
hine kadar uygulanan Devletçilik olduğunu kasdettiğimizi
anlamak işlerine gelmiyor. Devlet elinde toplanan dış yar-
dımların devlet yatırımlarının, bugiinkü tilıedi milyoner-
leri ortaya çıkardığrnı unutmayalım. Eğer, biı yanda zen-
ginleşme olurken, öbiir yanda fakirlik gelişiyorsa, bunun
tek sorumlusu, sermayeye nefes alma, geli§nne olanağı ta-
rumayan devlet yatırımları ve tekelciliğidir. E4fl5syonu
körükleyen özel yatırım değil, iktisadi devletçitiğin kendi-
sidir. «Zaten» sosyaüst bir sistem içinde olduğumuzu söy_

lerken kasdimiz açıktı. Patron - işveren devlet iken işçi
haklarından, gtevden bahsetmek giiliinçtiir. Gerçekten iş-

çilere bugüne kadar hükümetler grev hakkını tanıyama-
mış ise, bunun nedeni, şu veya bu çalışma bakanınır1 fi-
lAn falan sermaye guruplarının adamı olması değil, kapi-
tal tekelini elinde bulunduran asıl patron devletin me-
murları bulunmasıdır. Ortaya TÜRK SOSYALİZIıd çıka-
rarak, işçi topluluklarını patrona karşı teşkilAtlandıranlar,
aslında DEYLET'e karşı, devlet kapitalizmine kaşı bir
ihtilalin tohumunu ekmek istiyorlaı. Devleti serınaye gu-

ruplan karşısında tarafsız kılmağa zorlamak varken §9i

5ı



çoğunluğunun yüzde seksenini kendi sektörlerinde çalış-
tırdığını bilmezlikten gelerek, grev, sosyal adalet taleple-
rini teşvik ve tahrik ederek, aslında sosyal düzenin bek-
çisi olması gerekli devlete karşr bir savaş hazırladıklarının
farkında değiller mi?

Meselelerimizin çözümünde, hızı kalkınmamızda ısrar-
la Modern Kapitalizm 1iiyorum.., Sistem olarak, felsefe
olarak, kapitalizm. Taı,izsiz, kasrtsız demokratik ortamrn
yaratılmasında tek çıkar yol KAPİTALİZM.

YÖN, bildirisinin olumlu tartışmalara yol açacağını
ileri sürmüştü. Tepkilere ağırbaşlılıkla cevap verecek yer-
de, belli kara çalmalarla haklr tenkidleri lAf kalabalığına
getirmelerle, niyetinin samimi olmadığr şüphesini bizzat
kcndi yarattı. Bugün YÖN snobizmi vardır. Bu derginin
TEK METOD SOSYALİZM olduğunu isbata çalışan bir
tek ilmi ,çalışmaya şimdiye kadar hiç bir nüshasında rast-
lamadık. komünistlerin «ilmi» oldukları «ciddi» oldukları
sahte övünmesi, yarı aydını aldatmış, YÖN'de ayni aldat-
malarla kendine taraftarlar kazandırmağa çalışmrştır. Biz
söyledi]<lerimizin yüzde yüz doğru olduğunu YÖN'cüler
gibi savunmuyoruz. Fakat onların TEK METOD SOSYA-
LİZM'ini red ederken, kendimizce elde edebildiğimiz sos-
yal, siyasi ve tarihi gerekçeleri ön]erine çrkarıyoruz. Çı-
karmakta devam edeceğiz. Şimdi, Türkiye buhranına se-
bep olarak kapitalist kalkınmayı ve Amerikan yardımları-
nı gösterenlere, yakrn tarihimizden örnekler vererek, buh-
ranın asrl nedeninin kapitalizmin yanlış metod ve uygu-
larnı olduğunu belirtmeğe çalışacağız.

II

KlAsik l<apitalizm Rusya'ya geç girdi, 1850 lerden son-
ra İhtilal önlenemedi. Osmanlı İmparatorluğuna da aynı
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yıl,larda giıdi. İmparatorluk yıkıntıdan kurtulamadı. Bu
tarihlerde batı dünyasında kapitalizm gelişmiş tezadları ile,
iyi ve kötü tarafları ile, bir diinya görüşü, insan ve insan-
lık anlayışı olarak sistemini ortaya koymuştu. Osmanlı im-
paratorluğu ise gelişmiş 18. ve 19. yüzyılın klAsik sömiirge-
ci kapitalizmin sömiirme alanı içine kolaylıkla eirdi. Çtin-
kii, tarihi ve sosyal şartları gereği bu kaçınılmazü.

I. ve II. Meşrutiyet kavgaları, mücadeleleri, sömiirge-
ci klAsik kapitalizmin mali guruplarından yardrm göriiyor,
elde edilen sonuçlar, batırun sermaye monopoliiııe İmpara-
torluğun kapılarını açıyordu. II. Abdülhamid'in Haydarpa-
şa - Bağdat Demiryol politikasr, ümitsiz bir direnmenin
eseridir. Padişah bir yandan yabancı sermayeye olumlu
yatırrm alanı bulmak öbür yandan Hindistan yolunu za"
man bakımından kısaltarak Tiirkiye'yi bir transit yolu
haline getirerel{ zenginleştirmek istiyordu. 1876 dan iti-
baren Abdülhamid'e karşr çrkanlar klAsik sömi.it,ge kapi-
talizminin mutemet kişileriydi. Pad§ahın Haydarpaşa -

Bağdad Demiryolu siyasetini devamh olarak kundaklama-
laıı siyaset ve taktik gereği inşaatı belli bir süre Eskişe-
hir'de durdurmasrnı anlamayıp, 1908 den sonra Bağdad'a
kadar uzatmalaıı bir yandan Tiiıkiye'yi yarr-sömiirge ha-
line sokarken öbiir yandan Osmanlı İmparatorluğunun yı-
küşıru hulandırmaktan başka biı işe yaramadı.

50 milyon ni.i(usu olan Osmanlı devletinin ham madde
kaynakları zengindi. İşlenmiş maddeler ise ithal ediliyor-
du.. Ham madde satıyor, işlenmiş malları alıyorduk. Su fi-
yatına ucuza sattığımız ham maddeleri, pahalı olarak ve
işlenmiş bir şekilde alıyorduk. Devlet devamlı olarak para
srkıntısı igindeydi. Devamlı olarak batrnın istikraz kaynak-
larına baş vuruldu. Viyana bozgunu ile hızlanan yenilgi-
ler, süregelen harpler, devlet hazinesini tamtakıı bırak-

,
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mıştı. 19. yilzyıla kadar impaıatorluğun ihracat ve ithalAtı
arasında denge vardı. Yüzyılın ortalarına doğru ithalAt
çoğaldı. 1913 yılında ihracat 22 milyon sterling; ithalAt ise
44 milyon sterlingdi. Yani yiiade ikiyiiz borç.

Osmanlı devletinin son yıllarda sermaye sahiplerine
ve yabancı sermaye yatırımlarına sevimli görünmek için
bir takım tedbirler alındı. Daha I. Abdülhamid devrinde,
Fas Sultanından ödiiuıç para alınmak istendi. Felemenk
piyasalaıına baş vuruldu. 1839 dan sonra Mustafa Reşit
Paşa (İstanbul Bankası)ndan avanslar aldı. Bunları öde-
mek için 1850 de mali tedbirlere girişti. 55.000.000 Fıanklık
bir istikraz akdi zımrunda 2 Fransız, 1 İngiliz bankasından
ırıeydana gelen bir heyetle miizakerelerde bulundu. Bir
de sözleşme imza edildi. Bu sözleşmenin Padişah Abdül-
mecid tarafından imzası gerekiyordu. Fakat imza alınma-
dan Paris ve Londra borsalarında tahviller satışa çrkarıl-
dı. (İstanbul Bankası) adına 20 milyonluk bir tediye bile
yapıldı. Padişah sözleşmeye imza koymadı. Devlet
200.000.000 Frank vererek sözleşmeyi feshetti.. İll< lstit-
raz teşebbüsü fiyasko ile sonuçlandı. Abdülaziz devrinde
(1862, 1863, 1865, t869, 1870) tarihlerinde 5 istikraz yapıldı.
Alınan paralar gelişi giiael hareandı. Harp gemileri inşa
edildi. Ve harp endiistri kollarrnın desteklediği mali grup-
laıdan alınan bu paralar, gene büyük kArlarla batının si-
lAh tAcirlerinin cebine aktı. İmparatorluk maliyesi Sadra-
zam Mahmud Nedim Paşa zamanrnda iflAsını diinyaya
ilin etti. Tüccar iflisını ilAn ederdi ama, bugiiııe kadar
bir devletin iflAsınr ilAn edişi görülmüş bir şey değildi.
Milü haysiyetimiz iki paralrk hale dilşiiıülmüştü. BütiiJı
bu olaylar Abdiiılaziz'i:ı hal'ine yol açtı. Dış borçlar
5.297.676.500 Frangı bulmuştu. Ayrıca 400 milyon gayri
muntazam borç vaıdı. II. Abdülhamid iktidaıa gelince dış

ı
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borçları ilk beş senede tasfiye etti. Osmanlr maliyesine çeki
düzen verdi.

Osmanlı Devletinin son yrllarrnda işlenmiş maddeye
karşı kapıJar açıktı. Türkiye açık pazar haline sokulmuştu.
Yabancı sermayenin mal ithalinde kotaylıklar kanunlaştı
(1B59 Tanzimat Fermanı), Tanzimat'ın getirdiği ıslahatı
yabancr seinmaye guruplarr düzenliyor, sevk ve idare edi-
yordu. Tiirk sermayedarrna ancak çerçi - köy ekonomisin-
den çarşı pazar ekonomisine geçme fırsatr çıkmış, küçük
esnaflar çoğalmıştı. Aslrnda Osmanlr Devleti yabancı ser-
mayeye Türk sermayedar ortakları bulup, kapitalist bir
kalkınma ortamı hazrrlamryor; yabancı sermayeye sağla-
dığı sömiirme imkAnı nisbeti komisyon ücreti alıyordu.

Tanzimat yabancı bankaları garanti altına almıştı. Zi-
raat Bankasından gayri milli banka yoktu. Tiiıkiye'deki
bankaların yüzde doksanr yabancı sermayenindi. FaL yi.iz-
deleri yiizde yirmiden aşağı düşmüyordu. Devlete komis-
yon vererek giren yabancı sermaye, kalkındırıcı değil,
sömürücü idi. «Bir çete gibi» (1) geldi İmparatorluğu so_
yup soğana çeviıerek ve gerisinde hanabeler bırakarak
kaçtı gitti.

Sebebi açık:
Eğer yabancı sermaye, yerli sermaye gurupları ile

ortaklık kurup, memlekette kalsa idi, hem faiz yiizdeleri
düşer hem de Osmanlı Devleti yrkılmadan kurtulaıak
kapitalist metodla kalkınma imkAnınr kazanabilirdi. Böyle
olsaydı, bugiin herbirimizin sosyalist olmaması için sebeb
yoktu.

(l) . Avrupa'nın İskeleti -§atiri Ertem- 1939, Sayfa:
168.
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Yabancı Bankalar işlenmiş mal satanlaıa kredi açIyor-
brdı. İşlenm§ mal da dışardan geler1 kendi malları idi.
Toptancı ve perakende satışı yapan Tiiık bile olsa, onun
görevi kAr yiizdesinden, satış stiriiimiiuıden belli bir hisse
almaktan başka bir şey değildi. Ne yabancı sermayenin ne
de yerli sermayenin istihsal fonksiyonu yoktu. Biıinci
Diiırıya Savaşına tekaddüm eden gi.inlerde ithal malları
satan diikkAnlar o kadar çoğaldı ki meselA büyiik şehirler-
de 16 kişiye bir ayakkabıcı diikkAnı düşüyordu. Ayakka-
bılaıın da yapılmış olarak (ışardan ithal edildiğini söyle-
meye liizum yok. Tiirk sermayedar değil, yabancı şirket-
lerin mümessili, tezgAhtarı idi.

Bu dönemde, Tiirk, ticaret ve sanayi kollarının hiç
birinde kapitalist ve patron olamadı. «Miimessil» ve «Tez-
gAhtar» kaldı. Müstahsilin elindöki ham maddeler (mese-

ta tütiin) ucuza işlenmiş olarak çok pahalr fiyatla miisteh-
likin eline gedyordu. Konya - Haydarpaşa demiryolu ya-
rım asır yabancı sermayeye çalıştı. Devlet ise onların açı-
ğını ödemekten başka birşey yapamadı. Bizim meseleleri-
mizi anlamalarrnın zamaru gelmiştir. Yardım ve yatırım
politikasını devlete göre değil, yerli sermaye guruplarının
iislübuna göre ayarlamaları lizımdrr. Tüıkiye'de ancak
modern anlamdaki kapitalizmin kurulması. demokrasiyi
kurtaracak (2) yabancr sermayeyi iirkütücü sosyalizm çığ-
lıkları da bu sayede bir balon gibi sönüp gidecektir.

(2) YÖN'deki (Sayı: l0) Doğan Avcıoğlu'nun şu satır-
larını birlikte okuyalım: «Sun'i teneffüsle kurtanlnaya
çalışılan çok partili hayat gerçekleri görnemek için 8öz-
lerimizi ne kadar yumaııak yıınıalrırı, yaşama beliıtileri
göstermiyor.ı

56



Parlamento A!eytarlığı

2? Mayıs Devriminden hemen sonr4 parlAmento aleyh-
tarı görüşler, komünist, sosyalist ve diğer sol doktrinlerin
mensubu yazarların politik yazışmalarında sloganlar hA-
line geldi, tehlikeli ve belli maksatları olan bir yönde ka-
nalize oldu. Haftalık bir dergi'nin sun'i yollarla tahrik et-
tği sıruf tezadlarrnın gerekçesini bir kısım basının da so-
rumlu olduğu 22 Şubat olaylarının hareket noktasrnı, par-
lAmento aleyhtarı inanışlar teşkil ediyordu. Nitekim, ba-
zı tank namlularının TBMM'ne döni§üne ramak kalışı;
inşaat işçilerinin parlAmentoya doğru ytirüli§ğ menşei
malüm fikirlerin tahrik ve telkinlerine bağlanabilir.

Parlimento aleyhtarlığının fiili tezAhiirü olan 22 Şu-
bat olaylarına, 27 Mayısı hazırlayan mantığrn bir deva-
mı olarak bakabiliriz. Bu mantık da en belirli izAhını, ik-
tisaden geri kalmış, yarı feodal diiaenden kurtulma sava-
şını başaramamı§ veya sosyal bir değ§menin sancılariyle
kıvranan Orta - Doğu milletlerinin otantik yapısında bu-
lur. Örneklerine bütün Orta - Doğu ülkelerinde ve Giiney
Amerika'da sık sık rastlanır. Daha çok İkinci Diinya Har-
bini hazırlayan sebebler, iktisaden geri kalmış ülkelere as-
keri darbeler geleneğinin tohumunu ekmiş, kendi gefu-
melerini tamamlamakta aciz göstermiş sosyal sınıflar iiee_
rinde uyarıcı tesiıler icra etmiştir

&
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ParlAmento aleyhtarlığının sivil ve fiiü tezahürü, iş-
siz inşaat işçilerinin parlömentoyu protesto eden yiirüyüş-
leridir. 20 nci yüzyılın son çeyreğinde Türkiye'yi belirle-
mekten uzak lokal bir mesele, 19. yiizyıl Avrupası-
nın, Birinci Dünya Savaşınr hazırlamasrna kadar devam
edegelen ana meselesi olınuştur.

İngiltere'de 1760 yılında başlamış olan endiistri dev-
riminin çeşitli safhaları, 1B25 yılını birbirine katan i5çi
hareketlerini doğurmuştu. Endüstri devrimi İngiliz toplu-
munun sosyal yapısını kökünden değiştirmişti. İskoçya'da
kurulan büyük endüstri tesislerinin şartlandırdığı yeni po-
litik ortamda, devrimin sahibi ve öncüsü burjuva sınıfı
ile işçiler demokratik haklarrn herkese ve bu arada işçilere
ve kadınlara rey hakkının tanrnmasr ilkesinde birleştiler.
Fakat bu birleşme maksat hasıl olduktan sonra işçi sını-
fını doyurmadı.. Marxisme'in beslediği ve bir noktaya ka-
dar teşvik ettiği sendikacılrk, işçi sınıfını burjuvazi ile
yaptığı ittifakta romantik bir karamsarlığa sürükledi. Ge-
l§en sendikacılık parlAmento aleyhtarı sloganlarla işçi
topluluklarını yeni bir hareketin içine attı. ParlAmento
taraftarı olan devrimci burjuva srnrfı ile işçi sınıfının ara-
sı ilk.ve kesin sınırlarla bu dönemden sonra açıldı. Sen-
dikacılık ideolojisine göre, parlAmenter mücadele bir oya-
lama, uyutma, iğfal idi. Sosyal adaletin tahakkukunu ön-
leyen, işçi srnıfinın iktisadi ve siyasi haklarını gölgeleyen
bir hile idi, Sendikacılığın ve işçi meclislerinin rolü ile
parlAmento'nun işçi odası şekline sokulması edebiyatı bu
dönemde bol bol yapıldı. İşçiler, alttan ve üstten gelen
tahriklerle nümayişlere ve kitle hAlinde grevlere başladı-
lar. Sendikacılığın ideolojisine göre, sosyal devıim umumi
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grevlerle tamamlanacaktı. Bu grevler burjuva srnıfını di-
ze getirecekti.

ı'*

Bizde parlAmento aleyhtarlığının öncülüğünü yapan-
ların görmezlikten ve bilmezlikten geldikleri nokta, Tür-
kiye'nin şartlarrnrn, 19 yiizyıl İngilteresinin sosyal
ve iktisadi şartları ile bir ilgisinin bulunmayışıdır. İstihsal
vasıtalarının gelişmesine paralel olarak varlrk kazanan
sermayedar zümre, işçi sınıfını hAliyle romantik bir ka-
ramsarlığa sürükliyerek parlAmento aleyhtarı görüşlere
doğru itiyordu. El tezgAhının yerini dokuma fabrikalarına
terkedişi, işçileri şehirlerde topluyor ve bu hAl şehir ikti-
sadiyatrnın kaçınılmaz sosyal vakıasını, srnıflaıın teşekkü_
lünü sağlıyordu. İşçilerin sosyal bir sınıf olarak şuuılan-
ması sendikalizmi geliştirdi ve bildiğimiz işçi hareketleri
meydana geldi.

Bize gelince 19. yiizyıl tngilteresinde bütiiııı
normları ile taazzuv eden sermaye ve sermaye terakü-
münün en tabii tepkileri arasında yer alan, işçi sloganla-
rından biri, parlAmento aleyhtarlığını, Türk sosyalizminin
gayesi ile karıştırmak, sun'i bir zorlamanın tA kendisidir.
Bu davranış, sosyal ve iktisadi şartları ile ayrı hususiyet
taşıyan memleketimiz için, Marx diyalektiğinde izAhı ya-
pılan bir ihtilAl sıçramasrna hazırlıktrr.

Öyle zannediyoruz ki, parlAmento aleyhtarı sloganlar-
la sokağa düşen inşaat işçilerinin arkasında, bu işçilerin
asli menfaat ve meseleleriyle alAkası olmayan ihtilAlci
tahıikler ve karanlık ihtiraslar yatmaktadr.

Düşünce, fikir ve siyaset ortamımrzın içinde bulunduğu
hercümerçten kurtulmasr için, parlAmento aleyhtarı sos-
yalist görüşlerin karşrsına, parlAmenterizmi savunan de-
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mokrasi taraftarlarınrn, bundan böyle sentezc! yapıcr,
yepyeni sosyal görüşlerle mücehhez olarak çıkması, T-iirk
demokrasisinin selAmeti için mutlak surette elzemdir. Aksi
halde, parlAmento aleyhtarı sosyalist göri§lerin ve komü-
nist tahrikçilerinin yorumu ile ilgisi olmayan meselelerde
sevk ve idare bu sun'i göıi§ sahiplerinin eline geçerse,
sokağa dökülen kaba ve şurırsıız kuvvetin, müesses niza-mın kökiiırıe ve temeline tevecciih eden ütilAlci bir mü-cadeleye kanalize olması mukadderdir.
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Sosyalizm zehir mi panzehir mi?

-Sayın Abali İpekgi'ye Cevap-

Ne derece önemli olursa olsun, siyasi bir ıslahaü eğer
iktisaili ve ahliki bir alt yapıya oturtulmazsa ulusa mut-
luluk sağlayamaz.

1?89 Fransız Devriminin en sol'larından biri olan Phi,
lippe Bouonarroti böyle diyordu. Bu basit ve ilkel gerçek,

çağdaş Tür:kiye'de, «gerici»lik diye göstermeğe çalıştğı-
mız milliyetçilğin, çok sağrnda kalıyor Bay Abü İpekçi..
Batista'nın karşısına panzehir diye çıkardığınız 1771'lerin
Eobert Owen Sosyalizminden çok daha köklü ıslahatçıları,
ben, sizlerin bugün «muhafazakir», «Gerici» diyeceğiniz
kimseler arasından çıkarabilirim. Mr. Robert Owen'un
New - Lanark'da yaptığr ıslahatı, daha geniş bir çevrede,
meselADoğu bölgemizde Ordu Kumandanı iken Karabekir

Paşa yapmıştı, bilir misiniz?

i*

Robespierre, bencillik yerine ahlik; aristokratik imti-
yğz ve şerefler yerine hukuk; gurur yerine ruh büyiiklüğü
ilkelerini savunduğu için giyotine gitmişti. Oysa bu ilke-
ler günlük yaşantımrzr yönlendiren basit kurallardan baş,
ka bir şey değil. Ama siz Bayrm, modası gegni§ 19. yiizyı-
hn sosyal adalet kavramlarrnın coşkusu içinde; sosyaliz-
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min geri kalmış memleketlerde komünizmin tezgAhtarlığı-
nı yaptığı inancına karşı çıkarken hukuk, ahlAk, ruh bü-
yükltiğü gibi ilkelerin, demokrasinin başlrca şartı olduğu-
nu unutarak, tek hil çarenizle, bir çeşit zorbalığı öğütledi-
ğinizin farkında mısınız?

.1

Sosyalizmin geri kalmış ülkelerde komünizme tezgih-
tarlrk yapmadığını ispata çalışırken, verdiğiniz örneklerle
çelişmeye düşüyorsunuz.

Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi salonundaki konuş-
mamda, demokratik kurumları taazzuv etmiş toplumlar-
da, iktidarda olsun - muhalefette olsun, sosyalist görüşlü
partilerin bir denge unsuru olabileceğini söylemiş; ancak,
geri kalmış ülkelerde sosyalizmin komünizme tezgAhtarlık
yaptrğına inandığımı belirtmiştim. Slz, farkına varmadan
beni doğruluyor, sosyalist ıslahatın kalkındırdığı ülkeler
olarak İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç ve İsviçre'yi
örnek gösteriyorsunuz. Bu ülkeler demeğe getiriyorsunuz
19. yiieyılda §çi - patron, fakir - zengin, köylü - şehirli
arasındaki uçurumu sosyalizmle kapattığı için, bugün bu
ülkelerde bir komünist ihtihli düşünülemez. Fakat 19.

yüzyılın siyasi şartları ile bugünün siyasi şartlaırnr hesa-
ba katmıyorsunuz. Çekoslavakya da, enaz İngiltere've di-
ğerleri kadar sanayi devrimini tamamlamrş, sosyal ıslaha-
tını yapmış, komünist ihtilali tehlikesini hatırına bile ge-

tiımiyecek uygar bir ülkeydi. Ama siyasi şartlar, zorun-
luLlar bu örnek demokrasiyi komünist sömi.irgeciliğinin
kucağına attı. 

f+

Yarı - aydrnların genel zaafr içindesiniz. Kullandığınız
deyim ve kavramların, sözcüklerin gerçek tarifinden, an-
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lamından haberiniz yok Bay Abdi İpekçi.. «Geri kalmış
ülke» derken neyi düşünüyorsunuz?

Bu günün geri kalmış ülkeleri, dün sömürgelerinden
gelen toniarca altınlarr sosyal adalete uygun bir şekilde
(!) pay etmiş «patron ülkelerin» kurbanlarr olduğunu hiç
düşündün,,!z mü? Uzağa gitmiyelim, Osmanlı İmparatorlu_
ğunu yık:ıi; mill1 kurtuluş savaşıyla bağımsrz yeni Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan hareketin, mili ve
iktisadi sebeblerinin mahiyeti üzerinde biraz olsun kafa
1-ordunuz mu? 1839 Tanzimat döneminin, sosyal ve kültü-
rel ıeform]arı bir yana, mali ve iktisadi yönüyle yıkılışı-
rnrzr nasıl hızlandırdığını biliyor musunuz?

Ratı sömü.rgeciliği, Osmanlr imparatorluğunu yıkarken
r;:ıiş-ıesinin zirı,esine ulaşmıştı; ama ilk olarak gene Türk-
1:.ıl:ıı y.-.diği harbe ve gördüğü direnme ile gerilemeğe yüz
iı_iliu. j3u gün sömiiııge idarelerine baş kaldıran geri kal_
mış iilkelerin, }:urtuluş ideolojilerine Türk milliyetçiliği
önciilük ctmiş, milli kurtuluş savaşı ve Atatürk kendile-
rine nıanevi destek olmuştur, olmaktadrr.

Eğer yıkılmakta olan Batı sömürgecilği karşısında,
yepyeni bir sömürgecilik, Krzıl Komünist SlAv sömi.irge-
ciliği hızla gelişnıemiş olsaydı, ve dünyanın siyasi şartları
19. yüzyılın şartlarrna uysa idi, elbette ki geri kalmış ül-
kelerin sosyalizrı-ıie kalkrnmasr bir tehlike arzetmezdi. Dün-
yada bugün birbirine denk iki büyiik kuwet vardır. Bir
tai,afta insan halı ve hiirriyetlerini, milli bağımsrzlrk ve
rııilletlerin kendi kendilerini idare etmeleri hakkına say-
gL duyan demokrısiler; diğer yanda biidiğimiz komünist
sömürgecili.ıi,,,in sj),asi felsefesi DİKTATöRLüKı gu ıı<ı
l_:.uvvet ciiiııya siyasıtini şartlandrrryor. Bu arada geri kal-
rnış ülkeler iı, kalkınma metodu ve felsefesini seçerken,
sosyalizmde karar kılarlarsa,.Rusya'dan binlerce mil u-
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zdkta bile olsalar, Castro Kübası gibi eninde sonunda ko,
miirıizmin ağına düşü}orlar. Sosyal ıslahatı yönlendiren
birinci faktöı güniiınüzde, iktisadl değil, §iyasi'dir. Siya-
set, milü ideolojileri insafsızca şartlandırıyor. Castro'nun
trajik yanılması çağdaş dünyada tek değildir. İşte, Ho-Şi-
Mihn Hindi - Çini'si! IIo - Şi Mihn, Hindi - Çini'yi Fran-
sız sömürgeciliğinden kurtarmayı tasarladığı zaman -Mar-
silya sokaklarında seyyar fotoğrafçı idi- Mr. Robert Owqıı
kadar bile sosyaüst değildi. Siyasi şartlıır, iktisadi seçişini
değerlendirdi. Bugiirı, bazı Aıap milletlerinin, Endonezya'-
rıın çırprıımalarrnı ibretle seyretmeliyiz.

ı
Sayın Bay Abdi İpekçi, tekrarlamakda fayda görüyo-

rum: Geri [6lınış ükelerde sosyalizm komiinlzne tezgiü-
tarlrk yapıyor!

t
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J{e zaman uyanacağız!..

67

Bu giirı içinde bulunduğumuz buhranlı dönemin kök-
leri, mAzinin derinliklerinden geliyor. Meselelerimizi çö-
zümlerken, gözönünde bulundurmak zorunda olduğumuz
başlıca husus kendi tarihi, sosyal ve moral gerçeklerimiz-
dir. Ne kadar iyi niyetle teklif edilirse edilsin şu veya bu
öğreti (doktrin), tek başına ele alınırsa daha başlangıçta
hatAya düşülmüş olur.

Sosyalistlerin teklif ettiği hAl çaresi, yalııız kısır de-
ğil, ayni zamanda önlenmesi imkAnsız milli felAketlerin de
doğmasına sebep olacaktıı. Meselelerimizi, yalnız «İstis-
mar edenler - istismar edilenler» eibi bir ayrımla hallet-
meğe kalkmak, olumsuz bir sınıf mücadelesi tahrikçiliğin_
den başka bir şey değildir.

Tiirkiye'nin içinde bulunduğu buhran tek yönrü biı
takım maddl ayarlamalarla halledilemez.

Maddi olduğu kadar manevi alanda da tedbirler almak
zorundayız.

Salt maddenin rahat bir doğum sağlayacağını düşün-
mek; 1876, 1908 ve daha sonra devrimcilerinin hAtalarını
tekrar etmek olacaktır. Milletimiz yalnız maddİ zaıuret-
lerin kavşak noktasında değil, aynı zamanda tarihinin de-
rinliklerinden gelen manevi anlaşmazlık uçurumlaruıın;
halkla aydının, köylü ile şehirlinin, kadınla erkğin, aile



ile çocukların, farklı nesillerin o,"51nğnki moral ve ruhİ
dengesizliğin hallini özleyen bir DÖNtİM noktasındadır.

«İş verenler - işçiler; Ağalar - ırgatlar; zenginler - fa:
kirler» deyip öbür moral meselelerimizi görmemezlikten ge-
lirsek, böylesine tek yönlü bir devrim, özellikle kendisine
materyalist diyen azgrn bir metafiziğiı, haçlı seferinin za-
feri demek olacaktır.

Maddl meselelerimizin çöziim yolunu manevi değer-
lerle GEREKçELENDİREMEZSEK, Sew boşuna 5nrtıl_
mış, Milü Kurtuluş Savaşımız da boşuna yapılmış olmaya-
cak mıdlİ?

Daha açık konuşalım; Ti.iıkiye, son bir buçuk yiia yıl-
lık tarüinin hiç bir döneminde, bugün olduğu kadar Em-
peryalist siirülerin iştihasını çekmemiştir. Eski bir mazisi
olan Slav Emperyalizmi başımızdaki tehlikelerin en büyü-
ğüdiir. Diirıya siyasetinde kuwetlerin dengesi kendi lehi-
ne döndüğü an, ideolojik taarruzlarını silAhla destekle-
mekten geri kalmayacaktrr. Hali hazır durumuyla komü-
nizm, meselelerimizin her birine kolaylıkla burnunu soku-
yor, memleketi ilerici - gerici; devıimci - yobaz gibi daı
görüşlerle bölmeğe çalışıyor. Bir takım sosyal ve moral
gelişmelerin eşiğinde olan Tiirkiye'nin yeni müesseselerin-
de köprü başları tutuyor. İşin garibi şahane bir gafletle bu
sızmalara ctolerans» adına göz yumuluyor.
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yakın tehlike: komünizm

«Komünizm ve faşizın
aksiyon haline gelm§
umutsuzluktur.»

Andr6 Malraux

Andrğ Malraux «Faşizm uzak bir tehlikedir diinyamız
için. Asıl tehlike Sovyet Emperyalizmi ve onun yayılma
aracr komiirıizmdirl Birleşmek, komünizme karşr cephe
kurmak insanlık borcudur.» diyor.

Albert Camus ise komünizmi bir haçlı seferine benze-
tiyor ve Jean - Paul Sartre'in Existentialiste komiinizmine
şu yargı ile karşı çıkıyor:

«Devrim (yani komünizmin tarifini yaptığı devrim)
özellikle kendine materyalist diyen azgın bir metafizik
Haçlı - Seferinden başka bir şey değildir.»

Son günlerde Türkiye'de bilhassa komünist memba-
ların beslediği «Faşizm» yaygarası var! Bazı safdil vatan-
daşların kendilerini bu <<yaygara»ya kaptırmaları oldukça
hazindir. Daha başka bir deyimle cehaletin, olaylarrn yü-
zeyden kavramanın t5 kendisidir.

Önce şunu akıldan çrkarmamak gerekir ki, Birinci
Cumhuriyeti yıkan sebepler dahi, Türk milletinin De-
mokratik idareye olan bağlılığınr yok edememiştir. Demok-
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rasi aleyhtaıı tahriklerin her biri delik bir balon gibi sön-
müş veya şahlanan milli iradenin karşısında «pof» diye
patlaylvetrmiştir. Dikta heveslileri hezi,rnete uğramşlar
veya gülünçleşmişlerdir.

Şimdilerde, komünist membalardan feyz alan «Faşiz-
me karşr savaş!» kampanyası bir emperyalizmin egemen-
liğini giiael yurdumuzda kurmak isteyen malüm kişilerin,
gruplarrn bir tertibidir. «Kalkınmada tek metod Sosya-
lizm!» çığırtkanları, Tiirkiye'de Moskof faşizminin öncü-
leridir. Bu Moskof faşizminin ortaklarından olan bir parti
lideri bakın ne diyor:

«Toplumumuzila her namuslu insanın bitha§§a faşlzme
karşı koyması ve onunla mücadele etmesinin önce bir in-
sanlık borcu olduğu unutulmamalıılır. Biz emekçiler fa-
şizmin saltanat kurnasına izin vermiyeceğiz,»

suret-i haktan kavramların arkasına saklanan bu tah-
rikçi lider, partisinin Altındağ ilçe kongresinde, Karl
Marx'ın I. Enternasyonal açış nutkunu tekrar eder ve sonra
da <<herkesi kör, Alemi sersem» zannederek ideal ortağı
bir gazeteye «bizim gizli kapaklı bir tarafımız yok» şekün-
de beyanat vererek, suçluluk ve ihanet duygusunun verdi-
ği bir korkuyla gizli - kapaklı tarafı olduğunu zımmen iti-
raf eder.

Ve sonra «Faşizme saltanat kurma> miisaadesini ver-
miyeceğini söyleyerek, Tiiıkiye gizli komünist partisinin
1952 de ele geçen «Faaliyet programı»na atıflar yaparak:

«Önce işçi sınıfını ele geçiren partisini sendikalarını
dağıtacaklar, toplumcu aydınlalı susturaeaklar, ilerici ba-
sını sindirecekler, 6onıa müslüman olmayan Tiirklere sıra
gelecek, daha sonra ılönecekler Kürd'e, Çerkese, Ldza,
Giircüye, Tatara, Araba... Onlar da elenecek»......

l .-Incilerini savurarak, Türk halkında kompleksler ya-

l
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ratır ve asıl faşizmi, ırkçılığr kendisi yapar.
Ti.irk milletinin bir bütiin olduğunu unutan bu malüm

kişi, kendine özgü bir kurnazlrkla, Tiirk komiinist partisi-
nin faaliyet proglamının 11. maddesine dayanarak, kendi
deyimi ile milli burjuvaziyi suçlamaktadıı. Malüm mad-
deyi hAlA gaflet içinde bulunanların dikkatine sunuyorum:

«Tilrk komünist partisi milü azınlıkların Ti.irkiye'den
ayırlmak hakkı da dahil olmak iizere mukadderatlaıını
bizzat tdyin etmek haklarını kayıtsrz şartsız tanır.ı

Eyüp kongresindeki «§bblikçi» veya «Beşinci Kol»
ideallerinin Temsilcisi zatın üünin altında yatan fikirler
nerden çıkıyor, meydanda.

Bu kişi yalnız da değildir. Haince ideallerine ortak
olan bir İstanbul gazetesinde, ayni gün, sabıkalı bir ko-
münist yazar da şöyle yazar:

«Sosyalist düzende milli ekonomiye hAkim ve nAzrm
sektör, devlet sektörü olacaktır. Bu demektir ki ağır sa-
nayi büyük sanayi işletmesi, ithalAt, ihracat, bankalar ve
sair kredi kurumları devletleştirilecektir.»

Aslında bu fikirlere, gene 1952 komünist tevkifatında
ele geçen komünist partisinin faaliyet programında rastlı-
yoTuz:

«Madde 16 - Türkiye komünist partisi sermayeye ait
işletmelerin, madenlerin, demiryollarrnın, büyiik sanayi
veya Nafia tesislerinin ve bankaların tazminatsız miisade-
resini ister.»

Görülüyor ki, Faşizm tehlikesi varmrş gibi yaygaıa ko-
paran membalar komünist ve sosyalist işbirlikçileridir.
Bunlara kapılmak eğer gaflet değilse, tek kelime ile iha-
nettir.

Faşizm, dünya için olduğu gibi, Türkiye için de uzak
bir te]ılikedir. Yakın ve Acil tehtike KOMÜNİZMDİR!
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Toplumumuzda her namuslu insanın bilhassa roldİ-
NİZME karşı koymasrnın ve onunla mücailele etmesinin ön-
ce bir insanlık borcu olduğu unutulmamalıür. Biz Türkler
KOMtİNİZMİN saltanat kuımasına izin vermiyeceğlz|.

Yazıma «Aydınlık Savaşı» kitabrmın 41. sayfasından
aktardığrm şu cümlelerle son veriyorum:

«Anti - Komünist olduğumuz gibi, anti - faşistiz de.
Yurdumuzun ve diinyanın esenliği buna bağlıdır. Her tiir-
lü totaliter rejimlerle, doktrinlerle mücadele etmeliyiz.
Diktatörlere yiiz vermemeliyiz. Çağımrzda başarının yolu
demokrasiye inanmakta açılacaktır. Demokrasi ahlAkının
itibar gördüğü, baştacı edildiği toplumlarda KOMt NİZM
ve FAŞİZM yanan bir mum gibi kendi kendini eritir, yok
eder.»

Aydını, işçisi, ordusu, esnafr, tüccarı, gençliği ile bü-
tün Türk milletinin KOMÜNİST emperyalizmine ve onla-
rrn yerli ajanlarına karşı birleşmesi zamanı artık gelmiş-
tir. Rahmetli Hüseyin Cahit Yalçın'ın 4 Aralrk 1946 tarihli
TANİN gazetesindeki deyimi ile:

«f,,alkın! Ey ehli Vatan!»

NOT: Bu yazı 2 Ekim 1962 de başlayan tahrip olayla-
rından önce kaleme alınmıştır. A. S.
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Aşırı Solcuların «Tek

Cephe» Çalışmaları

Kş başlarrnda, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesiıde
tertip eülen bir açık oturumda, geri kalnıış ülkelerde sosya-
lizmin komiinizme tezgihtarlık yaptığınr ileri sürdüğümiiz
,,aman, hücuma uğramıştık. Fakat zaman bizi haklı
çıkardı. Bir zamanlar bize tarizde bulunan mem-ba-
lar şimıli hakikatianlamrş göriinüyorlar.

Sayın Cihat Baban'ın 27 Haziran_tarihli «Ulus» gazete-
sinde yazdıkları, bizim altr ay önce söylediklerimizi teyid
ediyor. O zamanlar, YÖN dergisi çevresinde, oldukça mu-
tedil unsurların yiiıütmeğe başladıkları, sosyalist akımına
işaretle ikazlarda bulunmuş, «Sosyalizme niçin hayır de-
meliyiz» başlıklı 3 makalemizde (Yeni İstanbul gazetesin-
de çrkmıştu) Sosyalizmin Ti.irkiye'de er geç-Komünizmin
kucağına düşmeğe mahküm olduğuna işaret etmiştik. Hu-
susi konuşmalarımızda sosyalist dostlarımıza dilimizin dön-
düğü kadar da fikirlerimizi açıkça savunduk. Kimileri se-
lAm - sabahı kesti. Fakat şimdi görüyoruz ki selAm sabah
kesen bu eski dostlarrmızın pek çoğu dönen dolapların far-
kında olmuş olmalrlar ki, dört elle sarıldıkları YÖN'iin
semtine bile uğramryorlar. Okurlarımız hatrrlayacaktır,
DÜŞÜNEN ADAM dergisinde, sosyalizmin öncüsü olan
derginin belirsiz yöni.iuıe dokunmuştuk. Fabian sosyalistler-
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derı gizli partinin yeraltı kadrolarından feyz almış (!)
Prof. Sadun Aren sosyalizmine Kadro'cu Şevket Stiıeyya'-
ya kadar çeşitli sosyalist görüşleri içinde barındıran YÖN'-
tiuı tehlikeli bir kavşak noktasında bulunduğunu hatırlat-
mıştık. İlgili dergi, ağır ağır mukadder Akıbetine yuvarlan-
dı ve bilhossa Gizli Komiinist Partisinin yeraltı kadrola-
rından feyz almrş ( !) profesör Sadun Aıen'in aşırı solculu-
ğunda karar kıldı. YÖN bugün artrk kendine özgü Tiirk
Sosyalizmini savunan Şevket Siireyya'ya ancak «Saygı
duymaktır (*)», o kadar.

ı1

Gizli Komünist Partisinin yeraltı kadrolarından ışık
(!) almış Prof. Sadun Aren'in iki yazısına paralel olarak
(Nasıl bir sosyalizm: Yön: Sayr - 14, Asıl Çöziim Yolu,
Yön: Sayı - 25) gelişen bazı işçi hareketlerinde, Hiiı, Zin-
ciıü Hiirriyet gibi Kızıl dergilerin eski sahibi aşrrı solcu
Mehmet Ali Aybar}ın «İşçi Partisi» Başkanı olarak tahrik
ve tertipleri; III. Enetrnasyonal kararları arasında mühim
yer işgal eden Tek Cephe taktiğini tatbik sahasına koymak-
tan başka bir manA ifade etmiyor. Mehmet Ali Aybar'ın
Giirıey Anadolu'da yaptğı uzun gezi olsun, 23 Haziran gü-
nü Belvu Palastaki, 24 Hazırarı günü de Yapı İş Federasyo-
nundaki mizaıısenli konuşmasında olsun işlediği fikir III.
Enternasyonalin ana meselesi haline gelen Tek Cepheyi
tahakkuktur.

Aşırı solcu ve kırmrzı renkli İşçi Partisi bundan aylar-
ca önce, iyi niyetli Alaeddin Tiridoğlu'nun sosyalist partisi-
ni kendi bünyesinde eritmek için faaliyete geçmiş sendi-
kacılarrn kurmak istedikleri Çalışanlar Partisi'nde fraksi-
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yonlar yaratmıştır. Aşırr sol'un haydi sakınmadan söyleye-
lim komünizmin açık legal faaliyetleri telökki ettiğimiz
Tek Cephe çabaları, Tiridoğlu'nun sosyalist partisini yık-
mış, çalışanlar partisini de akamete uğratarak aşuı SOL'u
temsil eden tek otorite olarak ortada İşçi Partisini ve Meh-
met Ali Aybar'ı bırakmıştır. YÖ}I'le 

"şo, 
.o1 arasındaki

paralelliği sağlayanırt Gizli Komünist Partisinin yeraltı
kadrolarından ieyz almış (!) Prof. Sadun Aren olduğunu,
YÖN, Sadun Aren ve tşçi Partisinin yani Mehmet Ali
Aybar üçlüsüniin bilerek veya bilmiyerek III. Enternas-
yonal emrinde gibi gözüktüklerini sakrncasız söyleyebili-
riz. (**)

ı
Komiirıist Partilerinin III. Enternasyonal içinde tat-

bik sahası ve imkAnı bulan Tek Cephe politikası, komi.iuı_
tern tarafından zaman zaman tenkide uğramışsa da, biis-
bütün terk edilmemiştir. Tek Cephe taktiğinin savunucu_
su, Almanya'da, 1921 Mart Komünist ihtilAlinin başarısız-
lığa uğramasından sonra Bela-Kun'un yerini alan Carl Ra-
dek olmuştur. Carl Radek'in bu Tek Cephe taktiği tezi de
Komüntern İcra Komitesi tarafından nihayet 1921 Aralı-
ğında tasdik edilmiştir. Komünistler bu taktiği gerçekleş_
tirmek için, lAnetledikleri II. Enternasyonal temsilcileri ile
miizakerelere gir§tiler. 2 Nisan 1922 den 20 Nisan |922ye
kadar Berlin'de Reichstağ binasında, Avusturyalı Friedrich
Adler, Vandervelde, Mac Donald, Stauning; Martow gibi
II. Enternasyonale bağlı sosyalistlerle Komüntern'den Carl

(*o) Sadun Aren'in YÖN'deki ilk yazısı; Mehmet Ali
Aybar'ın 23 Haziran ve 24 Haziran tarihli konuşmalan;
İşçi Fartisinin sosyalist partiyi yutması, çalışanlar parti-
sini akamete uğratması...
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Radek, Bucharin, Zetkin toplandılar. Bu konferans başn-
srzlrğa uğradı. Zira Bolşevikler Sosyalist partileri yutmak
ve bizdeki İşçi Partisi gibi tek kuwet kalmak istiyorlardı.
Belçikalı sosyalist Vandervel'de bu konferans için şöyle di-
yordu: «Herkesin birleşmesi istendi; Tek cepheyi gerçek-
leştirmemiz teklii edildi, fakat arka düşiiııceler gizlenme-
di; ilkin bizi kucaklamak sonra da boğmak ve zehiılemek
istediler.» (***)

1922 denemeİeri, 1935 in Hatk Cephesi s§asetini ve
İkinci dünya harbine tekaddifun eden günlerdeki antifaşist
demokratik cephe hareketlerini hazırladı. Bugiin de geri
kalmrş ülkelerde; Güney Amerika'da 1*t**; Oıta Doğuda
ve Türkiyemizdei açılan Tek Cephe Sosyalizm hareketi-
nin ipleri Moskova'nrn emrindediı. Beynelmilel komiiniz-
min sosyalizm, sosyal adalet çığlıklaııyle hazırladığı ter_
tibi, bazı yazarların kavramış olduklarını ve uyandrklarını
(MeselA Cihat Baban ile Falü Rıfkı Atay'ın) memnuniyet
kaydetmeden geçemiyeceğiz. İkinci Koalisyon hiiü<ümetinin
de ayni tehlikeyi kavramasrnı temenni ediyoruz.

(**'*)Suslow'uıı Sovyet komünist partisinin 20. Kon-
gresindeki konuşmalarında açıklanmıştır.

1****1 «Şili nere Tiirkiye nere?» makalemize bakınız,
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Babil kulesinde
Trova Atı: Komünizm

Bir zamanlar, Küba'da atasözü yerine geçen bir söz
vardı: «Küba herşey olur, ama Komünist olamaz.» Fakat
Küba «Kiba komünist olamaz» diyenlerin gözünün içine
baka baka komünist oldu. Bugün Türkiyemiz fikir hare-
ketlerinin çeşitliliği bakımından kadim çağların Babil ku-
lesi manzarasını arzediyor. Trova atı önümüzde, çeşitli gö_
rüştere sahip kişiler, guruplar «İşte bu komünizm»ilir di_
yoı ve fakat Castro'dan önceki Kübalılara eş bir gafletle
«Türkiye herşey olur ama komünist olamaz» diyoruz. Bir-
birimizi alılatıyoruz. Anayasanın ve Ceza Kanunlarımız-
ilaki madilelerin komünizmin bugünkü örtütü şekline mii
dahale eilemiyeceği kanısı siyaset kulislerinden en ücra
köşeleıe kadar yayılıyor. Komünizm çeşitli örtüIerle, bü_
tiin kıymetlerimize salürma cür'etini kenilintie bultluğu
halile, iktidarı elinde tutanlar, muhalif partiler, dernek_
ler, savcılar bir türlü kesin sonuçlar alabileceft y6 }glki
de asıl buhrana son verecek harekete girişecek eesareti ken-
ılilerintle bulamıyorlar.

1927 yılında Türkiye Gizli Komünist Partisi Merkez
komitesi i§esi iken taktik ve strateji ihtilAfı yüzünden ko-
müntern ile arası açılan ve Çin Komiinistlerinin Kuomin-
tang Milli Kurtuluş hareketi ile sosyalizm dAvasını birleş-
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tirmek isteyen siyasetlerini benimseyerek «KADRO» ha-
reketini yaratan bir Şevket Süreyya Aydemir'in ve onıın
muarızları Moskova tipi komünistlerin, Behice Boranların
ve ortaklarrnın her türlü hareket serbestisine kavuştuğu;
Gizli Komiinist Partisine ayni partinin Merkez İcra Komi-
tesi Sekreteri ve bugiin hAlen muhtemelen Dr. Şefik IIüs-
nü Değmer'in yerini aldığı tahmin edilen ve yurt drşına
kaçtığı rivayet edilen Zeki Baştımar tarafindan alındığı
iddiası ile Askeri Mahkemeye sevkedilen Sadun Aren'in
kendini ileri devletçi, sosyalist olarak kabul ettirdiği; eski
bir Millt Birlik Komitesi üyesinin «Biz Sadun Aren'e ancak
teşekkür borçluyuz» (*) diyecek kadar gaflet ve delAlete düş
mesi, keza, mezkür şahsın, komünizan faaliyetlerini sena-
to kiirsüsünden açıklayan gene eski bir M.B.K. üyesi aley-
hine ('r) bir'kısım öğrencilerin tahriklerle sessiz yürüyüş
yaptığı; sosyalizm, sosyal adilet, toprak reformu, milli gelir
dağılışındaki adAletsizlik, faşizme karşı savaş, Köy Ensti-
tüleri, Devrimcilik, yedisinden yetmişine bağlı olduğumuz
Atatürkçülük ve hatti .son olarak 27 Mayıs hareketinin göz
göre göre komünizmin gayeleri için sömürüldüğü, anti -
demokratik «tedbirler kanununun» şumulüne bile girme-
yen basit bir olayı bahane addederek meşru görünen slo-
ganlarla 5 gazete bürosunun tahrip edildiği; TİP (Türkiye
ışçi partisi) ismiyle gayesi belli bir teşekkülün başında
bulunan bir müseccelin; bugünkü parlAmento bünyesinde
bulunan bütün siyasi partileri suçladığı ilericiliği, devrim-
ciliği, 27 Mayısı, Atatürk ilkelerini ancak kendilerinin sa-
vunduklarını serbestçe söyleyebildiği 1963 tarihinin Tiirki-
yesinde BABİL KIJLESİnde milli olan ne varsa tahrip edil-

(*) Sami Kügük
(io) Mucip Ataklı
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mek istediği halde, komifuıistler ve ortakları komünizmin
ipliği pazara çıkmış sloganlarını kullanmamak basiretini
gösterdiği için akan sular duruyor ve fakat, bu saldırıla-
rrn mahiyetini teşhir ettiniz mi, Babil Kulesinin aslında
sizden olmasr gereken sAkinleri tarafından da komiiuıist-
lerin paralelinde taarruza uğruyorsunuz, kaderiniz, geri-
cilik, Devrim düşmanlrğı, faşistlik oluyor. Bir yalan iftira
kampanyasr ki, Castro Kübasrnın ilk günlerinde Gott-
vald'dan önceki Çekoslavakya'da, Rakosi'den önceki Maca-
ristan'da, Dimitrov'dan önceki Bulgaristan'da, Anna Pau-
ker'den önceki Romanya'da da durum ayniyle böyleydi.

Bahsi geçen ülkeler Nazi istilAsından kurtarılmışlardı,
ellerindeki, dillerindeki sloganlar «Kahrolsun Faşizm»den
başkası değildi. Bugün bizde, ayni slogan geçer akçedir.
Bunun yanı sıra «gericilik», «Devrim aleyhtarlığı», «Çıkar-
cılık», «Statükoculuk», «Kuyrukluk», «Düşüklük» slogan-
ları da komiirıist yayılmasının garnitürü.

Memleketimizin içinde bulunduğu ideolojik tehlike o
kadar gözle görülür, elle tutuluı olmasına rağmen sorum-
lular kendilerini, Sorbon Üniversitesi kürsüsünde zannede-
rek millete solculuğun taıifini yaparak, aşrrı komünistle-
rin «hah işte biz buyuz» dedirtecek savunma belgelerini,
kamuflöj maskolerini elleriyle sunuyorlar.

Tarihin affedemiyeceği bu dalAlet, mevcut anarşiyi
daha da körüklemekte komünizme karşı kendiliğinden
meydana gelecek bir milli cephenin taazzuvuna ve şuur_
lanmasına engel olmaktadır. Millet Meclisi dahilinde mu-
halif - muvafık partilerin ilgiü üyelerinin meydana getir-
diği (Komünizm ile mücadele komisyonu)nu ötıl hale ge-
tirmek için basın elinden geleni esirgememekte ve kendi
lerince müsait ortamı'da hazırlamış bulunmaktadırlar.

Akıl için tarik bir olduğu halde yiireklerini kin ve hırs
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biirümüş bir kısım siyasetçiler için komiinizmle mücadele
bir sömürme vasıtası olduğu gibi komiiııistleri destekle-
mekle bir denge kuracaklarrnı uman siyasetçiler, ayni
platformda birbirlerini suçlama yarrşrna girmişleıdir. 22
Aralıkta Tiirk işçilerinin tertip ettiği miting ve bu mi-
tingdeki ikazlar ilgilileri maalesef uyandırmamıştır. Aksine
mitingin karşrsrnda olanların «Anayasanrn teminatı altın,
da oldukları» cafcaflı beyınatlarla ilAn edilmiştiı.

Nereye gidiyoruz?
Her aklı başında vatansever açıkça bu soruyu sormak-

'tadır. ve maalesef kendini tatmin edici istikbale ümitle
baktırıcı bir cevap bulamamaktadrr. Sovyet emperyaliz-
minin beynelmilel ajanları ile, insanlığrn başına açılmış
yeni bir belA Kızıl Çin enternasyonalinin ajanlarr; memle-
ketimizde çeşitli kisveler altında at oynatmaktadır.

Bizdeki bir sabık komünistin kasrm zamanındaki lrak,'
ziyareti ile o devrin kızıl cellAdı Mahdavi'nin Pekin'i ziya-
reti srrasında münasebet kuramayanlar, son anti - komü-
nist lrak ihtilAlinin mahiyetini anlamaktan uzak kalacak-
lardır.

Bizdeki bir mahut'un şu sözleri ile «Memleketçl sos-
yalizme ülkeler sosyalizmr de diyebiliriz -yani enternas-
yonal sosyalizmidir bunun anlamı-» Çin komiiırıizminırı
(Enternasyonalizminin) Afrika ve Ortadoğu'yu fethe me-
mur önderi «Çin İslAm Cemiyeti Başkanı> Burhan Şehi-
di'nin faaliyetlerini 1956 Eylülünde Toplanan Çin Komü-
nist Partisinin VIII. Kongresinde Afrika ve Ortadoğu Müs-
liirnan ülkeleri hakkında alrnan kararları bilrniyeceklerdir.

Evet nereye gidiyoruz?
Babil kutemizin içinde oturtulmuş Tahta atı gördü-

ğümüz ve kapısının aralandığını, maskesiz yiizleri teşhis
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edebildiğimiz halde, hiç bir şey yapamamanın hiiznü için-
deyiz.

Artık birbiılerimizi aldatmaya ihtiyaç yok. Bir Lısım
vatanperveıler Meclis kiirsiisiinden tehlikeyi §aretliyoç
hattA Hiikümetin bir Bakanlığı komünizme karşı uyarıcı
neşriyatı ile radyoları harekete geçiriyor ııe fakat agıl so-
rumlularda bir hareket yok.

Bütiln Tiirk Milletinin komi.iııizmi teşhis edip, ortak-
ları ile birlikte itham edişini beklemek, bir başka anlamda
anarşinin serpiüp gelişmesini sağlayacaktır. Oysa sorum-
luların önünde millete ve insanlğa, dünyanın Tiirkiye
döneminde ferah nefesler aldıracak tedbiıler ve yollar ba-
kir ormanlar gibi duruyor.

" Trova'nın tahta kapıları açıldığı gün, korkulur ki, iş
işten geçmiş olacaktır ve Küba'da işlenen hatö diiııyanın
sırtına öldürücü hançerini saplayarak bir defa daha tdı-
rar edilecek ve kaderimiz karanlık acrlarla helAk olmak
sonucunu doğuracaktır.

27 Mayrs 1960 dan bu yana Komtinizrnin katettği me-
safeye dikkatle göz gezdirmenin zamanı gelmiştir. Yarın
geç kalınacaktu.

NOT: Biı adam var. Rus Neft. Sendikat şirketinden,
görevi karşrlığı aldığı paralarla Abat olmuştur. Irak'ı Ko-
miirıizmin kucağına atmak isteyip de korkunç Akıbetine
u}aşan Kasrm'rn yedirdiği lokmalarla hAlA get get geğir-
mektedir. Kendisini dev aynasında gören bu vicdansız
emir kuluna «Memleketci sosyalizm ülkeler sosyalizmidir.

-Yani enternasyonalisttir-» diyen bu gevşek adama hak
ettiği cevabı verecek, Kızıl vicdanını TEŞHİR edeceğim.
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yeni Taktikler ve kuıbanlar

Geçen yılın Kasım ayınıla Legal - İllgat 81 Komüıist
parti temsilcisi Moşkova'iia sessiz sedasız bir kongre aktet-
tiler. İlgililerin beyanına göre, böylesine katıbalık biı kon-
gre ne Komiintern ne de Komünform zamanında toplan-
mamştır. Ahnan kararlar çok iletaylı, şaşırtıcı ve önemli-
dir. Bu toplantı şunu ispat etmiştiı ki, Koııünizmi bir
ideal gibi gösterip mittetleri içten yümak isteyen Sowİt
Emperyalizmi, bundan böyle ilaha inilirek yollarla hareket
edecektir.

MeselA, komünizmin kanunla yasaklandrğı ülkelerde,
Fabianist sosyalizm ve sosyal adalet gibi en masum, kav-
ramlar, etrafinda komünist cephe birliği kıılrnxk, rnil'li
bünyelerdeki demokratik kuvvetleri birbirine düşiiriip
uzlaşmaz kutuplara ayırmak komünizmle uzaktan - yakın-
dan ilgisi olmayan şahıslarr ileri siirerek siyasi, ilmi (!).
sosyal karakterde dernekler, kurmak, gerektiğinde komü-
nist karakteri- tebellür etmiş, fayda yerine zarar getir-
meğe başlayan siyasi teşekkülleri sabote etmek, toplumgn
bünyesinde halk kitlesinin, münewerlerin ilgisini çekecek
ajitasyonlar yaratıp meseleler ihdasrna başvurmak gibi çok
çeşitli faaliyet salıaları Moskova toplantrsında tespit edilip
karara bağlanmış hususlardan ilhamını almrştır.

Bu kararların maddi belirtilerine bilhassa orta doğu
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ülkelerinde ve son iki yılın Ti.irkiyesinde sık sık rastla-
maktayız.

Türkiye İşçi Partisi yıldırımları üzerine çekmeğe baş-
ladıktan sonra alelacele Ankara'da faaliyete geçen bir der-
neği zikretmek yanlış bir hareket olmasa gerektir. Daha
önceleri İstanbulda teşekkül eden bir - kaç dernek de ayni
şüpheleri üzerinde toplamaktadır. Ayrrca:

- Thalmayer isimli Sendikacr etrafinda koparılan gü-
rültüler;

- T.C.K. nun 141 ve |42 nci maddeleri iizerinde açı-
lan kampanya;

_ Faşizm tehlikesi yaygaralarr,

- Kuyruklar, düşükler, gericiler edebiyatı;
_ 141 ve |42 nci maddelerin tatbikine karşı reaksi-

yonlar;

- TÜRK - İŞ'i parçalama gayretleri ve 22 Aralık Tan-
doğan mitingine karşı cephe alış;

- Devlet PlAnlama teşkilAtına verilmek istenen veçhe;

- Atatürk prensiplerini, Atatürkçülüğü «tck ç,kar
yol; sosyalizm» yorumları ile kaynaştırma;

- Köy Enstitüleri meseleleri;

- Milliyetçileri ve Milliyetçiliği faşizm, ıı-kçıl:k (I'ta-
fatasçrlık) şeklinde takdim ve tezyif;

- Komünizmle mücadele edenler «her taşın altında
komünist arayanlar» olarak göstermek belli başlı komünist
faaliyetlerini belgeleyen karinelerdir.

Hiç değilse kendiliğinden meydana gelen bir takım
olaylar, fırsatçr komünizm tarafından halledilemez hale so-
kulmakta, ayrı inanışta olanlar uzlaşmaz kutuplarda saf-
lanmaktadır. Sınıf şuurunun ve sınıf çatrşmasının sosyal
anlamda teşekkül etmediği ülkelerde komiiıistler zaten
mahalii şartlara uyarak bu parçalayıcı yolu seçmekteydi-
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ler. Son iki yıldan beri ise bu yol, komiiırıist taktiğinde baş
prensip olarak vazedilmiştir.

MeselA son olarak kurulan: «Sosyalist Kültür Derne-
ği»ni ele alalım.

Kurucuları arasında komiinizme karşı olanlar bulun-
duğı,ı gibi, bir vakitler Moskova'dan icazet alaralr gizli
komi.inistpartisinin meı,kezkomitesinde görev almış, komü-
nist pıopagandası yapmaktan mahküm olmuş; gizli komü-
nist partisine girmekten dolayr askeri mahkemeye sevkedil-
miş şahıslar da bulunmaktadır.

«YÖN» Dergisi gibi bir çeşit neo - faşizmin öncülüğünü
yapan, demokratik sosyalizmden çok komünizme veya Ea-
şizme kaymağa müsait hareketin öncüleri de bu dernek
etrafında toplanmış bulunuyor.

40 yrldanberi iyi niyetli sosyalistler, daima komünist-
lerin desteğinden fayda ummuşlar eninde sonunda onlara
takaddüm edeceklerini sanmışlardır. Bunun son örneği iyi
niyetli AlAeddin Tiridoğlu - Atıf Akgüç'ün «Türkiye Sos-
yalist Partisi»nin başına gelenlerdir. Ayni akibetin Os-
man Nuri Torun'larrn, AttilA Karaosmanoğlu'ların, Nejat
Erder'lerin de başına geleceğinden şüphe etmiyoruz. Olay-
ların gelişmesi, 40 yıllık denemelere dayanarak iddia edi-
yoruz ki, son teşebbüs iyi niyetli sosyalist taktikçilerin de
başını yiyecektir. Hamdi Konur, Sadun Aren, Hasan Hü-
seyin Korkmazgil, Asaf Ertekin, Şevket Siireyya Aydemir'-
lerden demokratik ve batılı anlamdaki sosyalizmin geliş-
mesi için fayda umanlar, bundan önceleri olduğu gibi bun-
dan sonra da Türk fikir hayatına istemiyerek de olsa en
büyük fenalığı yapacaklardıı. Yazması, söylemesi bizden.
Düşünmek henüz yolun başında olanlara düşüyor.
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Şevket Süreyya
Aydemir'e açık Mektup

Sayın Şevket Siireyya Aydemir;

Kendi tarihi ve sosyal şartlarımrz içinde bir zaman-
lar sizi ve beni, ihtilAlci komünizmin yeraltr faaliyetine
iten nedenler, birbirinden farklı olmakla birlikte esasta
birleştiğimiz noktalar vardı. Yaşça ve kafaca, benden iler-
de olmanıza rağmen, sizin Afuon Cezaevinde yiireğinizde
hissettiğiniz srzryı, ben de bilhassa 1949'dan sonra hisset-
meğe başladım. Sizin komiirıizmden ayrılırken, geçmişteki
yaşantrnızı içinizde saklama büyiiklüğünü göstermenizi biı
noktaya kadar takdirle karşılarım. 1952 tevkifatından son-
ra ben de ayru büyiiklüğü gösterebilir miydim, bilmiyo-
rum. Fakat şu da var ki, sizin partiden ayrıldığıruz zaman-
ki Tiirkiye şartlariyle, benim partiden ayrrldığım zamanki
Tiirkiye şartları aynı değildi. Sizin zamanrnızda Sovyet
Rusya bugünkü korkunçluğu ile emperyalist veçhesini or-
taya koymamıştr. Komüntern Avrupa'da başarısızlığa uğ-
ramış; Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini iktidara ha-
zırlanıyor ve komiinistler şiddetli takibata uğruyorlar,
tiirlü ezgilere marıız kalıyorlardı. Böyle bir devirde, sizin
bir ifşaat ve reddiye ile ortaya çrkmanızrn gelişmekte olan
faşizme hizmet olacağını takdir ediyorum. Bizzat açıkla-
madığrruz halde, sizi Komünist Partisiyle ihtilAfa düşiiren
sebebin ne olduğunu tahmin ediyorum. Öyle zannediyorum
ki, siz, Tii,rkiye Komiiunist Partisini, Çin'de olduğu gibi
Miıu İhtilal Partisi (cEP) ile birleştirmek istediniz. Sad-
rettin CelAl ile yazüğınu (Lenin ve Leninizm) kitabında
size ait olan böliirıiin 42. sayfasında şöyle diyordunuz:
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«Bize gelince, bizde İinparatorluk zamanlarrnda memleke-
tin hakikaten fena idare edilmesi, liizumsuz muharebeler,
kapitülAsyonlar, memleketimizi bir yarı müstemleke halin-
de buakmrş ve iktisaden inkişafımıza engel olmuştur. Bü-
tiin bunların ve bilhassa Harbiumumi ve Yunan Harple-
rinin tahribatı neticesinde, şimdi memleketimizdeki ikti-
sadi seyir, menfi bir seyirdir. Yani memleketimiz şimdi
bir a"sermaye terakümü» devri yaşamıyor, Memleket umu-
mi bir fakirleşme ve sefilleşme halindedir. ......... binaena-
leyh bizde ne sosyal demokrasi ne de diğeı şekil kütlevi
hareketler için lAzım olan içtimai zemin heni.iz tabiatiyle
teşekkül etmemiştir, Memleketin zengin, sermayedar ileri
bir bale gelmesi şimıti giiniin tarihi bir vazifesiıliı. Bu va-
ziic ise disiplinli ve müteşekkil bir Cumhuriyet Partisine
düşer. Cumhuriyetin idame ve muhafazasr için yapılacak
her hareket, hattA ne kadar şiddetli bile olsa, doğrudur. Te-
rakkiperverane ileri bir harekettir.> Bu satırları |924 yı-
lında yazmışsınız. Ben o tarihlerde doğmamıştım
belki. Bu konudaki dğer fikirlerinizin ne ol-
duğunu bilmiyorum. Bu kadarını da «Suyu Arayan Adam»
eserinizden öğrendim. Biüyorsunuz, aynr yıllarda Çin Ko_
münistleri de Kuomintang'a katılmrşlardı. Kuomintang'ın
20 Ocak 1924'te yaprlan birinci kongresine katılan komü-
nistlerden Li - Ta - Chao bir beyanname yayınlamıştı. Bu
beyannamedeki fikirlerle sizin fikir ve taktiğiniz arasında
son derece ilgi çekici benzerlikler vardı. Bakınız Li . Ta -
Chao ne diyordu: «Biz Çin'in bugiirı batılı devletlerin bir
yarı sömürgesi olduğuna veyahut Dr. Sun Yat Sen'in ga-
yet iyi adlandırdığı gibi ikinci derece bir sömiirge haline
gelmiş olduğunu görüyoruz. Bütiin memleket enerjisini
ınitti ifofili|g sarfetmeükçe Çin'in bu iki, yani yabancı em-
peryalizmin ve Batü lehine çalrşan harp beylerimizin bas_
kıyı ortadan kaldırmasına imkAn yoktur. İhtilaü başarılı
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bir hale getirmek için esaslı olarak birleşme gayesini an-
lamrş bir ihtilil partisine ihtiyaç vardır. Bunun içindir ki,
milletin kalbini, kuvvetini tek bir partiye bağlaması zaru-
reti vardır. Memleketimizin her tarafına bakacak olursak
Kuomintang'ın prensipleri ve liderliği olan yegane İntlal
Partisi oltluğunu görmüş oluruz. Bu parti aynı zamanda
halkı hürriyete kavuşturma mes'uliyetini üzerine,alacak ve
onlara haklarrnı geri verecek, teminat altında yaşamala-
rını sağlayabilecek anlayışlr ve büyük bir milli İhtihl Par-
tisi halinde gelişecek yegane partidir. Bu sebepten biz par-
tiye katılmağa karar verdik...»

Bu memorandumun da tarihi lg24'tür. Li - Ta - Chao'-
nun noktai nazariyle sizin noktai nazartnız arasındaki ben-
zerlik hiç şüphesiz bir tesadüf olamaz. Çin'li komünistler,
görüşlerini komüntern'e kabul ettirdikten sonra, Çin Ko-
miinist Partisi Merkez Komitesine de kabul ettirmişler ve
tatbik sahasına intikal ettirmişlerdi. Öyle zannedilir ki,
siz de o sıralar yeraltı faaliyeti gösteren Gizli Türk Ko-
münist Partisine bu görüşleri kabu] ettirmek için çok uğ_
ı:ai;tınrz ve fakat muvaffak olamadrnız. Ve 1931 - 32 tevki-
fatında da ınüdafaanrz srrasrnda bu görüşlerinizi savuna-
rak Komünist Partisinden ayrrldınrz. O tarihten sonıa da
korriünistler sizi opportonist ilAn ettiler, belki ajan, dediler,
bain dediler.

rÖN Dergisindeki yaz| faaliyetinizle fikirlerinizin
KADRo Devletçiliğinden TÜRK soSYALizMİ'ne sıçradı-
ğını müşahede ettik. Ve dergi belli bir siire size itibar etti.
Fakat dergide komünist nüfuzu arttıkça kenara itildiniz
ve nihayet, bugünkü soyalizm kılığrna bürünmüş komünist
faaliyetlerin beyni olarak kabul ettiğim Prof. Sadun Aren
«iiasıl bir sosyalizm» yazrsında, savunduğunuz TÜRK SOS-
YALİzM'i fikrinizi, sizi Adeta paylayarak reddetti. Sırasiy-
le Cumhuriyet gazetesinde Melih Cevdet Anday, Vatan'da
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lıethi Naci gibi yazarlar, Sadun Aren ile aynı paralelde
fikirler ileri siirerek, sizi sosyalist hareketlerin dışına at-
tılar. Muhtemelen Gizli Komiiııist Partisi ----eğer varsa-
gizti parti bültenlerinde 1950'de Hasan AU nalz ve daha
iki kişi için yaptığı gibi sizin hakkınızda da partizanlara
diıektif vererek sizden sakınmalarını, sizin biı likidatör
olduğunuzu bildirmiştir bile.

Görüyorsunuz ki, sayın Şevket Si.ireyya, 31 yıldrr sus-
muş olmanıza rağmen sosyaüst hareketleri. daima inisiya-
tifi altına almasınr becermiş olan gizli komünistler sizi hAlA
kabul etmiyorlar, hakkınrzda iyi düşünmüyorlar ve sizi
hili affetmiyorlar.

o halde lütfedin, inandığınu samimi rÜnr sosYA-
LİZMİNİN selAmeti uğrıına komünizme karşı kesin cephe-
nizi alınız. Allah gecinden versin ama, ömrüniieiin son dö-
nemlerine geldiniz, hiç olmazsa Tiirkiye'nin oldu bittiye ge-
tirilmek istenen hiirriyetlerini, kurtarmak fikir ve düşün-
ce dünyamızın müspet inkişafını sağlamak iç;n KOMÜNİZ-
ME cephe alınız. Epiktotes olmak her devirde faydalı so-
nuçlar vermez. Sadizm gibi stoizm de bir sakatlrktrr. Ko-
miinizmin sadist davranışları karşısında, sesinizi çılrarır-
sanız, suyu arayanlar sizi şefkatle bağırlarına basacaklar-
dır. Tiirkiye bugiirı sanki sahipsiz bir ülkedir ve enternas-
yonal komünizm istediği gibi meydanlarda at oynatmakta-
dır. İgnazio Slone'nin bir tarihte Togliatti'ye yarı şaka
söylediği «ilakiki ve son savaş yeni komiinistlerle eski ko-
miirristler arasında olacaktır» sözü bugün maalesef Türki-
ye için gerçektir. Birkaç yıldır dar ve geri fikir dünyaları
içine ışık veren ihtildlci sosyalizmin heyecanı ile kendin-
den geçmiş olan gafil aydınları, içinde yilzdiikleri ve belki
de farkında olmadrkları üanetten siz uyandırabilirsiniz.
Sanırrm. Saygılarımla.
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«yön»ün Beliısiz yönii

«Bana yararlı, aileme zararlı bir
şey bilseydim, onu kafamelan atar-
dım; aileme yararlı vatanıma za-
rarlı bir şey bilseydim onu unut_
mağa bakardım; vatanıma yararlı
ama insanlık için zararlı bir şey
bilseydim, bunu bir cinayet olarak
kabul eilerilim.»

MONTESQUiEU

Ortaçağ kilisesinin hür düşünceyi ve aklı tam bin yıl
prangaya vuran meşhur İNDEX'leri vardı. Kilise babala-
rınrn, odun yrğınlarında yaktığı insanlar, Extra ecelessiam
nulla salus (Hakikata giden yol kİliseden geçer) yargtsı-
na karşı çıkan veya bir parçacık hoşgörü (tolerans) dile-
nen aklın ve müsbet düşüncenin savaşçıları idi. Kilisenin
temsil ettiği resmi inanışlara aykrrı, her düşünce, kitap,
şahıs bu index'e alınır (kara liste) böyleükle zorba kilise,
saliklerine gerçeği (!), cennete erişmekte «tek metodu»
dostunu, düşmanını dogmatik bir şekilde empoze ederdi.
Ortaçağ, resmİ kilisenin vazettiği her çeşit inanç karşr-
sında hoşgörüsiiadü (toleranssızdı). Yalnrz kiliseye aykırr
inanlar İnquisitionda yargrlanrp kovuşturulmaz, her fır-
satta hoşgörü'niin müsamahanın da başı ezilir, odun yığın_
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larına atılııdı. Bu yiiaden hoşgörü kavramı, bugtiıı orta-
çağı çok gerilerde buaktığımız halde, hAlA biıaz kilise, bi-
raz teoloji biraz ilı yanm§ insan eti kokır. Ve biz çağı-
mızda ve hele dünyanın Tiirkiye böliimiinde 1905 yılları-
nın ünlü Fransrz yazarı Amddde Matagrin kadar iyimser
olup: «Hoşgörü'süzlük insanlar arasında psikolojik bir olay
olarak bugiin de var, ama artık sosyal biı yara olmaktan
çütı» üyemiyoruz. Çiinkü: Biıinci ve İkinci Dünya Savaş-
larından soıua çağımıza neredeyse, ortaçağı arata-
cak, munis gösterecek şekilde beliren NAZİZM ve KOMÜ-
NİZM'den, ilki ortadan kalktığı halde, ikincisinin başıboş
bırakrlmış korkunç ihtiras ve gelişmesi, hoşgörüsüzlüğün
hala SOSYAL BİB YAaA olarak devam ettiğini açıkça is-
pat ediyor. Ortaçağ'ın meydan zulmünü tekrar hortlatan,
İnquisition'u yeni ilkelerle geliştirip kuwetlendiren KO-
lWÜŞİZll, Demokles'in kılıcı gibi hür insanlığın başı iiee-
rinde duruyor ve medeniyetimizin, kanı, canı, göz ve beyin
nuru pahasına elde ettiği maddi - manevi kıymet hüküm-
lerini, eserlerini, yaşayrş metodunu ve hakkını tehdit edi-
yor.

Toplum yaprsrnı dogmatik bir felsefeye, daha başka bir
deyimle materyalizmin dünya görüşünü zorla kabul ettir-
meğe çalışarak Tanrı tanımaz bir ideoloji'ye göre dünyayı
idare etmek ve bir taşla iki kuş vurarak milletleri bir yan-
dan komiirıistleştirirken öbiir yandan geleneksel slav sö_
mi.irgeciliğini tahakkuk ettirmek isteyen RUSYA'ya, karşı
di.iııyanın en uztın hudut çizgisi ile komşu olan Tiirkiye'nin
aydınları uyanık bulunmazlarsa, yaLıız ailelerinin, vatanları-
nın değil ayni zamanda istesek de istemesek de bağlı bulun-
duğumuz Rönesans kıymet hiiıkümlerinin bir daha geri gel-
memek tizere yıkılıp gideceğini ve insanlrğın helAk olaca-
ğını göreceklerdir. «Komiinizmin de bir §o§yalizm» oldu-
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ğunu ileri sii,ren YÖN'i.irı (1) belirsiz yönü karşısında beli-
ren şüpheınizin, en azından bir yurtseverlik ve insanlık
sevgisi ile izah edilmesini bilhassa diliyoruz. «Düşünen
Adam» yazarlarının hiç biri düşünce hürriyetinin Ortaçağ
İNngX metodlarr ile, peşin hükiiırnlerle, kavramlara verl-
len dogmatik ünlemli anlamlarla kısrtlanmasına razı de-
ğildir. Peşin hükümlerin, ko]ay suçlamanın ve demagojinin
karşrsındayız. Eğer YÖN'ün temsil ettiği ve Türkiye'nin
kalkınmasında TEK METOD gösterdiği SOSYALİZM'e (2)
karşıysak, bunun nedeni sosyalizmin ifade ettiği batılı an-
lamr inkArımız değil, YÖN'ün sosyalizm konusundaki ka-
rarsızlığr, içinde bulunduğu çelişme ve belirsizliği ve bazı
tehlikeli maceralara yataklık ettiği içindir.

Yedi haftadan beri inatla TEK METOD SOSYALİZM
diyen YÖN'ün, bir defa, siyasal bir zorbalığı ve bu zorba-
lığın gerektirdiği, devlet ve hükümet diizenini hatt6 mü-
cadele şekillerini savunduğu, yaydığı için karşısrndayrz;
vatanseverliğin tek ölçüsiinü sosyalizm'de gördüğiinü her
satırrnda imA eden YÖN'e, demokrasiyi çeşitli dünya gö-
rüşlerine barış içinde biı arada yaşama firsatr veren, aşı-
rılıkları uzlaştırmağa, gerginlik ve çatışmaları ortadan kal-
dırmasa bile yumuşatmayı gaye bilen bir diieenli yaşama
metodu olarak görmediği için de KARŞITIZ (Milletin bir
bölüğünü haksız, bir bölüğünü haklı göstermek işçi-patron
gibi kaba çizgilerle bir ayırım yapan davranışlariyle). Niyet
lerindeki bu iki müthiş zaaf YÖN'iin son Sosyalizm sayrsın-
da kesin kanıtlarla belgelendiği için, sosyalizm konusunda
birbirini tutmayan, çelişmeli iddialarr ile bu derginin sos-
yalizmi, komünizme varmak için bir sıçrama tahtası ha-
line getirenlerin gayesine'istemiyerek de olsa hizmdt etti-
ğine inanmak, akla, mantığa ve sağduyuya daha uygun
di§üyor. Komünizm karşısında durumlaır şek ve şüphe-
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den uzak bir şekilde belirmiş samimi Avrupalı sosyaüst-
lerin durumunu henüz YÖN'cülerde müşahede etmiş deği,
liz. Bize öyle geliyor ki, YÖN'iin temsil ettiği sosyalist me-
tod <<ne Rusya ne Amerika» diyen İtalyan Komünist Par-
tisinin kurucularrndan. olup, bazı sebeplerden Üçüncü En-
ternasyonalden ayrrlan, 1940'da siyaset lügatinde «Third
Front - Üçüncü Cephe» diye yer alan sonu Neutralism da-
laverası ile gene Üçüncü Enternasyonalin emellerine ça-
nak tutan İgnazio silone sosyalizmidir. Ki, bu yeni enternas-
yonalin Fransa'da Mitterand, Mendes - France; İngiltere'de
Richard Crosman, müteveffa Bevan, İtalya'da NENNİ gibi
temsilcileri vardır. Bizi yalanlamak isterse, haklı olarak şu
soruları sorabiliriz kendilerine:

YÖN,ÜN SAVUNDUĞIJ H.IZ.LI KALKINMADA
TEK METOD OLARAK GÖSTERDİĞİ SOSYAİİZM NA-
SIL BİR SosYALİzM,dir?

Şevket Süreyya Aydemir'in belirttiğine göre «Komü-
nizm de bir sosyalizmdir» yargısındaki cesurAne bir şekil-
de veçhe değiştirmiş ve faşist karakterinden sıyrılmış
«Kadro>> Sosyalizmi midir?

Yoksa Abdi İpekçi'nin övdüğü Fabianism veya Mr.
Robert Owen'un, işçiye mesken, okul, park sağlayan cö-
mert patron sosyalizmi midir?

Yahut, peyk kadrosunda yer almrş, Türkkaya Ataöv'iin
övdüğü Marksist - Leninist - Kruşevist, Castro sosyalizmi
midir?

Veya, Kingsley Martin'in dünya siyaset çatışmasında
neutralizm'e varan Nasrr'ın <<ne o yana ne bu yana» slo_
ganı ile ifade edilen, sol cepheye yataklık ve ajanlık eden
lopçu fellah sosyalizmi midir?

Yoksa, kişilerin toprak sahibi olmasınr hoş görmeyen
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eski Ahid peygamberlerinin «mal üstüne mal koyan mek-
ruhtur» diyen Yahudi sosyalizmi midir?

Yahut, üretimle (istihsalle) birlikte işçi ücretlerinin
de artacağı vaadiyle işçileri avlamaya çalışan, ağıı harp
sanayii kapitalistlerinin sözcüsü John Strachey sosyaliz-
mi midir?

Veya, kendi vicdanında beraet ettiğinden şüpheci ol-
duğuna inandrğrmız, 1952 - 53 yılında yargrlanan Türkiye
Gizli Komünist Partisi icra komitesi sekreteri Zeki Baştı-
mar'ın ve daha başkalarının, <.IrÜCREr> arkadaşı bir Pro-
fesör'ün modası geçmiş Devlet Sosyalizmi midir? (3)

Sorularımız meydanda. YÖN, bu çeşitli sosyalistlerden
hangisini temsil ediyor, bilmiyoruz, Eminiz ki kendileri de
bilmiyorlar. İnatla savundukları, IİIZLI KALKINMADA
TEK METOD SOSYALİZM'ini bir emrivaki haline sok-
mak için, her fanatik siyasi mücadelede denenmiş anti -
demokratik ve makyavelist gayri ahlAki bir usulü, yani
ayni gayede olup da aralarrnda metod farkı olanları belli
bir zaman için şimdilik kayiliyle birleştirerek, 1936'lardaki
Fransız komünist partisi taktiğine uygun bir şekilde, he-
nüz YÖN'cülerin ismini koymadıklarr Populaire Front -
Halk Cephesi'nin SOSYALİST dri5anlrğını üzerlerine almış
oldukları zehabını uyandrrıyorlar.

YÖN'ün neşir faaliyetinin içinde bulunduğumuz bu
buhranlı günlerde memleket için tehlikeli maceralara ya-
taklft ettiğine 

-istemiyerek 
de olsa- inanryoruz. Bu inan-

cımızı YÖN'cülerin beynelmilel ve iç komünizm konusun-
da durumlarını TASRİH'ten kaçındıkları gerçeğine dayıyo-
ruz,

Metod farkı olaı, ayni gayelerin tevhidinde, dAva (!) ka-
zanıldıktan soffa gerçek idarenin kimin eline geçeceğini
hiç kimse bilemez. Tarih bunun acr örnekleri ile doludur.
1789'un trajik ve kanlı dönemi; 1917'de Dumayı saran ıs-
lahatçı ve Meşrutiyetçi Çar Ordusunun darbesine Bolşevik-



lerin konması; Pozitivist Beneş'in bir zamanlar dünyanın
örnek demokrasisi olan Çekoslavakya'da uyguladığı de-
mokratik sosyalizmin, Gotwalt tuzağrna kurban gitmesi:
İkinci Dünya Harbinde Alman istilöcılarına kArşr direnen,
Bulgar, Arnavutluk, Yugos|av, Macar, Polonya vatanse-
verlerinin komünistlerle birleştikten sonraki Akıbetleri,
görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara
acı bir ihtardır.

Bazı siyasi particilerin sol kanatlarl, YÖN'ün belirsiz
yönünü teşvik ederken, bunun bir TAKTİK olduğunu sa-
nıyorlarsa, kendilerine gülüp geçmekten ve acımaktan baş-
ka bir şey yapamayız. Ama uyandıklarr zaman görecekler-
dir ki, köprülerin altından sular akmrş, atr alan Üsküdar'ı
gegmiştir.

Türkiye'de Komünizmin, sosyalizm tezgAhında müşte-
ri bulduğunu deneyleri ile bildiğimiz için son defa dost-
ça kendilerine sesleniyoruz. Komünizm karşrsrnda durumu-
nıuzu sarih olarak tasrih ediniz ve bazr yazarlarrnızı da
ktndi neşriyatrnuin selAmeti için; komünizm karşısındaki
durumlarını açıklamağa teşvik ediniz.

yörıl'tin, osmanlr soyalistleri olarak gösterdiği Namık
Kemal ve Ziya Gökalp'e gelince, şimdilik bu sahip çıkma_
nın değişmez bir komünist sahtekArlığı olduğunu ifadeyle
yetineceğiz. Bir başka vesile ile ilk Osmanlı sosyalistleri-
nin kimler olduklarını, ne gibi siyasi gayeler peşinde koş-
tuklarınr, tarih ilminin ışığında açıklamağı bir vazife bile-
ceğiz.

YÖN büıün entellektüel iddialarına rağmen, sosyalizm
ve benzeri kavramlar karşısındaki genel bilgisizlikleri sö-
mürerek muhafazakAr Meşrutiyet taraflrsr Namrk Kemal'i;
Durkheim'in toplumca sosyolojisi'ni Türk milliyetçiliğine
uygulamış «Misakİı Milli» milliyetçisi Ziya Gökalp'l sos-
yalist gösterirken bilerek veya bilmeyerek, komünist iki-
yüzlülüğünü, propaganda metodlarını, yalancrlrğını seçti-
ğinin bilemeyiz farkında mıdır?



YALAN, TAHRİF, BIJRIryA kıymetlerine sahip çık-
ına, iftira ve devamlı suçlama komünizmin kanunen ya-
saklandığı ülkelerde baş vurduğu çarelerdir. Bu konuda
Viladimir Ulyanof LENİN'in şu sözlerini gaflet içinde o-
lan]ara ithaf ediyoruz :

«Daha kuwetli bir muarız, ancak di§manlar arasında,
her nevi, hattA en küçük ayrılrktan muhtelif ülkelerin bur-
juvaları arasındaki her menfaat aylığından faydalanmak,
bir müttefiki kazanmak için bizzat en küçük imkAnı dahi
ihtimam, itina, ihtiyat, beceriklilikle kullanmak sureti ile
yenilebilir. Bunu anlamayan Marksizmi ve İlmi (l) sos-
yalizmi kavramamış demektir... Fakat biz ihtilAlde başka
bir zaruri . sanatr daha öğrenmiş bulunuyoruz. Taktiğimiz
çabuk ve sert değiştirme; değişen objektif şartlarr nazarr
itibara alma; mevcut yol muayyen bir zaman kesimi içinde
maksada aykrrı ve imkAnsız göriinüyorsa, hedefimiz için
başka bir yol seçme kaabiliyeti ve istikameti... (YAni
yön!)... Gayri meşru mücadele şekillerini ıneşru müca-
dele ile bağlamasını anlamayan ihtilAlciler çok kötü ihti-
lAlcilerdir... Şimdiye kadar birlik temin edemedikleri için
dünya burjuvazisine galebe çaldık...»

Bugün sosyalizmin krrk ambarr olan YÖN, yarrn da-
ha net bir şekilde Leııin'in ilmi sosyalizminde karar kılar-
sa şaşmayalım. Zira hudutsuz ihtirasları durdurmaya kaa-
dir hiç bir dünyalık kudret yoktur. Ama bu ihtiraslar sa-
hikıine de, ınensup olduğu cemiyete de her zaman fenalık
getirmekten başka bir işe yaramamıştır.

Sonra, ?. sayısrnda yÖN «DüNYA SOSYALİZME Gİ-
DİYOR» tliye ünliiyor! Otabilir. L944 - 45 komünistleri de,
İngiliz Genel Seçimlerinde İşçi Partisi iktidarı aldrğı za-
man ayni temayr işlemişlerdi. Ama onlarrn sosyalizmi, tA-
bii başka bir sosyalizm'di. Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in Tür-

a
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kiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin, İzmir VilAyet
teşkilAtına gönderdiği, <<komünizm propagandası yok, ısrar-
la sosyalizm, sosyalizm deyiniz>> genelgesi, kimbilir Askerl
Mahkemenin hangi mahzenindeki sandıklarda uyumakta-
dir.

(1) YÖN - §ayı: 7; sayfa: 7; Şevket Süreyya Ayile-
mir «Türk Sosyalizmi ve Fikir Atatürkçülüğü» makalesi,
29. satır.

(2) YÖN - §ayı: ?; sayfa: 3; Doğan Avcıoğlu'nun «Nl-
çin Sosyalizm» makalesi: «... Eızlı kalk|nmayı sağlıyacak
TEK METoD sosYALizM»

(3) l8/9/r953 tarih, 953 - 17 sa5rılı 2 Numaralı Ankara
Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesi aılına Albay
Hikim Sayın Halil Ölçer'in tiüzenleiliği İdilianame, sayfa:
105, satır: 1?, 18, 19, 20, 21,22ı «... Yine mazııun ZDKİ
BAŞTIMAR, SEVİM TARI'ya; maznun ve hilen yabancı
memlekette bulunan (o zaman İngiltere'de) Prof. Sailun
Aren'in adresini vermiştir. Dış Büloya ıliğer yabancı
memleketlerileki (komünist) partilerle irtibat tesisi vazi-
fesi verililiğinden SEVİM TARI, Saelun Aren ile irtİbat
tesis edecekti. Sadun Aren burada (Türkiye'de) partili
(komünist) olup ZEKİ BAŞTIMAR Ankara'da iken ken-
disine bağlı bulunuyordu. Bilihare Ömer Lütfü Tunçay'a
ve Kemal Ergin'e bağlanilr (Bu her iki şahıs ıla Vilİyet
Komitesi sekreteri idi, Satlun Aren'in ile pasif bir mer-
kez komitesi üvesi olduğu şüpheleri mevcuttu. Sadun Aren
bugünkü YÖN'ü yöneten «sosyalist» profesördür. Savcı Al-
hay llalil Ölçer bu hükmünü kafaitan atmış ileğililir
Ömer Lütfü Tunçay, keza Y. Ç. ile Nijat Özön hem ilk
tahkikatta hem de duruşmada bu durumu teyid ederek,
Savcının iddialarını iloğrulatlılar.
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<«Yön» ün Yönii Beliriyor

Bundan önceki yazılarımızdan birinde, «YÖN»ün sos_
yalizm konusundaki belirsizliğine değinerek, bir giiı karşı_
rnıza Marx'ın ve Lenin'in «ilmi» sosyalizmi ile çıkarlarsa,
şaşmamak gerektiğini söylemiştik.

Uyarmalardan soııra «YÖN»de sosyalizmden neyi anla-
dığını bilmediği için, neyi anladığrnı araştırmağa kalkıştı.
Bir taraftan GüIten Kazgan, bir taraftan Sadun Aren, Şev-
ket Siit,eyya ve daha başka yazarlar, YÖN'e yön verecek
bir sosyalizmin tarifini yapmağa başladılar. Bu arada Do-
ğan Avcıoğlu da «Kallıınmada tek metod sosyalizm» iddi-
alarına bir seri yazısı ile gerekçe hazırlamakla meşgul.

YÖN'iln sosyaüzm özel sayısının uğradığı fiyaskodan
sonra derginin yazarlar1 işte bizim sosyalizmden anladı-
ğımız budur dercesine gayretlerle kaleıne aldıkları sosya-
lizan yazılar, çelişmeleıle dolu. Bunu biz söylemiyoruz.
Kendi yazarlari söylüyor. MeselA bu durum hhan Seiçuk
lsimti fıkracıya göre bir «çıkmaz»dır. Sadun Aren'e göre
ise bir tek ilmi sosyalizm vardır, Şevket Süreyya ile Dr.
Tiirkkaya Ataöv'ün «Türk Sosyalizm»i boşuna gayrettir.

Gülten Kazgan, bizim, «Yeni İstanbul»da çıkan «Sos-
yalizme niçin hayır demeliyiz?» başlıklı üç yazımdaki red
için ileri siirdüğümüz sosyal ve ekonomik sebeplerimizi
doğrulayan düşiınceler ileri stirerek, Tiirkiye'de Devletçi-

97



liğin, sosyalizmin genel metodları ile uygulanamıyacağını
belirtiyor. Ekonomik ve sosyal yaprmrzdaki özelliğe, Batının
kapitalizm öncesi devrindeki geriüğine eş geriliğimize dit-
kati çekip, devletçiliğimizin kendine özgü değerleri olma-
sını şavunuyor. (YÖN - Sayı: 13).

Bu satırlarrn yazarı, sosyalizmin ne karşrsındadır ne
de yanında. Sadece komünizmin karşrsrndadrr. Zaman za-
man YÖN'ü konu yapıyorsa, YÖN sosyalistleri arasrna sız-
ma istidadı gösteren komünizme karşı, iyi niyetli insan-
larr uJreımak için bunu yapıyor.

Elbette ki gerçek sosyalist değerler, geniş ve anlayışlı
bir tartışmanın sonunda belirecektir.. Bu tartışmaların ola-
geldiği ortamlarda da, kötü niyetli komünist sızma]arrn
olacağr aşikArdır. Komünizm bu tartışmalara, muhakkak
ki, Orak - Çekiç'le III. enternasyonal sloganları ile karışa-
cak değildir. Ama pek alA Sadun Aren'in kamuflAjlı sureti
haktan görünen «Nasıl bir sosyalizm?» yazısı ile sızabilir.
Ve esasen bu yazarın sosyalizm konusundaki fanatik inanç--
ları da Marx'tan, Lenin'den, Stalin'den ve daha başka ko-
münist nazariyecilerden farklr da değildir. Ve bu yazarrn
kaleminde, Şevket Süreyya da, Türkkaya Ataöv de, Gül-
ten Kazgan da bir kalemde cerhedilebilir.

Sadun Aren'in yazısında ustalrklr bir takdim var. Ona
göre artık batı değişmiştir. Kapitalizm ve sosyalizm konu-
sundaki cepheler eski keskinliğini kaybetmiştir. Hele
Türkiye için 10. yüzyıl teoriciliğini seçmek hiç de çıkar yol
değildir.

«.. aşırı teoricilik ya da doktrincilik diyebileceğimiz
birinci yol bugünkü Türkiye'nin meselelerini 19. yüyılın
müsamahasız doktrinleri çerçevesi içinde çözümlemeğe
kalkmak» yanhştır. Bu bir hatA olur. Memleketimizde sos_

98



yalist fikirlerle kapitalist teoriler keskin bir şekilde bir-
birlerine cephe almrşlardır:

«Memleketimizdeki bu farklı duruma rağmen, 19. yiiz-
yıl tipi bir dokrin çatışmasına düşmek gene de hatAlı ola-
caktır, fazla keskin doktriner bir mücadele, tarihi gelişme
ve gi,iniin şartlarına intibak etmeyen sun'İ bir durum ya-
rataeak ve büyülr kitleyi kavrayamayacak, ilgilendirme-
yecektir.»

Sadun Aren'in yukarıdaki satrrlarr, gizli faaliyet yeri-
ne açık mücadeleyi savunan komiinist doktrincilerin görüş_
lerini belgeleyen gerekçelerden başka birşey olmasa ge-
rektir.

Sadun Aren'e göre, bu bir taktik meselesidir. Sert ve
keskin mücadeleye karşı halk uyanrktır (ki, kendisi buna
tarihi gelişme ve günün şartları diyor). Esas olan büyiik
kitleyi kavramaktır. B da cepheden taarruzla olmaz.

«YÖN'ün belirsiz yönü» başlıklı yazımızda, endişele-
rimizin ne kadar haklı olduğunu, maskesini düşiiren Sadun
Aren'in «Nasıl bir sosyalizm?» yazısı ispat ediyor. Ve bal
gibi iktisaden geri kalmış ülkelerde meselA bir Sadun
Aren'in kaleminde sosyalizm komünizme tezgİhtarlık ya-
pıyor. Sadun Aren için Şevket Süreyya ve Tüıkkaya Ata-
öv'ün «Türk Sosyalizmi» ikinci bir hatAdır. Olmaz böyle
şey demeğe getiriyor, bütün fanatik komünistler gibi. İşte:

«... Bu pratikçi görüşün (yAni Türk sosyalizmini bul-
mak isteyenlerin) diğer fakat daha derli toplu bir ifadesi
de, Tiirkiye için ve Türkiye'ye malisus, yeni bir gelişme
teorisi yeni bir sosyalizm bulmak teklifidir. Bu fikir de
yersiz ve yanıltrcıdrr. (Komünistlerle «Kadro»cular arasın-
daki geleneksel ihtilAf). Bildindiği gibi sosyalizm belli bir
değerler sistemidir ve bunun gerisinde de, sosyal değişimi
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tahlil ve izah eden belli bir metod vardır. (Sadun Aren
söylemiyor bu metodun adınr, biz söyteyelim: DİYALEK-
TİK MATERYALİZM). Bu metod ilim metodudur. Doktri-
ni ne olursa olsun bütün ciddi sosyoloğ ve tarihçiler tara-
fından benimsenmiştir. (Komüniste göre ciddi olanlar gene
komünistlerdir. Bir Politzer ciddidir de, meselA bir Berg-
son ciddi değildir). , Bu şekilde kavrandığr takdirde yani
bir sistem ve metod model olarak ancak tek bir sosyalizm
vardır. (Marx, Lenin, Kruşçev, Stalin, W. Pieck daha ne
kadar komünist idarecisi ve nazariyecisi varsa böyle söy-
lüyor. İhtilal yerine tekAmülü seçen bütün sosyalistlerin
karşısrna, kornünistler bu birleştirici iddialarla çıkıyor-
lar.) Türkiye için ayrı bir sosyalizmden bahsetmek Türk
insanr ve toplumunun diğer insan ve toplumlardan temelli
olarak farklı değer yargılarrna ve gelişme kanunlarrna sa-
hip ve tAbi olduğunu kabul etmek demek olur ki böyle
bir şeyin yanhşlığı açıktır. (Sadun Aren elbette ki hatAlı
düşünüyor ve kendi fikirleri ile çelişiyor. Her toplumun
kendine özgü özellikleri tarihi gelişmesi ve günlük şart-
ları olduğunu kabu1 ettikten sonra, bir tek sosyalizmden
bahsetmesi çelişme değil de nedir?..) Bu sebepten yeni bir
sosyalizm modeli bir TÜRKİYE SOSYALİZMİ bulmak için
beyhudeliği mukadder gayretler saıfetmemelidir. (Aıtık
Sadun Aren'in bu tArizine de Şevket Süreyya ile Tiirkkaya
Ataöv cevap versinler canım!)

Sadun Aren, bir tek sosyalizmin dışında sosyalizm ta-
nrmıyor ama, kendisi iğneyle kuyu kazacak kadar da sa-
bırlıdır. Tarihi gelişme ve günün şartları içinde azıcı}ç te-
1ifçilik şarttır:

<<Sosyalizmden yana olanların da küçük farklardan
ötürü büyük ihtilaflara düşmeyecek ]ıadar miisamahalıı
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fakat el yordamı ile mesele çözmeğe iltifat etmeyecek ka-
dar da imanlı ve kararlı olmaiarı lAzımdır.»

Bizce, Yön'iiı yönü belirmeğe başlamıştır. Gene iddia
ediyoruz ki, birkaç safdil sosyalistin iyi niyetleri, komü-
njzmin taktik değiştirmiş yeni hareketine Alet olmaktadır,
olacaktır. Sosyalizm tezgAhında komünizm satılmağa baş-janmrştır. Yakında bu kon"ıünizmin müşterileri, bizde bu
gaflet olduktan sonra maskesiz bir şekilde.aramızda dolaş-
ırıağa başlayacaktır. Çanlar çalryor, çanlar çalıyor. Dikkati
çckiyoruz ve soruyoruz:

_ ÇANLAR KİMİN İÇİr.ı Çaıryonıı.
YÖlt'tln iyi niyetli sosyalistlerine, Lenin'in ağzından

gerçek komünistin nasıl olması lAzım geldiğini duyuruyor
ve onların etraf]arınİ, önlerini, arkalarmı kollamalarını
bir defa daha hatırlatryoruz:

«Gayrimeşru mücadele şekillerini meşru mücadele ile
bağlamasını anlamayan ihtilAlciler çok kötü ihtilAlcilerdir.»

Sadun Aren'in maskesiz yüzü ve kabiliyetleıini de ar-
tık siz teşhis edin gafillerl
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Vesika İsteyenlere

ıYÖN, Dergisi son nüshasrnda milli olan ne varsa,
hepsine saldırilıktan sonra, gittikçe kırmızıIaşn kapağın-
da soruyor:

_ Sol hareketlere yapılan Rus yardımı ispat edilebilir
mi? diye.

Komünizmle mücadeleyi te_zvitat olarak gösteren bu
dergiye şimdilik geçmişten 2 vesika sunuyoruz:

Bilindiği gibi 1926 - 1927 yılında Vedad Nedim Tör'ün
ihbarı sonucu Dı,. Şefik }Iiisnü uzun sakalr ile Tokatlıyan
salonlarında yakalanmış ve Gizli Komünist Partisi bütün
hücreleri ile meydana çıkarılmıştı.

«YÖN»ün revizyonist görüşlerinin sözcülüğünü yapan
Şevket Süreyya Aydemir de bu tevkifatta vardı. Mahkeme
7 Kasım 1927 tarihli kararında vesikalarr ile komünistle-
rin Ruslardan maddi yardınr gördüğünü ispat etti.

Şöyle ki:
1) Dr. Şefik Hüsnü, 1926'da Viyana'da Vedad Nedim

(Töı), Hamdi Şamilof ve Balıkesirli Mehmet'Ie bir içtima
akteder. Bazı kararlar alrrlar. Şefik Hüsnü diğer yoldaş-
larından sonra sahte pasaportla ve külliyetli miktarda Rus
parası ile yurda gelir. Ve faaliyetlerinden biri olarak Tay-
yare Cemiyeti ai.eyhine beyannameler dağıtır;

2) Eylül 1927'de komünterne yazl yazan Dr. Şefik
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Hüsnü, Tütüncü]er ve Şimendifer işçilerini hücrelendiı-
mek için para ister. Gelen cevap bu isteği teyid eder;

3) 1926 - 1927 Tahkikatında Gizli Komiiırıist Partisini
Ruslarrn nasrl finanse ettiği de ispat edilmiştir.

Meseli:
a) ASKOT şirketi ile komünist partisi araslndaki apa-

rat VEDAT NEDİM (TÖR)diI;
b) NEFT - SENDİKAT şirketinin apartı ise şEVKET

SÜREYYA AYDEMİR.
c) HAMDİ ŞAMİLoF ise, «Rus Harici Ticaret Ban-

kası>>nın memurudur;
d) HÜSNÜ SAİD de «Sovyet vapur acentası»nda ça-

lışmaktadır.
Vedat Nedim, Şevket Süreyya, Hamdi Şamilof, Hiisnü

said Gizli komünist partisinin Merkez İcra komitesi Azasr
idiler. Ve bu zevat çalıştıkları şirketlerden dolgun maaş (!)
alıyorlardı. (*)

Gerek «YÖN»cüler, gerekse merakh vatand.aşlar bu
Lonuda daha fazla bilgi edinmek istiyorlarsa, geniş tecrü_
l,ıeleri ve hAtıraları olan Şevket Süreyya Aydemir'e baş-
,ııırabilirler.

f-
Bir de şu var: Son günlerde bir «Kafatasçılık suçlama_

sı» aldı yürüdü.
Bu mesele 1944'de de alevlenmişti... 1946 komiinist

tevkifatında Şefik Hüsnü'nün notları arasında ele geçen bir
belgeyi, «Kafatasçıiık suçlayrcılarrna» ithaf ederek şimdi-
dilik susuyoruz.

('") Bu adamlara ödenen ilolgun maaşrn miktarı o za-
ırıanlar Atatürk'ün altlığı maaş civarındaydı. Mezkür şir-
ketler ise yüzile yüz Ruslar tarafından finanse ediliyordu.
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Şefik Hüsnü, bağlı olduğu efendilerine şu raporu ya.
zıyor:

«... Yine bu srralarda (1944) gemi azıya alan ırkçr -
faşist hareketine karşı da sistemli bir mücadele yürüiülü-
yordu. Daha yaz başlangıcında rÜnrÇÜlÜK meselesinin
iç ytizi.inü ilmi (!) bir şekilde tahlit ve teşhir eden bir bro_
şür EN BÜYÜK TEHLİKE namr altrnda Legal olarak mat-
buat Alemine sürülmüştür...»

Bu broşür hatırlarda olduğu üzere müseccel koııünist
Faris Erkman imzasınr taşıyordu ve TAN gazetesinde, bu-
sün büyük bir İstanbul gazetesinin yaptrğı şekilde takdim
edilmişti.
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i{amık Keınal Sosyalist Değildi

YÖll Dergisiniıı, Namık Kemal ile Ziya Gökalp'i sos_
yalist göstermesi düpediiz yalandır. Hiç bir belgeye dayan-
mamaktadır. Namık Kemal'in, gazetecilik döneminde hangi
nıeselelere dokunduğunu ve bu meseleler karşrsında neler
düşündi.iğünü anlamak için İBRET, DtYoJEN gibi gaze-
telere ve diğer eserlerine bakmak kAfidir.

Bir defa, devrinin aydınları arasında Namık Kemal
belki en fazla muhafazakAr olanı ve ferdi teşebbüse bağlı
kalanı idi. Üstelik düşiirıceterinde bir genellik vardı. Hiç
bir meşelede derine inmemişti. Namık Kemal, bizim bü-
yük gazeteciler gibi, bir ansiklopedist idi. Avrupa'ya git-
tiği zaman da, Ahmet Mithat Efendi gibi, Sorbon'un bi-
nalarını bahçesini, kaba saba ve gazete haberleıi dahiline
giren zenginlikleri göımüş yaşadığı ortamın sebeplerine,
inmemişti. O'nun Avrupa konusundaki gözlemleri, Hik-
met Feridun Es'in . Afrika gezileri sırasında edindiklerin-
den farksrzdı.

Belli biı dönemdg Ti.irkiye'de komi.irıistler Namık Ke_
mAl'i «Vatan» idealinden, Türkiye'nin bir ziraat memle-
keti olduğu fikrini savunuşundar1 Avrupa'ya gittiği de-
virlerin, ağıı sanayi'in gelişme ve işçi sırufının bir'siyasi
kuwet olarak beürdiği ve bunları görmediğinden dolayı
tipik bir burjuva olarak değerlendirirler ve takbih için
makaleler, broşürler kaleme alrrlardı. Şimdiyse YÖN'ün

105



(Vatan Şairi» Namık KemAl'i Sosyalist ilAn. etmesi, tak-
tikte bir hayli merhale kat'edildiğinin belgesidir (!).

Namık Kemal heniiz 23 yaşındayken Şinasi'nin yar-
drmı ile gazeteciliğe başlamıştı. 27 yaşında Avrupa'ya git-
ti 32 yaşında döndü ve İBRET'i çıkardr. İBRET'in ya-
yım siiresi 9 aydrr. İbret'teki yazıları «Bütiin hayatını ka-
rakterize eden bazı fikirleri tebariiz ettirmesi bakımınilan
çok ehemmiyetli telikki edilecek şekilileilir...» (Mustafa
Nihat özön - Namık Kemal ve İbret Gazetesi - Remzi Ki-
tabevi - 1938 - sayfa Önsöz: YII).

Namık Kemal'in gazeteciliği zamanında hangi konu-
laıa el attığını ve neler yazdığını kuşbakışı olarak gözden
geçiri,,,erelim.

Diyojen'in 3 ve 8. sayrlarında «Boğazlar işi ve Kara-
deniz lirnanlarrn:n tahkim meselesi»ni söz konusu eder.

Gene aynı gazetenin 6 ve 9 Şubat 1B7l tarihli nüs-
halarında ise «Devlet ve milleti tahkir eden» ecnebi ga-
zeteleri takbih eder ve oıılarla polemiğe girişir. Bu gaze-
teler şunlardır: Levant Times, Courier d'Orient, Esprit,
Levant Heralt.

Diyojen'in 11. ve İbret'in 14. sayrsında ise Hakayık'ın
(Hükümet-i Misriye) demesine takılarak Csmanlr sömür-
geciliğinin taraftarı ve Avrupa ]iberalizminin o yıllar des-
teklediği, azınlrkların milli bağımsızlrğına karşı olduğu-
nu belgeleı.

Namık Kemal, Tanzimat'la başlayan istikraz siyasetine
de tamamen aleyhtarclı. Bu bakımdan onun düşünceleri
İkinci Abdülhamit'e uyar. Tanzimat maliyesinin aleyhinde
olacak şekilde muhafazakArdır. İennt'in 19. sayısıncla
Fuat Paşa'nın «Bu Devlet - Yani Osmanlr Devleıi - İs-
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tikrarsız Yaşayamaz>> fikrine nıuarızdır. İstikrazları söz
konusu ederek: «Bir Vakit Gelecelt lıi> başlıklı yazısında
«... Bizde borçla beçinmelı hülyası... mahvü nabut ola-
caktrr» der.

Gene aynı gazetenin 3 numaralı nüshasında (Ahlak)
başlıklı makalesinde 1871 Fransasın'dan bahseder. YÖN'ün
telmihte bulunduğu COMMUNE idaresinden söz bile aç-
maz..

4. sayıda (Memuriyet) diye bir makalesi vardır: «..Me-
mur rütbeli bir hizmetkirdır..» hüküınet ise der: «... Bir
noktaya tecemmüm eden insaniarın saadeti maddiye ve
mAneviyelerini gözetmeğe memur bir heyet,..»

Namık Kema] İbret'in 5. sayrsında cla tekrar «Muha-
berei ahirenin sebebleri başhkiı yazrsında 1870 - ?1 Fran-
sasrntian bahsettiği halde Commune'den söz açmaz.

14. sayrda «Teştidi Revabit» yazısında ise Milliyet
kavramı üzerinde konuşur.

84. sayıda (1 Aralık 1873) «Medeniyet». isimli maka-
lede bu kavramın genel ve harcıAlem bir övgüsünü yapar,
çok sathi bir şekilde Avrupa İşçi hareketlerinden bahiste,
esas tutkusu olan HÜRRİYET'ten söz açar «Bir de İnsa-
nın hak ve maksadı yaşamak değil Hiirriyetle yaşamak_
tır» der.

Namrk Kemal, sosyal meselelerle uğraşmaz. Bazr kav-
ramlar üzerinde avamca durur, satıhta kalır. Açıklamala-
rı kendine göre'dir ve sistemsizdir. Meselelerin o kadar
sathırıdadır ki, <<Terakki» başlıklı makalesinde (İbret -
Sayı: 45 - Kasım 1872) gelişmekte olan Avrupa kapita-
lizminin sömürgecilik safhası iizerinde övücü sözler eder.
Daha sömürgeciliğin bile farkında değildir: «Bir dul kadın
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eytam mektebine 300 bin altın ihda ediyor, kundura bo-
yasr yapaı1 bir adam vasiyetnamesinde fukaraya 20.000

lira bırakıyor. Bu saadet yalnız Londra'ya değil, Fransa'-
nın, AJmanya'nın, İsviçre'nin, Amerika'nrn deracatr mü-
tevafite ile heı, ,iarafrna şamildir»

Göıülüyor ki, O'nu sosyalist göstermek düpedüz yalan-
dır. O, liberal kapitalist kalkınmanrn asıl mahiyetine bile
ineraemiş, çok satıhta kalarak ancak gazete hAvadislerine
dayanarak, basit'in basit'i bir hayranlık ifade etmiştir.

Namık Kemal'in aynr makalesinde başka pasajlartia
gösterelim ki, meşrebinin sosyalizmden ne kadar uzak ol-
drığu anlaşılsın :

«.. Altın çıkarmak için ibraz ettikleri gayret, para ka-
zanmak için olan himmetlerin hiç birinden dün değildir.
Avustralya'nın bir büyük parçasında hemen ne kadar top-
rak varise elemişler, yalnız oradan hasıl ettikleri bir yere
cemolununca -hesap edilmiş- Kızkulesi büyiiklüğiine
yakın bir şekli ehrami vücuda geliyor...» «.... Garibi şu-
rasıdır ki, o kadar satvetli bir hükümetin asayişi halkı
muhafazaya memur olan zaptiyelerden başka ortada bir
eseri görülmez.. Halkın ise, o kadar mihnetle beraber ha-
zinelere malik olan en büyiik eshabı serbeti seksen yaşın-
da olduğu halde gene mağazasrna gider, akşamlara kadar
aylıklı hizmetkArlar gibi işle iştigal eder... Mamafih gene
yalnız maı,ifet ve vesaiti servette dembeden meşhut olan
kemalat ve terakki, adalet ve ahlAkça bAlAda bahsolunan
noksanların pek çok tesiretını setrediyor.. Elden gelen sa-
yı fiile getirdikten sonra müyesser olan kisp ve iktifa de-
mek olan kanaat başka manAya hamdolunmuş. Bir hırk
ile bir lokma nasip oldu mu bir kenzi lAyefnaya malikiyet
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zehabı hasrl olarak tenperverlik peygülesinde yan gehp
zevka bakmak sevap hükmünde tutuluyor..»

Görülüyor ki, Namık Kemal şu veya bu şekilde, hattA
karineler yoluyla da olsa sosyalist gösterilemez. O olsa ol_
sa 18 - 19. yüzyılın liberalizminin etkisi altında kalmış bir
yazardrr. Devrini ilmi ve sistemli bir şekilde kavramamış,
ancak, bir takım kavramlara, meşruti fikirlerinden doiayı
siyaset icabı bir gazeteci olarak ilgi duymuştur.

YÖN Dergisi yalancının mumunun yatslya kad.ar bile
dayanamryacağını bilmelidir. Yazılarında daima çalışmayı
ve daha çok servetle terakkiyi öğütleyen Namık Kemal'e
sosyalist demek, her dalaverayı mübah gören komüniz-
min makyevelist taktiğine kaprlmaktan başka bir mAna
ifade etmez.

Ne Namık Kemal ne de Ziya Gökalp srradan bir ay-
drnın dahi yabancrsı değilken, VÖX'tln bü aldatmaca yo-
lunu seçmesi, olsa olsa içinde bulundukları fikirsizlik, gaf-
let ve dalalet ile açıklanabilir.

İlk Osmanlı Sosyalistleri İmparatorluğu parçalamak
isteyen Avrupalı sömürgecilerin ajanları olan Ermeni Ko-
mitacıları idi. Namık Kemal ise bir OSMANLI VATANSE-
VERiDİRı
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komünizm'in Tahrikleri

Hatırlarda oltluğu üzere, geçen yılın sonbaharında
.{nkara'da «komünizmi tel'in» miting ve tolılantıları yapıl-
mış, «Kahrolsun Komiinizm!» nidalarrna komünist ajanlaıı
«Kahrolsun Gericiler!» cevabı ile mukabelede bulunmuş-
lardr. Ve maalesef Türkiye'ıleki doktrin meselelerini bil-
meye4 suyun altındaki cereyanlardan bihaber bir kısım
gafillerin tle iiesteği ile «Kahrolsun Gericiler» sloganı tu-
tunmuş 2 ve 5 Ekim nümayişleri ile komünizm maskesini
düşürmüştü. Ama bu süre içinde de <,atı abn Üsküılar'l
geçmiş» itli.

Tahrib edilen gazete bürolarrnın maddi zararları
önemli değildi. Asıl önemli olan gaafil ve hrrslr politika-
cılarrn kamuflAjü komünist ajanlarının Aleti haline gel-
meleri, komüni$"tahriklerine kendilerini kaptırmaları ve
Türk milliyetçilİğine gerçek Atatürk ilkelerine komiirıizm
adına darbe indirilmesine müsaade etmeleri idi.

2 _ 5 Ekim olaylarrnın tohumları geçen sonbaharda e-
kilmiş meyvalarıııı da vermişti. Biz geçen yıl DTCF'indeki
toplantıda «Türkiye'de 40 yıldır sosyalizm tezgihınü ko-
miinfum satılıyor» diye ikazda bulunduğumız zaman,
Apü İpekçi'ler, uydurma imzalı okuyucu mektupları ile
«YÖN»de eski dostumuz Nijat Özönler, l<İlVl'cl Orhan Bir-
gitler, «Dünya» gazetesinde Ferruh Doğanlar, «Zübiik»çü_
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ler, gene «YÖN»cü Şevket Siireyya Aydemir'lerin hücum-
larrna maruz kalmış ve fakat inandrğımız yolda yürümüş-
tük. Zaman bizi haklı çıkardı. Türkiye İşçi Partisine tama-
miyle hAkim olan Gizli Komünist Partisi mensuplarr ni-
hayet faaliyetlerini gün ışığına çrkardı. Mehmet Ali Aybar-
ların, Orhan Arsallarrn, Yunus Koçakların, Müşerref He-
kimoğulluların, Erdoğan Başarlarrn, Fethi Nacilerin, Behice
Boran]arrn ve hattA }:omünistliğine inanmadrğrmız, Müm-
taz Soysallarrn, Doğan Avcıoğluların ağrzlarından ve ka-
lemlerinden, Türkiye Konrünist Partisinin teşkilAt pren-
sipleriıideki hedeflerinin propagadanda edildiğine esefle
şahit olduk,

Bizim bir yıl önce gösterdiğimiz tehlikenin, belki de
şahsi cndişelerle Doğan Avcıoğlu tarafrndan fark edilme-
si gene de faydadan uzak değildi. Geçen sayıların birin-
de 

-kencii adrna mr YÖN adına mı bilmiyoruz- Doğan
Avcıoğiu'nun TİP'i tenkid etmesi, Kızıl Behice Boran ta-
rafrndan şirretçe cevaplandrrrldı. Doğan beyle Behice ha-
nim kozlarını paylaşa dursunlar, biz gelelim konumuza.

Biliyorsunuz 9 Aralık günü TİP'in Şişli ilçe teşkilAtı-
nın açıl:şrnda bazı olaylar cereyan etti. Ve maalesef bir
krsinı basrn hAlö tehlikenin faıkrnda değil. Muhabir efendi
ktızarı, kafasına yediği bir taşın hrncıyla Türk milliyetçile-
riiı;n. Atatürkçülerin en haklı galeyanrnı «gerici» tertibi
olarak gösterme yolunda. Bu gibi gaafillere TİP'in, TKP
lilerle dolduğunu (Türkiye Komünist Partisi) hatırlatmak
isteriz «İ» harfinden sonra <<K>> gelir. Mehmet Ali Aybar ve
takrmının «İşçi Partisi>> yerine TİP rumuzunu tutturmak is-
temeleri tesadüf değildir. tİp'ın 7.11.1962 tarihti gizli ge-
nelgesini de bu vesile ile anmak, ve TİP'in TKP ile 6deta
ortak yeraltı faaliyetine başladığını söylemek vazifemizdir.
Anayasa'yı kendisine kalkan yapan TİP'in asıl hedefi «Zin-
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de Kuvvetler» «İlericiler» gargarası ile Anayasayı iptal et-
mek, bir ihtilAl veya darbe-i hükümet ile Tiirkiyeyi De-
mirperde gerisinin müstemlekeleri listesine dahil etmektir.

İgilileri uyalıyoruz. TİP Anayasa'nrn teminat altına
aldığr «Sosyal Adalet»i savunmuyor! Türk işçisinin haklı
dAvalarrna sırt vermiyor. TİP'in bütün faaliyeti gizli TKP
(Türkiye Komünist Partisi)nin faaliyetidir. Mahküm ol-
muş bir kısım komünistleri üye kaydetmemesi bir taktik-
tir. Ayni taktiği 1946'da D. Şefik Hüsnü Değmer'de TSEKP
(Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) zamanında
kullanmıştı.

. Yakında maskelerinin düşiirüleceğine; demokratik re-
jimi kimlerin soysuzlaştırmak istediğine şahit olacağız. Ak
koyun kara koyun belli olacak.

Bekleyelim ve göre]im.. «YÖN»cüler de gerçeği gör-
sünler. Ve bugüne kadar kimler tarafrndan güdüldüklerini
öğrensinler. Kendileri için tek teselli sözümüz:

«Kendi düşen ağlamaz» olacaktır.



KOMÜNİZM TEHLİKESİ ÇAN - KAY - ŞEK
vE yENi BİR "sosyAlisT KÜLTÜR DERNEĞİ"

Çan - Kay _ Şek ömrifuıi.in lurk yılını komttniz,mte niL
cadeleye harcaüS halde, kitabının «Komiinigrnc Earşı
mücadetemlzde teşk!,löt ve teknik ba}ımdan hatilırın:z»
bölümtbıde (Sayfa: 208, 209, 2|0, 2||,212) de, bilhassa do-
layısiyle bizi de i]zam ederek, açık kalblilikle Çin dramı-
nı yaratan gafletlere işaret ediyor. Halihazır duruma göre
bizler bu hat6ların datıa falıişini tşlemcküoyiz. Çan - Kay -

Sek'tn ders almamrz gereken paragraflarını aynen nakle_
dilorum:

t - Komliıılzrne karşı mücad,elemizde itk hati tesld_
l6tımızın yeterl kadar sağlam ve uyanıklığımızın yeter de
recede yüksek olmamasından iler,i gelmiştir.

Biz de de buqün demokratik kavramlarrn komünistlerin
ınısiyatifiııde olduğıınu rınutaralr §onımsrızca şatfedilme-
si, hatt6 demokratik Anayasaya itiıalt uyanık bulıınmayı
şımızuı son'iıcu olsa gerekttr.

2 - Çin komiiııtstleriyle olan miiııasebetlerde biz dat
ma ahliki üstiinlük, sadakat ve doğruluk gibi büyük bir
haziııeyi ortaya koyduk.

Sosyalist akımlarııı gerislnde pusu kurmuş komtiıtıı-
ml göremeyen «iyi niyetli» kimseleri bu pasal uyanr ve
öz memleket menfaatlerl konusunda yapıcı aksiyonlara
sevkeder mi bilmiyoruz.
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3 - Biz komtinistlerin ewel0 §onıa ve daiını korıtl
nist olduklarıru anlamamıştü. Oıılar hör zaman vetan
haini ve gtivenilmez insanlardı.

Son gtinlerde Türkiye'nin ciddi sayılan bir lbüyük ga_

zetesi:ıde 4 sütunluk manşete çeldlmiş bir baber okuduk.
Müstakbel sosyalist bir parttnin nüvesi:ıi teşkil etmek
üzere bir Sosyalist KüItür Derneği kurulacakmış. Şimdi
bu konudaki ihzarl düşiiııceleriınizi açıklamaİ<ta fayda
ıımuyoruz.

22 Mayıs 1943'te KoMÜNTERNıin festıinden sonra
bazı ülkelerin komiinist seksiyonlarr mill1 bir hüviyete
büriinmek istddiler. (') Bu Diinya halk efkArını aldatmak
için zahiri bir değişmeydi. Meseli bu cümleden olmak
iizere Amerikan Komiinist Partişi Earl Browdeı'in tasfi-
yesinden sonra casrısluk faaliyetleriııi kamufle etmek
amacı ile Komi.intern'in feshine paralel olarak siyasl bir
dernek haline geldi. Alger Hiss, Rosenberg'ler aracılığı ile
casusluk alanında ve atom sırlarınrn çalınması, Roose_
vett'i yanıltması yoltmda başanlar sağladı. Gene Komtin_
tern'in feshinden sonra Çin Komünist Partisi de Çin köylü
ve çiftçilerinin milli demokratik ıslAhatçı bir partisi idi (!).

Bizde kurulan Sosyalist Partilerirı gerçekte komifuılst
hareketlerin bir safhası olması, 2? Mayıs Devriminden
sonıa komiinistleri legal ve datıa umuml sloganlarla ça-
lışmağa sevketti. Bu ,çalışmalar burjuva devrimci aydın-

(*) rrl. Entcrnasyonale bağlı Kornüntern'in ?. kon-
gresindc 2l maddelik bir statüko kabul etlilmiştir. Bu sta-
tüko'ya göre merkezi Rusya'da olan bir tek Komiinist Par_
tisi vartiı. Ayrı ülkeierdeki Komiinist Partilerl, Rus Komü-
nist Partisinin birer şubeleri, mahalli seksiyonları iili.
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larını da içine alan geııiş bir hareket olma lstidadındadrr.
Bir taraftan komii:ıist ve liberal burJuva solcularını teş
kil0tlandıran Türkiye İşçi Partistııin faallyetteri hula ge_

lişirken öbür yandan adı ciddiye çıkmış bir gazetederı bir
kısım senatör, avukat, miihendis ve profestirti trçine alan
bir «Sosyalist Kültür Derneği»nin kurıılacağını öğreniyo
nrz. Komiinistlerin parti faaliyetine paralel birtakım der_
neklerle taazzuva çalışmalarr yeni değildir. 1946 ve 50 yılla-
rında faaliyete geçen komünist «İnsan Haklarıru Koruma» ve
«Iilarışseverler» dernekleri hatıılardaür. Demek !C, şimdi
d: «Temel Hakları Koruma» derneğine bir de
«Sosyalist Kültür Derneği» eklenecek. Sosyalist Kültiir
Derneğinin kurucuları kimür, tiizüğii nedir bilmlyonız.
Kulağımıza çalındığına göre Ba}ıçelievlerde bir ev kirala
mışlar, sicilli - sicilşiz komi.inistleri de aralarına alacıtı
larmrş. Biz özel olarak hangi komünist liderle_
rin, nerede ve kimin delOletiyle buluşarak bu dernek kuı-
ma kararını alüklarını da ö§enmiş bulrınuyoruz. Şimü-
lik susmayı tercih edece§z. Yalııız hemen şıınu belirtelim
ki, bu Sosyalist Dernek burjuva aydınlarınr da iç'nde.erit_
tikten sonra, derhal bolşevik aksiyonıına geıecektir. Ru
bir kehirıet değildir. Şıınu hatırdan çıkarmamalı ki, ko-
rni.inist herşeyden önce komi,inist ve VATA}I I{AINİDİEü.

4 - tg24 ve 193ti'da partimiz (Kuomintaııg) iki yana
sallanma yüziiııden (sağa ve sola) bir çok kötü durumlara
düŞtü. Erı bü}rtik hat6mız, teşkilitımızda yeter deıeeede
tlikkatli ve faz|a uyanık olmamamızdan ileri gelmektedir.
Siyasetimizdeki tezadlar komünistlerin faydalanmalarına
yara.mıştır.

Türkiye'de siyasi iktidarların maalesef bir ayakları
sağda, bir ayakları solda olmuştur. Bımrın ı,Jı sözüm onı
ıioıta yoldur».

t15



Komünizmle mücadele iç ve dış politika icaplarını yeri-
ne getirmek üzere yapılmlş, zaman zamaJı şimdi olduğu
gibi SOL'a fırsat ve imkAnlar tanınmıştır.

5 _ Bugi.in biie ekseri milletlerin komiinizmin gerçek
bünyesinden habeısiz oldukları aşikArdır.

6 - Komiinistlerin propagandalarrnda kullaırdıkları
ilk nokta «komiinizme muhalefet faşizm demektir.»

Aşırı sosyalist yayımlarırı bu konudaki fikirleri mey-
dandadır. (YÖN, ÖNCÜ ve VATAN koleksiyonlarını tetkik
ecliniz). Ve maalesef bu korku II. Koalisyon Kabinesi
programına da hökim olmuş, aşırı solculukla müeadele_
den önce aşırı sağcrlrkla mücadele ele alrnmıştrr.

7 _ Propagandada başarısızlığımız komiiııizmle mü
cadelemizde en büyük hatölarımızdan biriydi.

Bizde olduğu gibi. Şimdilik bazı resmi dairelerin gaf_
leti:ıe dikkati çekmekle yetineceğim.

NErtcE?
Türkiye iç komiinist saldırıları karşısında tam bir

kararsrzlrk içindedir. Bir kısım aydrn zümrelerin şuursuz-
1uğu ihaneti, siyasi partilerin olumsuzluğu bencilliği ko-
münizmin hızla teşkilötlanmasrna engel olamamaktadır.

Bilhassa şrınu hatırlatmak isteriz ki, bizim Çin Milli-
yeteileıi gibi sığınacak bir FOR.MOZ.Iı'nız da yoktur.

Uyanmanın zamanı geldi de geçiyor bileı (*l) (***)

(**) Bir komünistten tehtlit mektubu aldım. Eskl yazı
lle yazıImış ve imza koymamış. Önemli ıleğil. Yalnrz bu
vesile ile sunu açıklamak isterim. Birtakım dostlar Türki-
ye'nin bu karışık gifuılerinile su§mamı enüşe ile tfatte edi-
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yorlar. Eendilerine şunu hıtırlatmak isterim. 2l yaşından-
beri komiiıizmle ilgiü faaüyetin içinileyin. 17 yılımın 12'-
sinl komiinizmle mücadele}e harcağıın ve 2l yaşımda yola
gıkarken verdiğin karara hili bağlıyın: Eayatıınla me-
rarrm arasıntla bir karış mesafe vardır. Maiiili minevİ htç-
bir menfaat uınmuyorum. Tek emelim yurdumun bağııns12-
lığı ve esenliğidiı. Tehtlitlere nasihatlere karnrm tok. Şu-
nu bilhassa belirtmeliyim ki, yegine silihım yüreğim-
deki inan ile komünizmin Türk bağınsızlığını tehdit etti-
ğine olan inancımdır. Kimsetlen ne aferin bekliyorum ne de
nasihat. Tehdit ve sindirmeler de ancak mücadele azmlml
biler. Şu veya bu Temelti Senaüiriin ihtililci sosyallstlere
sempati duyması; şu veya bu Devlet ve HükÜmet adamrnın
sola yatkın bulunması; bana tesir etmez ve beni yolnın-
dan çevirmez. Tek başıma kalsam da mücadeleme devam
edeceğim. Fikirlerimin şimtli değilse bile, ilerde ben ha-
yatta olsam da olmasam da müspet yankıları olacağııa ina-
nıyoruıra.

(ooo)Çan - Kay - Şek diyor ki: «Komünlstler komü-
nizm meselesinin askeri vasıtalarla halleililmemiş olmasın-
dan memnun kalmışlardr.»
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viTRiNDEri "giziti Köy"

İstanbul'daki Konsolosluğun, Atıkara'daki eski sefaret
biıalarınrn duvarııa Euslar bir takım propaganda resim-
leri asaılaı. Eğer bu resimlere kanarsanu, «aman derslniz,
görilüniiz mü komiinizm nasrl saatlet getirmiş Rusya'ya.»
Ilalbuki, biraz ilüşiinürsenfu, onarılmış bir Kolhoz binası-
nın her bir tuğlasıntla milyonlarca sömürülmüş esir insa-
nın alınteri, ölalilrülmiiş rejim düşmanlarıiın (!) kanları
vardır. 193? - 38 Büyük Temizleme hareketi sırasrnda, §ta-
lin; açlık ve sefalet sebebi ile, ekmek çalan, 10.000 Sovyet
çocuğunu (IIer biri 8 - 10 yaşlarııila idi) «burjuva ıJanı,
ca§us» diye kurşuna dizılirirken, Pravda'da «Sovyet gocuk-
larının babası: §talin» manşetleri ile boy boy resiııler ya_
yınlatııdı.

Rus efendilerine ayak uyduran Demir Perde gerisiıiıı
kuk]a devletleri de ayni yoldadırlaı. Ankara'daki Elçilik
biııalarınrn önlerinde cakalı vitrinleı bulrınduruılar ve bır
vitrin]ere komiinizmi propagarıda eden cafcaflı resimler
asariar. 1956 Ekiminde Macar halkı komünizme ve Mos_
kofluğa şa}ılandı$ zaman, Komtilıılst Macaı Elçiüği vitrin-
lerine asılmış propaganda resimleri ekim yağmurları altın-
da nasıl gülünçleşmişti yarabbil

Komiinizm ceruıetini görmek için, öyle uzun boylu
turjstik gezilere ltizum yoktur. Mese16 bir yaz tatilinizde
otobüste Avrupa'ya gidip geliniz.

Bulgaristan topraklarından geçiniz. Komtinizmin ktiı
leleştirdiği giizel ytlzlü Balkan çocuklarının, tistlerinde
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başlarında sefaleti, maviş gözlerinde parlayan ıstırabı o_

kumakta güçltü çekmeyeceksiniz.
Yahut daha baslti, Batı Berlin'le Doğu Berlin'i bbbi-

rİncten ayıran «utanç» duvarrndan öteye bir }i[ınız. l!g_
men şunu teslim edeceksiniz ki, Komiinizm busİiD, aliln-
yanın altıda birintlen fazlasını bir esir kampı haline sok-
muşhır.

Sa}ıici, vataııpeTver Bulgarlar değil, Moskovayı temsll
eden Bulgarların, yani efendim kuklaların, Rııs komtlııist
efcndilerine hizmet ederüerüı sefaret vitrinlerini geçen
gün tesadüfen gördüm. Bir Bulgar köytiııde çekilmiş 7-8
re§m. Üst'üne de «Bizim Köy» yazılmış cakalı cakalı, edı
lı bir şekilde. Ekilmiş tarlalar, besili süriiler, mıııtazam
evleı, tetniz kıyafetli köylüler... Yani her şey tıkırında.
Konıiinizm bu ülkeye de saadet (!) getiımiş. Bizim bir
gazetecl arkadaşın deyimi ile: IIey yavrıım hey!. Siz her_
kesi kör, 6lemi sersem mi sanırsınız ! Bilmezmiyiz ki,
efendileriniz olaıı Komtiıist Ruslar sizden tulum peımi-
ıini 3 liraya alrp, ambalajladıktan ve i..izerine «Made tn
U§SR» damgasını vurduktan sonra, onlan Çekoslova,lrye'_
ya, Polonya?a, Macaristaıı'a, RomaJıya'ya kitosıınu l? ti.
raya satarak, Bulgar halkınr iliklerine kadar nasıl sömllr-
dii}ierini.. Biz bilmez miyiz ki giizelim ağaçlık, meyvalık
Bulgaristaıı topraklarını balta darbeleri ile talırip edip,
tütün plörıtasyonu haline soktuklarını... Bilmez miylz ki,
komiiııtst Bulgar köylerinin pazarlarında, yalnız ve yalnu
insanların hemoroidlerini azdıran kızıl acı biberden baş-
ka bir şey satılmaüğını... Hani nerde o meyveler? IIanl
nerrle o mutluluk?

Gerçeği sen söyleyemezsin Gaspotin yoldaş!
I(apmı aç, Ölime bir fotoğraf makinesi veı ve beni

istediğim şekilde gezırıeğe bırak da, senin göremeüğiıı
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gtlsteremodiğn komiinist gerçeğini ben sana göıtereylm.
Berıi serbest bırak da, lnsantarını ben üle gettreyim, İio_

nuşturayım. Yapamazsrn bunu yoldaş. Sen burada komü-
nist cennetiııi översin dg kafanı Fraırsız şamparıyası, İs-
koç viskisi ile tütstiler, karaborsadan sağlaüğın .Amerl
kan si,garaları ile 8İiniinü giin edersin. Yabıız seıı mi?
Eferrdilerin Ruslar da öyle.. Basın ataşeleriniz, bllmem
ng]grini2, hepiniz öylesiniz;

SonTa, Gaspotin yotdş! Cüas'ın deyimi ile si:z çok
kaba, görgitsi.iz insaıılarsınız. Ne &dap biürsinlz, ne yol ne
yordam. Diplomatik terbiyerıin de üşına çüarak btr tek
yazaıın }dtabına telmihle 7 - 8 fotoğraf paçavrasına «B1-

zim Köy» başlığını korsııııuz. Bu dawaıuşınula «Büim
Köy» yazarı Maiımut Ma^kal'a iyiük ettiğinizi mi şaırısınız?
Demek Malımut Makat «Bizim Köy» eseıinde Tiirkiye'yi
seiil, perişan gösterir, siz de birJ,ki fotoğraf asarak «bu
da bizim köy» deyip propagandaya yeltenirsiniz? Ne ka_
daı kaba, nezaketi ve derinl.iği olmayaıı mukayese ve tel_
mllı!

Keııdi yet§tirdiği üriirüere cl siirmeyen, Rus efeııdl
leri için topratla boğuşaıı, bir lokma gıdasını kaıne lle
alaıı, topraklartı:n sa.hibi olmayarı «Sizin Köyıüthıiiz de
mek refah içiJıde hal?

Hey yavrum hey!. Hey «Beyaz LAle»yi öldilrdiikten
soıııa ıızıııa gegen Gaspotin yoldaşl..

Iiey kerıdi köy}iilerini Moskova'nın mutemetleri:ıe
;aııdarmasrna }ıırbaçlatarak tüttin yetiştiren ve onları da
Rııslara gönderip, kendisi «Camel» «Lucy §trike» «Pail
Mall» tüttüren propagaııda uzmaııı, aklıDla bin yaşa seı
emi!...

Şunu haykırıyorum tısanlığa :

TAş çATI,ASA YERl.ÜztİNDE YAIJ\N, zlrLİhd tBE
DİYEN PAYİDAR OI"AMIYACAKTIIİ!
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TÜRK İŞÇİSİ VE KOMÜNİZM
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KoMtiNİzM KARşISINDA ZİNDE KUWET :

TüRK - İş

22 Aral* 1962 Cumartesi giinü TÜRK_İŞ'in tertip ve
tanzim ettiği «Komiinizmi Tel'in» mitingi, Bolşevik Uşk_
larının sık sık gargaraya getiriliği ve kendinden gösterdiği
«zinde kuwet»lerden birinin, yani Türk işçisinin, Türk
milletinilen ve milliyetçilerinjlen yana oltluğunu ispat et-
ti. Biz bu sütunlarda zaten aylarca önce, Komiinist ajan-
larının ilk şamarı, istismara yeltentlikleri isit Türk §9i_
sinden yiyeceklerini yazdığımrz zaman palabıyıklı takımı-
nın «öhhöö»lü, aksırıklı küfürbaz takımının hAlimize acu
gibi tebessümler yağilırtlıklarını görii,r gibi olmuştuk. IIe-
le Komiinizme açıkça direnen bir avuç aydın vatanperver
yaraıL Moskova ağzıyla «Faşist» diyen mevhum bir «Fa_

şizm tehlikesi»nden bahseden Komünistlere ve onlann or-
taklarına içimi2flgtı sadece acımak gelınişti:

Bolşevik takımınrn ve onlara aldanmış gafilleıin meı_
cimek kadar aklı olsa idi, komtinizıne savaş açanlaruı paı-
lamenter ıejim, Anayasa taraftarı kimseler olduklarını
görür, «Faşizm» yaygarası koparanların niyetlerirıden şüp_
heyi akıI ederlerdi:

Bolşevik takrmınrn «Faşist» dedikleri yazarlarrn, ve
bithassa Tiirk - İş ve onrın vatanperver liderleri, sayın
§eyfi Demir§oy'lar, Kaya Özdemiroğlu'lar, Halil Tı.ınç'lar
ve arkadaşlarının, sadece milletinin esenliğini, hürriyetler
reJimi içiıde işçi haklarını savunaıı kimseler olduilaIını
an]arlardr.
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Dr. Tevetoğlu, kitabına «Faşist yok, komlhıist var» iı
mini koyarken yerden göğe lıa.ktıydı. Zira bugiiuı yeı-
yüziiııde faşist rejime satıip biı İspanya, Portekiz var_
dır. Onlar da kendileri himmeti muhtaç biı üdedir.
Hatbuki komi..inizrrin gerisinde azgın bir sömtlrgeci dev-
let Rusya, Kızıl Çin ve peykler var.

Bizim satıhk ajaıılar, ve onlara kanmrş cıIıiller ve
gafiller komünist literatiirii,nde bol bol kullanılan «aşırı
sagcı» «Faşizm» terimlerini anti - komifuıistlere tsarşı
pervasuca saldırılarında bol bol kullanırlarkeq Moskovı
nın bu terimlere verüği gerçek mğnanın bilemeyiz iar_
lııııda mı idiler?

Moskova «aşırı sağcı» «Faşist» terimlerini diiuı Nazi
Almanyasına, Mussolini İtalyasına karşı kullanıyordu. Bıı
giin ise bu terimlerin hedefi, NATO, CEiillfo, §EI\TO ttti_
fakları i]e Batı Diinyası: Amerika, İngiltere, Fransa, İta,l-
ya, İsveç, Noıveç v.s. gibi demokrasi ile idare edilen üt_
kelerdir.

Gafi[eri uyarmak, o:Lara geıçeğl göstermei b€pimizin
görevi olmalıür.

Tiiık - İş mitingiııde bir hatibin bilir bilmez «iaşlst»
şuçlamasına işçilerin gösterdi$ haklı tepH ve ibulunduğu
protesto, umarız ki bu geng arkadaşrnızı terimler lizariıı_
de dalıa dikkatü durmağa ve bu terimleri şırııla kullan-
rnağa sevkedecektir.

Fransa'da Salan|ları ve orta,klarını alaşa& ed€ıı De
Gaulle Komiiıist Aragon, Duclas ve daha başka Ora,k -
Çekiç uşaklarına göre «Faşist» dir; İtalya'da Saragat, Nen
ni eıbi Marksist sosyalistler, arıti - komiinist olduahn
içjn Togliatti yoldaşa göre «faşistıüir; Doğu Almaıyahın
Kızıl l(asabı Walter lIlbricth'e göre Marksist Wilty Bıand
«faşist»dir. Mac Millan Harry Politt'e göre «FaSst»dir !u_
sac.ası Mo,skofa kul olmayan hor parti, üıer devlet adamı
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FAŞtST'tir.
Bu kadarı da fazla değil mt?
«Türk OcaS»ndaki bir konferansıınızda genç blr üni.

versiteli arkadaş soımuştu: «Faşizmin tarifini yapar mL
şınız?» diye. Orada aklıma Andre Malraoux'nun «Faşlzm
aksryon haline gelmiş, umutsuzluktur» tarifi geldi, söyle-
dim.

Ailıh için söyleyiniz, demokratik ve parlamenter rg-
iinıal€n umudıınu kesenler bizler miyiz, yoksa Bolşevik
telkinlerin teşkilötların, derneklerin kendisl mi?

Ttirk milletindeıı umut kesen onlar, demokrastyi ye.
rerı onlar ihtilölciliğin çeşitli biçimlertııi öğiitleyen, Kast
ro'ları Na§ır'ları ve benzeri diktatörltikleıe sempatl bes-
leyen ge.ne onlar.

Eğer Arıdre Malraorıx'nrın tariffni benimsersek hakiki
faşistlerin komiiııistler oldukları kendiliğtnden meydana
çıkar. Yalııız eski faşistlerle yenl faşistleri:ı yani Komll-
nistlerin aralarındaki fark gömleklerinin siyah değil Kuıl
oluşudur. Liderleri de Hitler gibi karabıyık değil palabı-
yıktır.

Bu yan - şaka çiziktirdiğimiz manzara|ara Türk iş
çisl çoktan beri vakrftır. Zaterı bu ytizden değil midir ki
Iştanbulun sabrk «VATAN»I, Arıkaratıın s0bık «ÖWOtİ»s{i

--g_- .. ..ve gafil «YON»ünün maskeleri çoktan düşiirülmüştür.
Türk - İş'in, yani demÖkrasimizin mitliyetçi vatan_

perver işçilerimizi:ı de ya,ptığı maskeleri indiülenlertn sıı
ıatına şiddetli bir şaınar sallamak oldu.

Türk milliyeteıliğinin Atatürkçülerin dnde kuwetleri
yalnız işilerimlz mi? Orıların önllnde Şanlı ordumuz var,
yanlarında gençlik var ve sahici Türk aydınları var. Bu
zinde kuwetler bustin susuyorlarsa, daima susacak değit
lerdir. 22 Aralıkta Komiinizm tuşa geldi. Yenilen pehllvarı
gtireşe doymazmış. Cesaretleri var§a : Ilodri Meydaıı!
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TüRK işçisi isrisı,ıen g,oirgıurz

Kızıl faaliyete yataklık etlen gangsterler her vesile ile
Türk işçisini istişmar etmek istemekteilirler. Yalnız o ka-
dar mı? «Milli gurur»u, <<Devletin Eaysiyeti»ni dahi ayak-
lar altına almaktan çekinmemekte, Türkiye'yi beynelmilel
Komiinizmin kapitülisyonu haline sokmağa çalışmakta-
dırlar.

Yaygaraları o kadar ayyuka çıkmıştı ki, mel'anetler!-
ne karşı çıkmak isteyenlere tehditler savurmaktaürlar.
Bir misöl verelim. YÖN'iiıı 39. sayısındalıi şu tetıditlere
kıılaklarınızı açın:

«.. Ama blr rejim ve bir toplum düzeni, kendisini ev-
rim yoluyla da olsa başka yönlere çevirmek isteyen akrrn_
lara nefes alürmayacak kadar can düşki.inü olmamalıdir.
KANLI DEVRİMLERİN KURBANI OIJMAK İSrEİVİSYEŞ_
LER, HİÇ OLMAZSA KENDİ ÇIKARLARI AÇISINDAN,
özotınıüx TARAFTARLIĞI vE Hoş eöRüRLijK şAı[_
PİYoNLuĞU ETMEI( ZoRuNDADIRI"AR..»

Bu satırlarn ifade ettiği anlam apaçıktır. Demek :s_
riyor ki, Tiirkiye evrim (tekğmül) yoluyla müesses nizamı
rleğiştiriyor. Karsımıza çıkıp engel olmayın. Karşımıza çı-
harsanız karılr bir ihtilal kaçınılmaz olacaktır. Bu kaıılı
ihtjl6lin kurbanı olmak istemezseniz, yani canınızı kurtar-
mak isterseniz, bwim için hürriyet taraftarlığr yapın, to
leran§lı olrrn,
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Kızıl faaliyet işi tehdit ve şantaja kadar varüımıştır.
Meseli sabıkalı kornifuıistlere yataklü eden bir gazete var
tstanbul'da. Thalmayer olayını veslle ederek bir işinin
ovrıç açar halde resmini koymuş. Altına da «İşqiler: Parı
mız bu kadar» yazmış. Ttirk işçisini,bir dilenci zavallılığı
ve iıaysiyetsizltği içinde ,giisteren bu gazete, bir taraftaıı
da işçt d6vasını saııunmaktaür. Haydi efendim oracian!..
Ne işçi dövası? Lenin'in datıi Sosyal Demokratlara verdiği
cevapta Rus «Milli Gururrınu» her şeyin i.lstiinde tutması,
bizim satılrk aJanların işine gelmez. Bir Tiıalmayer olayı_
nı ,ıesile ederek yaLıız devletin otorite ve haysiyeti:ıi da
ğil, sözüm ona sahip çıktıkları Tlirk işçilerinin izzetl ne_

fislerini «milli gurur»larınr ayaklar altına almaktan çe-
kinmezlır. Bif yabancının ikAmet süresini uzatıp uzatma-
rnak devletin en tabii tasarruJlarındandıı. Bu tasarruflara
dll rızatılması, Devlet otorite§ni hiçe saymattır. Bulun-
mcz Hi:ıt Kumaşı, Ttıalmayer'i «Türk İşçisinin Kurta:ı_
cısı, ha}larrnın savunucusu göstermek» suretiyle yayın
yapnoak, fiirk işçisini Tlhalmayer'in meniaatları uğruna
istismar etmektir.

Klmdir bu T'ltıaJmayer?

Bu adamın Tiirk işçisini, tahrik ederek Devlet'ten ve_

yo yabancl şirketlerden şantaj yoluyla haraç koparmak
gib! bir gayesi olmaüğuır Ttıalmayer savunucuları lspat
edebilirler mi?

Ttıalmayer denen Sendikaeının nenin nesi olduğunu
bitmiyorum. Fakat bazı beynelmilet sendikaların birer
gınşter yuva§ı, şebekesi olduğıı da ctlmlenin malümu.
ıı*lia Kazan'rn New _ York Times'da çıkarı bir röpoüaJ_
dan hazırlanmış «On the Waterfront - Rııiıtımlar ilsttin-
ıle» filmini henüz unutmadık.
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Tltıalmayeı'tn «on the Wateriront» ıın katııamanlaruı-
dan biri olup olmadığını araştıınadan yaygarayr kopar-
nıak, olsa olsa işçilerin siyasl haklarını savıınma iddla-
sında olarıların &inde bulııııdııklan aşa$lık duygusunıuı
bir belirtisidir.

*
Krzıl faaliyetin kendi emelleri için istismar ettiği Tlirk

işçisini her mesetede uyarmak ilgililerin ve bilgi aıiılbi
sendika öncülerinin görwtdir. Bu konuda Çalışma Bakaaı
ile Sayın Seyfi Demirsoy gtizel örnekler vermiştlı. İşçile
riınizi istismar edenler onların şırtlarına basarak komtl
nizrni iktidara getirmek lstiyorlar. Komtlııistleıle sıkı lş
birliğini devam ettİren, rİp (rtırtıye İşçİ Partisi), Arıka-
ı,a'lı sosyalistlerle ve onlarrn oıganr YÖN'le anlaşmak
üzeredirler. Mahut Behice Boran Komünist Partisinin
görüşi.inü ortaya atmıştır. «İş6 sınıfuıın Önderliği» slo-
ganı, işçilerin srrtına basıp ikttdan ele almak için uydu-
rutmuş bir bahanedir. Beiıice Boran ve temsil etttği zilı_
niyet Türk işç|sinin değil Moskova'run emrindedirler. Ttlı-
kir-e'yi ngs ııifuıür,gesi yapmak isteyen ÇETE'ye hizrnat
ediyorlar. «riiİk İşçisinin Öııderliği» sloganının ifade el
tiği anlamı çok iyi bilen revizyonist Şevket Süreyya Ay_
demir, da}ıa başka bir formülle Komilnistlerin kıışısına
çıltıyor, sınrf mücadeledni ıed ediyor :

«Az gelişmiş, memleketçi ve milliyetçi sosyalizmlerde;
sınıf önderliği ddvası sağlam bir dAva değildir. Çünkü bu
mcmleketler, henüz az geüşmiş bir kapitalizın ve bazı yer-
lerde kapitalizm öncesi safiıasındadır. Gaye sınıf kavga_
sı, sınıf önderliği, sınıf diktattirlüSi dövası olmaktan zi-
.yade, Aydın bir fikir hareketi etrafrnda milletin sosyal
aıialet ilkelerini ve sosyal mücadeleyi benimsemiş bütün
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aktif tabakalarını bu hareketin etrafınila birleştirmektir.
Eğer böyle olmaz da, bu memleketlerde meselö Tiir}dye'_
de, sosyal gelişmeııiıı önderi işçi sınıfıdır, sosyal gel§me
bir lşçi mihveri etrafinda döner, onun alıtif kadrosu odur
rlersek, aslında Milll bir kurtuluş divası olan sosyaliznl
parçatamak tehlikesi belirir.» (YÖN, Sayı: 3?)

Şwket Süreyya Aydemir'in bu ana fikıini ayni aloryL
nin 39. sayrsında Doğan Avcıoğlu Detaylara lndiriyor. Ve
birleşik sosyallst komiinist cephenin kadrolarını taiılil
eCerek yeni bir taktik ve strateji teklif ediyor..

Doğan Avcıoğlu'na göre «Milll Kurtuluş Cephesin»nın
kadrosu, işçilerden, köylüleıden, aydınlardan, Ciençlikten,
ordudarı ve bir kısım burJuvalardan meydana plmekte_
C,ı, 1946'da da Komtinist Partisi ile Komi.inist Pa,rtisüıin
dar cendeıesine girmeyen Sosyalist - Komiiııistler arasuı
da ayni sorunlar tartışılmıştı. Bugün zaman ve zemini da-
ha müsait bulduklan için işçi sınıfını siimürmek alanın-
d.a fikirleri daha bir açıklrk kazanmıştrr.

Doğan Avcıoğlu'na göre: «İşçi sınıfının sosyalist miİ.
cadelenin ön safında yer aldıS. aşikördır.» Fakat «sınıl
önderliği d6vası bııgtinün meselesi olarak ortaya atılma
malı, sosyalistler biıleştirici ve toıılayıcı olmaya çalışmı
lı» dır. Yazara göre: «Memleketimizde ancak işi ve köy-
lü tttifakr kuwetli bir halk hareketinin temelini tşkil
edohilir», «Köy Enstitiileri tipl ilerici ve geniş bir eğitim
hareketiyle yürütüldüğii takdirde, köyltiııtin kısa zamanda
uiclDrD&sıııı ve işi sınrfinın yanında ilerlci bir güç olı
ıak yer almasrru» sağlamak ümidinde olan işçi sömürü-
oüsii sosyallst - Kom'rinist işbirlikçileri Gençliği tabii müL
tefild görmekte, Ordu'nrın Tlirkiye'ye Faşizmi getirmiya
ceği konusı.ında <ıbazı ilerici aydınlara» temiııat vermekta
dlr.
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İşt sınıfının siimiirüciileri, Ttirk işçisini siyasl ihti.
raslanna ölet etmekterı çekinmeyen Doğan Aveıoğlu «Bur_
juvazi» ye karşı da müsama}ıakArür. Amma Malryavelist
bir }nırnazlıktır bu.

Bakın ne diyor:

<Burjuvazi, büyük burjuvaziden ibaret değildir. Bur_
juvazi içinde de çeşitü tezatlar ve menJaat çatışmalar:
clabilir. Meseli toprak ağası, saırayici ve itiıalAtçının mğL
faatlarr bir birinden farklıdır. Halen memleketimizde en
kudretti grup olan Ticaret burjuvazisinin, sanayi ve zirİat
alanında sağlaüğı ezici hökimiyet, iş ve aile ittifaklan,
bu tezatların büyük ölçüde'açığa çıkmasını önlemektedir.
Fakat yakın bir gelecekte dış ticaretin liberasyonu, Müş-
tbrek Pazara girlş ve sanayiin gelişmesi bu tezatları arttı-
rabilir. Sanayiin konsantrasyonu büyiik ve tılçtlt sanayi
araısında menfaat çatışmalarına yol açabilir. Bu sebeple
Burjuvaziye karşı takınılacalı durum ditd<atle inceleıımeii,
onu bir blok olara,k karşıya almaktan imken nisbetinde
kaçınılmalıdrr.»

Tiirk işçisinin sırtında oynarıan bu oyuntarın malıiya
tini Tilrk işçisi yakın bir gelecekte kendi olana,klan ile
Eavrayacaktır.
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roııÜNİzME KARşI «TEK CEPHE»

Nisan ayını İzmlı'de geçirdim. «fiirkiye Koniinizmle
Mücailele Derneği»nin tertip ettği bir konferansta «Komü-
ıizmle Mücadele» konusunila bir konuşma yaptım. «futi-
saü ve Ticari İfimler Akademisi» salonu konferans geceıi
ffiIım |1ftlım doluyilu. Eer sınrftan ve siyasi partiıleı halk,
öğrenciler karşısında şu hususu nennuniyetle miişahede
ettiın ki, igine komiinistleıin dotuştuğu bir siyasi partinln
agılış töreninde, İznir'ile Valilik yapırrtş eski bir Veteri_
ner Paşasının (*) konuşması dahi, İzmiı'lileri ikna edeme_
ııişti.

«Redüi İlhak» ve «Kuvayi Milliye» geleneğinden asla
kopmamış, koparılmamış olan Egeliler (İzmir'liler), bu_
gtin fikir hareketlerinin ve siyasi cereyarıların baş şehir_
leı{ne şık tutacak, önderlik edecek bir şuura sahiptir.
Komiinizmin son yıllardalıi azgınlıklarrna «artık yeterl»
üyen dinleyenlerim Ci[P, MP, YTP, CKMP, AP gibi siyasi
partilere mel§up kimseler otduğu gibi, aralarında taral
sız ola,rılaT, Üniversite ve Lise mensupları, mütekald su-
baylar, ev kadınları ve de işç,iler, memuılü da vaıdı.

Düşman istil6sına 1919'da baş kalüraıılorın çocııkları,
tonınları idiler bu sefer komtinizme karş_ı,6f,ag}ar. Orıla.
rın karşısında, korniinizmin artık zetf€o4 r6x];,_karın_

r a,'"'İ' J#'}Jit"n"*l;#iTJ*}jr:ş*o bı! **[}*
terükleri tepkiyle, mutlak surette _ - dı
ha inandrm. «Türkiye Komün2mie _._gutığ€l€ Derneği» nin
kuruluşu, şüphe götürmez bir şekiide «Redüi ilhak» ve
«Kuvayi Milliye» gibi tarihl zaruretlerin sonucu idi. Dçr.

(*) Burhanettin UIuç
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neğin Genel Başkanı, kurucu liyeleri ve diğer meıısuplarr
v€ hemen hemen bu konuda temas ettiğim vatandaştaruı
hepsi, komi.inizm karşısuıda, hangi sınrfa, hangi siyasl
partiye mensup olıınursa olıınsun TEK CEPIIE halincle

çıkmarıın lüzumuna inanryorlar ve bu inançlaruıı açıkça
ifade edi}ıortarü. Muhtelif partilere mensup olanlaı, tarai-
sız ve vatandaşlar sivil ve askeri İstihbarat Şeflerinin hü-
kfımetle yapmış oldukları brifingten son derece meııınıın
otmuşlar, Hiiılıümete yapılan ikazın mutlak surette hükıL
meti harekete geçireceğine inanmışlardı. Bilzim oları bti.
ti!ı luymet hükümlerinin komiinistlerce alça}ça istismaıı
ve bu istismaıa gOz rumulmaşı vatandaşları rencide et-
miş, ümitsiztiğe düşürmüştü. İlgili devlet organlarınuı ye.

rinCe ikazları ise komi.iııistlerin aTayıp da bulamadıkları
iiırnitsizliğe son vermişti. Özet olarak İzmir, komünizme
karşı TEK CEFHE ha]inde şuurla birleşmişti. Konferan,
sımdan iki eiin sonra, bir gazete hariç gerek iktidara ge-

ıokse muhalefete mensup yayın organlarrnda aynı birleşik
ideali, yani komtinizmle raükal sonuçlar alınacak tedbir-
lere itgiyi müşahade etmekle batıtiyar otdum. İzmiı bası
nıı:n bu vataırperrıerce davranışının bir lısım İstanbul ve
Ankara gazetelerine de sirayet etmesini diledim. «Tiirkl
ye Komi.inizmle Mücadele Derneği» çok kısa bir siire önce
kurulmuş olr4_ap. ıağmen, gayesini sağlama yolunda müs-
bet geliŞıııel€r kğydetmiş; rnillt olan, komtiıizme ,,karşı
çıkaıı ]Te çıkacak o}gn kuwetleri birleştirebilmişti.

İkla ğeliveren şu:+şoruyu hemen cevaplandırmağa ça-
llşalım , ıD-

Komi.inizme karşı iıtçİn TEK cEPIiıE?
Kornii]ıistler emelleıine ortaklü edebilecek siyasl

ihtirasları sömürüp, kendilerine ilerici dedikten ve karşı-
larurdakileri gerici olarak tarif etüikten sonra, TEIi CEP-
HE etrafında birleşmeyi telkin ediyorsa; komünistlere
karşı çıkaııIarın TEK CEPHE halinde birleşmeleri ai,lın,
vatanperverliğin icabıdu da ondan! Çünkü komtinizm ar-
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tık yalnız. Yeraltı faaliyetleri yapan bir kaç yiia satılmış-
la yetinmiyor. İzAfi ve geniş biı kavram olan İlPnİCİ te-
limesini ortaya atarak mevcut bir siyasi partinin de bün-
yesinden çıkarak Atatürk Tiirkiyesinin milli olan bütiin
kavramlarına sahip ç;ıkarak, dernekler etrafında, kendisine
yapılacak taarruzlar karşısında hedefini genişleterek milleti,
uzlas,mu kırtuplarda ikiye bölüyor ve müstai,bel bir lç
savaşın gerekçesinİ ve de ortammı hazırlıyor. nirk mille.
tinin bu oyuna geleceğine komtinistler inaJısa bile biz inan-
mlyonız. Bazı resmi ağızların ısrarla «aşırı sağcılü ve sol.
culuk _ komi.i:ıizm» kalıbı öuemüıi kaybetmiş, gelişen olay.
lar en yalıın tetılikenin biıbirine eşit bir şekilde komi.inizm
ve misak-r milli ülküsüne zrt bölge ırkçılığı yani kiirdçü-
lük olduğunu ortaya koymuştur. Belli bir dönemden beri
ve belli bir isüikbale kadar komiinizm ve kürdçiiüiik müs
taiı:l Tiiıkiye Cumhuriyetini yıkmak için §birliği yapmak-
tadırlar. Baüı Avrupa'da komiinist, ve kürd dernekleri
mi§tereken hareket etmektedirler. Anti _ komtiııist kürd
harekeüini yöneten Hollanda'lı Silvio Van Roy, «Kurdisb
Facts» dergisi de Barzaniden, Celöl Baytuşi, İsmet Şerif
Vanlı'ya kadar, kom'rinist antlkomiinist kürdlerin davğ-
larını birleştirmekte, neşrettiği yazı, haber ve haritalarla
müstakbel Kiirdistan Devletinin propagandasrnr yapmakta-
dır. 1951-1952 Tiirkiye Komtiııist partisiniıı tevldfatında ele
geçen «TKP TeşkilAt prensipleri»ni bir maddesinde vAze-
dilen «azınlıkların kendi devletlerini kurma hakkınr»
son gtinlerin hassasiyeti içinde bir defa dalıa batırlamakta
fayda varür.

Sloganımız ve faaliyetlerimiz bundan böyle şu olma-
lıdır :

Komi.inizme karşı TEK CEPHE halinde birleşlniz!
Demokrasiyi milli bütünlüğü, istiklAlimizi korumanın

tek yolu budur.
Saflarımıza katılan katılır, katılmayan da mukad-

der dkibetüıe razı olur.



UYARMA

Bir kısım çevreler, iilkemizile hilen mevcut f,omü-
aiaa tghlikgsini görmemekte inatla ısrar ediyorlar. Bu ş-
iarlı gaflet iki noktadan geliyoı: 1) İç parti çekişmeleriı-
den f,omiinistlerin azami yatarlanarak, Devriıncilik, Ata-
tiirkçülük, §osyalizıh, İtericilik sloganlanna sahip çıkma-
lan ve geniş bir alana yayılarak gerçek devrimcilerin, Ata-
tiiıkçülerin, iyi niyetli §osyalistlerin ve ilericilerin gözle-
rini bağlamağa, basiretlerini körletmeğe nuvaffak olma-
lırı

2) Gene Parti çekişme]erinde mrıhalefetin, -Vanııuveya doğru meselenin bu yönüyle şa}ısen ilgili değilim-
tutumıınu baltalamak amacı ile Komiinist slogoıılarından
yararlanma,k istemleri, yörıi bir çeşit Ma§evalizm. Bil
hassa görüşleri şu cümle içinde formule ediliyor: Her taşın
altında komünist görmek evhamı.

Salim bir mantrkla bu iki noktayı açıkla,ırrağa çalışı-
iım.

Bugiin gerçekten Komünizmin çeşitli tesirlerle hedefi-
ni genişletmiştit' Mesetenin esasr o kadar şirazeden çrkrnış-
tu ki, biitryesinde Komünistlerle iş gören sözüm ona bir
siyasi parti ve ayni partinin gençlik kolları milliyetçi, Ata-
tiirkçü ileıici, milli partilerin gençleri ile kol kola gire-
rek 27 Mayıs adına nümayişler yapryor, milliyetçileri, Irkçr,
kafatasçı, gerici diye suçlayarak Macaristan'a, Romanya'-
ya, Bulgaristan'a, Çekoslavakya'ya Komiinizmin gelmesine
ya!ıon giinlerde olduğu gibi cGerici avı»na çıkarak, Ana-
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yasayı, İnsan Haklarını çiğnemekten çekinmiyerek bir çe-
şit Komiiuıist usulü «Halk Mahkemesi» kuruyor, milliyetgi
gençleri sorguya çekiyor ve dövüyor. Kanunlar §usuyor.
kahrolası bir siiküt bu!

İkinci nokta da önemli. Hem de çok önemli. Yeııi İs_
tanbul, bir tarafı ile Türkiye'de Komiinizmle en ciddi
mücadeleyi yapryor_ Komünizmle mücadeleyi asli iç poüti-
ka kavgalarına karıştırmıyor. Partiler üstü tutuyor. Bunun-
la birlikte gerk 2 Ekim gerekse 24 Mart nümayişlerinde he-
def ısrarla YENİ İSüIANBUL oluyor. Bunun bir sebebi
olrnak gerekmez mi sorusu akla gelmeliür. YENİ İSTAN_
BIIL yazı karosu içinde, bu satırlarrn ya?,arr, en çok Ko
miinizm konrısu iizerine yazı yazanüI. İki tefrikam çıktı.
Biri 1952 Tevkifatına aid hatıralarım, öbiirü de Hapisha-
nede Komiinistlerin faaliyetlerine dair döktiınanlar. Mah-
keme kararı ile mahküm olmuş 100-150 komiinistten isim
olarak bahsettiklerim 50--60 arasındadır. Bir de bazı ko-
münist eyilimli teşekküllerin ve bir derginin yaratmak is-
tediği ajitasyonlara dikkati çeken makaleler yaadıın... Ga,
lip Erdem arkadaşım vukufta komtinizmin genel taktikla
ri üzerinde durmaktarı ileri gitmedl. Fakat herşeye rağmen
Kim Dergisinin, Diinya, Ulus, Cumhuriyet, Vatan ve hatt6
A.P.'nin orgaru olmak iddasında olan bazı gazetelerin hü-
cumlarına ve bir kısım siyasilerin gaıazlarına hedef olıı
yoı. Halbuki ne çabuk unutuldu, bu gazetelerin pek çoğıı
dün denecek bir miziye gelene kadar kibrit kutularında
Stalin'in profilini aramaktan geri kalmıyorlardı. Şimdiyse
Suphi Baykam ile Şevket Süreyya Aydemir gibi eski bir
IQzıl maalesef ayni paralelde, beynelmilel axıti _ komtl
nist literatüriinde muteber bir yeri olan YENİ İSTAN-
BUL'u ıheı taşın altında komifuıist aTayan» bir organ gibi
göstermekten çekinmiyorlar. Şunu açıklama^k istiyorum.
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Yeni İstanbul'u bu balıumdan suçlayanlarda şeref duygu-
su vaTsa, lütfen yazdıl<larrmın doğru olmadığını iddia eL
sirıIer. Kendilerini itham ettiklerim beııi mai,ıkemeye ver_
şinler. Bıınu istemek herhalde benim hakkrm. Akkoyıın
karakoyııı elbette belli olur. M_rraırzlanma meydan okıı
yoİum.

Bu memlekette bizler her taşın altında komi.iuıist aıı-
yanlardan değiliz. Gerçeği açıklıyoruz. Türkiye, Ortadoğu!_
da prestiji lıırılan beynelmilel komiinizmin serbestçe at
oynatmak hevesine ölet edilmek istenmektedir.

Bir avuç arkadaş, bizler hayatımızı da hiçe sayarak
beynelmilel kumarbazlara müsaade etmiyeceğiz. fiirkiye
haysiyetli i:ısanların ülkesidir, öyle kalacaktıı. fiirk hal-
kuıı IraJı _ Suriye halkı kadar haysiyetli zannetmiyeıüer,
göreceksİniz eninde sonrında yorulaca,k kafalarrnı taştan
taşa vuıacaklardır. Uyarıyoruz
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IRAK iııriıAıi vE MAHuTLAR

Abdülkerin Kasın, Eus sömürgecilerini CUBA'dan
söetüğü füzeleri lrak'a yerleştirme gayretleri içiniteyken
ve hattii bu gaye için Sovyetlerle bir anlaşma inzaladığı
sıraila Arap milliyetçilerinin hışmına uğrayarak, ölilürüt_
ilü. O'nu sonu bilinmeı macetalaıa teşvik eden bolşevik ta_
kımı ila ayni aktbete miruz kalat. İhtilalciler lrak'ila ke_
sin bir temizlik hareketine girişmiş bulunmaktailır. Gaze-
telere akseden bir deyinle rrak'ta kanlı biı «komiinist avı»
devam etmekteilin lrak'ın bolşevik takımı, 1958 ihtilalinin
ilk giinlerinde, Kasım'ın «Eükmetme ihtirası»ni kamçıla-
mak için ne gerekirse yapmışlar, nizenin bir etliyla, kal-
ftının4 için kestirme yollır teklif etm§lerıli.

Kasım ikazlara, hattA en yakınlarının yalvarma_
larına kulak asmadr. Aksine onları öliitne mahküm etti.

Konsantrasyon kamplarına tıktı. Kerkük Tiirklerini ve
mi.inewerleri «Faşist, Turancı, rrkçı, kafatasçı» suçlama-
ları ile tenkil etti, diri diri mezarlara gömdü;

Kan pıhtıları, ceset yığınları iizerinde bolşevik takımı-
nın açtığı Haçlı seferine ayak uydurarak, gergedanlaşmış,
yani siirüleşmiş kalabalıkların iinlemleriyle, 5rumruklarını
sıktı, azletti, öldürdü ve mukadder akibetini hazırladı. As-
lında Abdülkerim Kasım, inançsu ve fikirsiz bir insandı.
1958 Temınuzunda Krallığı yütığı zaman teminat veri_
yordu:

- Biz batı taraftarıyız, vallahi batı taraftarıyız, diye.
Ilalbuki geçen Kaıım ayında Almanya'ya gideıkeı1
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uçakta taruştığım Hikmet isimli bir Iraklr öğrencinin ağ-
zından çıkan inançları, Kasım'ın nasıl bir «batı taraftarı
Irak» yarattığının belgesi idi.

Hikmet Amsterdam'a gidiyordu. Koyu bir Ka§ım'cı
idi. Atina hava terminalinde uçağın kalkış saatini bekler-
ken bana şöyle diyordu:

_ Sizin hiikümetleriniz, emperyalist NATO Kuman-
danlaıının emrinde bir kukla'dan başka bir şey değildir.
Irak kiirtlerini, prograsif Kasım rejimini yıkmak için Ame-
rikan Emperyalistlerinin emiri ile destekliyorsunuz. Sov_
yetler Birliği ile «Barış içinde beraber» yaşıyorrız. Slz A-
merika'nın emri ile bu beraberliği yıkmak istiyorsunuz.»

Amsterdam'a giden miitıendis namzedi lraklı'ya kü-
çük İngilizcemle ve dilimin döndüğü kadar cevaplar ver-
dim. Fakat, o nuh diyor, peygamber demiyor «faşist»,
«kukla», «Emperyalistler», «kapitalistler» suçlamalarrnade-
vam ediyordu.

Nasır onun için küçiimsenen bir milliyetçi idi.
Uçağımız, Viyana'ya müteveccihen Atina'dan havalan-

dıktan sonra, Iratsll genç mahut'u kendi hutryaları ile baş-
başa buaktım. ' 

., 
| 

.

*a

rrak'ta, Kasım'ın Castro vAri diktatörlüğü yıkıldılitan
sonra, bizim «ileri» cilerin neler yazacağını tahmin et-
mek güç değildi. Nitekim, rrak olaylarının gazetelerde ilk
verildiği giin, malüm biı gazete «Başyazı»sında, Kasım'ın
yıkılış sebebini kendi inanış ölçüleri içinde izah ederken,
san§i Moskova'qlp Lenin Şark Üniversitesinde derğ verir
ifl'4i) şövte rİİlıprdu:
ry Bir 

'ÖÜİİffif 

tomiintern iilaresinite oıan bu ütilil
meLJebi, bizdeLt nahutlara, Nazım Hikmetlere, Şevket
Siireyye ve yoiiiaşlarına ihtilil dersleri verm§ ve-ellbrinc
blrcr dtplomı tutuşturmuştm.
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«(......) çünkü ihtilAl bir fikir dizbinin bir diinya görü-
şiinii!ı, bir felsefenin uygulandığı zaman ihtilal sayılır.
Gerçek ihtilal sosyolojik ölçülere göre devrini yaşamış o-
lan bir toplum diizeninin yerini daha ileri daha aydınlık,
daha mtikemmel ve yeni bir toplum diizeninin biı sıçra-
yışla almasıdır (,.....)» 'l

Bu fikirleri tıpatıp Lenin'in Bakanlar Kurulu kararı
ile yasaklanmış olan «Devlet ve İhtilal» kitabıhda ve Ko-
münist felsefesinin «diyalektik materyalizm» böliiıınünde
bulabilirsiniz. Ama gelin görün ki, bizim mahutların «Fa-
şist kanunlar» dediği TCK'nun 142. maddesini uygulamakla
görevli savcılarrmız, heniiz derin kış uykusundan uyanma-
mıştrr. Devam ede]im: (... Gerçek anlamr ile ihtilAli ele
geçiren ihtilAlci ne yapacağım diye düşünmez. Bütün ya-
pacakları temsilcisi olduğu fikir sisteminin ilkeleri arasrn-
da açıkça yer aldığından bu görüşle taraftarlarına ışık tu-
tar, hatAları önler. Halk yığınları, oıdu, aydınlar ihtilAl ön-
cesi dönemde fikren hazrrlanacağı için, ihtilAl sonrasının
bütün güçleri kendiliğinden teşhis edilebilir. Bu yiieden
karşı ihtilAlciler ve kötü niyetliler bir yana, herkes ihti-
lAlcinin yardımcısı olur. (......) Bunların gerçekleşmesinin
büyük çabalar istediği ve kendiliğinden olmayacağı bilin-
mesi gereken basit bir gerçektir. Bunun için halkın sözü-
nü ettiğimiz iyi niyetlerinin bu kanal içihde toplanması
gerekecektir. Daha önceden ideolojik olarak hazırlanmş
halk siyasal bir teşkilAt içinde disiplin altına alrnmalıdır.
Zira bu teşkilAt toplumsal gelişmenin nabzını daima yö-
neticilerin elinde bulundurmalarını sağlayacaktır. (......)»

Bu satrılar, iktidar partilerinden birinin mebusunun
gazetesinden alınmıştır. «Bizim Radyo»da okunan Ttirkiye
Gizli Komiinist Partisinin manifeştosundan değil. (ı)

(*) Vatan Gazetesi
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Ayni gazetenin iç sayfasında, eski Lenin Üniveısitesi
rn€zıınu ve eski Gizli komiinist partisi Merkez komitesi
üyesi cür'etkAr cSuyu Arayan Adam» baş yazıya paralel
olarak <Kasım idaresi geçici idi» dedikten sonra, ayni ga,
zetenin'bir giiıı sonraki nüshasında, eski Moskova'dan ich,
zetli oluşunu kişinin burnuna soka soka, bakınız Kasım'a
ve O'nün _rejiıİıine nasıl methiyeler yağdırıyor:

«(......) A. Kerim Kasım hakikaten ölmt§se onun adııu
ve şöhretini lrak'ta halk kalabalrklarına unutturmak bi-
raz gtiç olacaktır. Kasım, vasıflı ve büyiik bir ıslahatçıydı
O, yarın lrak halkının hatırasında belki de Şehit olarak
yaşayacaktıı. (......)»

<(......) Irak halkının hiç değilse büyük bir çoğunluğu
belki de Kasım'ı arayacaktır. (......)»

«Memleketçi Sosyalizm»in temsilcisi, Ş. Siireyya Ayde,
mir yazı yazdığı gazetenin 11 Şubat tarihli sayısında cür'-
etini daha da ileri götiirerek, bakın övdüğü «vasıflı» Ka-
sım taraftarlarını ne şekilde takdim ediyor:

<(......) Ama şunu da gördiim ki, Bağdat Harp Okıı-
lu'nun bir diploma dağılışı töreninde bir gece, ismi olinı-
nup, diplomalarını ve hediyelerini almak iizere Kasım'ın
öniine gelen 20 kadar mezun talebeden ikisinin adlaıı Na-
zun Hikrnet'tl..Pg b\ tesadüi müydü bilmiyorum (......)»

Dervişin fikriyte zikıi aynidir. Eski Komiintern üyesi
«Memlekefui Sosval$l Şevket Siireyya Aydemiı'üı ve yaz-
dığı gazetenin mahiĞti işte budur.

Tiiıkiyemizde, biıim olan bütiin kawam ve kıymet
hükiiimlerimizi sömi.irerek siyasi edebi ve fikrt muhtevamızı
soysuzlaştıran, isİiklal ve hiirriyetimizi, Sovyet Emparya-
lizınine peşkeş çeken maceraperest Komünist sergerdelerini
bekleyen akıbet, hür yaşamasını bilen, demokrasiye fuık,
htiııiyeti ve demokrasiyi atavik hasletleri ile sistemldştirm
büyiik Tiirk Miletinin indireçıeği ağır şamarı olacaktır.
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ARAP SOSYALİZMİ - KOMÜNİZM VE
BiziM ı,ıArıurı,an

«Arap Sosyalizmi» kavramı da, «Afrika Sosyalioi»
gibi mitlİ burjuva liderlerini Marksizme ve Leninizme yak_

Lştru alteinatiilerden biridir. Bununla birlikte Rus Dik,
tatöril Khruschev'in Arap dlemindeki sosyaüst akımlaıa
yöa verme teşebbiisiiııden sotıra NAsır, Biıleşik Arap Cum,
huriyetleri genel assamblesinde, Arap sosyalizrni arasındaki
iarkları şöylece belirtm§tir :

cBir defa biz Dfui['e inanıyoruz. Marksizm ise dini
red ediyor, biz peygamberleri tanıyoruz, onlaısa tanımıyon

İl<lnclsl biz dütatörliiğiin reaksiyonu olan ve bütiin
halkları içine alan demokıasiyi arzu ediyoruz. Komiinizm
yani Marksizm - Leninizm, diktatörliik reaksiyonundan
proleterya diktatörlüğiinü anlıyorlar. Bu lse bir sınıf dik,
tatörlüğüdiir. Bizler herhangi bir sınıfın diktatörliiğiinü
reddediyoruz.

Üçüncüsü, Marksizrn, Leninizm toprağın komünizas-
yonıınu savıınıır. Biz bu fikirde değiliz. Toprak ıııülkiyetini
tanıyoruz.

Dördiirıei.isü, komiiııizm hususl nülkiyeti hiç bir şek-
ü ile kabul etmez. Halbuki biz, her zaman tekrar etttği,
miz gibi hususi mülkiyetle işbirliğinin başarı sağlayaca-

ğına inanıyoruz.
Beşincisi, Marksizrn ve Leninizm burjuva sınıiını imha

etmek ister. Biz hiçbir zaman bu yola gitmedik.»
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NAsır, arap sosyalizmi ile komünizm arasındaki fark-
ları 31 Mayıs 1962 tarihli Halk Kuwetleri Milli Kongre-
sinde 6 saat konuşarak belirtmiş ve geniş dökümanlar ver-
miştir.

Mısır'da «Sosyalizm» tAfları yalnız teori olarak 195?
tarihli kamulaştırma kanunlarrnın ilAnından sonra söylen_
meğe başlamıştır. Bu kanunların uygulandığı ve detaylar
kazandığı 1961 yılında da reviç bulmuştur. Arap sosya-
listler kamulaştırma kanunlarını ütilAtin tabii sonucu ola-
rak yorumlamakta ve değerlendirmektedirler. Fakat Bey-
rut'un komünist basını, Moskova'nın NAsır ha]<kındaki
tenkidlerine uyarak, bu tip sosyalizmin köylü ve işçileıin
aleyhine sonuçlar vereceğini yazmakta, arap sosyalizminin
bir yeni - sömürgecilik olduğunu ileri sürmektediıler.

Eskiden nasıl Moskova'nın emrine girmeyen sosyalist-
leıe Troçkist, Faşist denmişse, bugün de Sosyalizmi milll
sınırlar içinde ve her ülkenin özelliğine uygun olarak düşü-
nenlere karşı Moskova'nın ajanları yeni - sömürgeci tAbiri-
ni kullanmaktadırlar.

Komünistler sosyalizmin milli tipini takbih etmişler-
dir. Yeni Sovyet Parti programr bu hususu geçen yıl gayet
vazıh olarak formüle etmiştir. Sovyet Parti Programrna
göre milli sosyalizm bir küçük burjuva ilüzyonuduı. Milü
karakteri olan liberal davranrşların sonucudur.

NAsır 1955 de bası]an Philosophy of the Revolution
(İhtiıaıh felsefesi) kitabında «iki ihtilAl» in kaçınılmazlı_
ğından söz eder. İhtilalleıden biri politik öbürü sosyal'dır.
Politik ihtilAl içtimai sınıflar arasrnda bir dengeyi, sosyal
ihtilAl de vatandaşlar arasında adaleti sağlayacaktır. NAsı-
ra göre İslAm <iini sosyal bir dindir. Hz. Muhammed ilk sos-
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yalist devletin kurucusudur. İshmiyet,içtimai sınıflar ara-
sında farklıla§mayı reddettiği gibi, Allalun yüce adaleti
büttin insanlar için aynidir. İsEmiyette her insana fırsat
eşit[ği tanınmştır.

Bütiln bunlara rağmen arap sosyalizminin kaynakları
Marksist deyimlerle yakından ilgitidir. Fakat gene de orto-
doks komiinistler N6su'ın dalAlet içinde olduğunu söyler-
ler.

Fransız Komünist Partisinin haftalık organı Democ-
ratie Novuelle dergisinin 30 Mayıs 1962 tarihli nüshasrnda
Cezayir Komünist Partisi sekreteri Ahmed Akkache yaz-
dığı bir yazıda NAsır'ı şiddetle tenkid ederek Yeni - Sömiir-
geci olarak itham eder. Son günlerde Bin Bella'nın da Bin
Iledda ile taraftarlarını Yeni _ Sömürgeci olarak suçlama-
sr dikkate değer. Ahmed Akkache NAsır'ı, Küba'nın Fidel
Castrosu ile mukayese ettikten sonra, Mısır komünistleri
ile ortaklık kurmadığı için reformların başarı kazanamıya-
cağını iddia etmektedir. Ahmed Akkache özel tipte bir sos-
yalizm olamıyacağını, sosyalizmin Marksist - Leninist ol-
duğunu ve bunun da adına «İlmi Soyalizm» dendiğini ya-
zar. Hatırlarda olduğu üzere YÖN dergisinde de Cezayirli
Komünist Ahmed Akkache'nin yazısına paralel olarak he_

men ayni tarihlerde Mülkiyede profesör olan Sadun Aren
de bu konuda bir yazı yazmıştır. 6 Haziran'da çıkan Sadun
Aren'in yazısı ile Ahmed Akkache'nin makalesi arasında
bir haftalık zaman farkı vardır ki, oldukça ilgi çekicidir.
Mahut profesör de Akkeche gibi, bir tek sosyalizm bulun-
duğunu bunun adına da «İlmi - Sosyalizm» dendiğini ileri
sürerek revizyonist Şevket Siireyya'yı tenkid eder. Ah-
net Akkache ile Sadun Aren'in emir aldığı kaynağın ayni
olduğunda şüphemiz yoktur.
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Akkache'ye göre NAsır diktatörlüğü Mısırda yeni tip
burjuvaziyi temsil eder ki, bu Yeni - Sömürgecilik'tir. Bun-
dan bir siire önce Ankara'da münteşir ÖNCÜ gazetesinde

5.azılar yazan, Adeta yeraltı Komünist Partisi direktiflerini
viılgarize ederek legale çıkaran M. F. rümuzlu yazar da.
Arap soyalizmi konusunda Ahmet Akkache gibi düşiince-
ler ileri siirmüştü.

Son olarak şunu belirtelim ki, Arap soyalizmi, Ttirki-
yeii Komünistlerin elinde biı propaganda ajitasyonudur.
Gerçekte ise Arap Sosyalizmi, batı ve doğu bloklafı 316-
sında «üçüncü Yol»u, veya «üçüncü Cephe»yi temsil eden
bir harekettir.
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ORTAIİOĞU,DA KOiltÜNİST HAREKETLERİNİN
KARAKTERİ

Beynelnllel Lomiinizmin lıeniü biinyeslnaleki çehşmı
- Kınl Çtn tle S.S.C.B. arasınil,a . ,her itt sömürücü iilkcyi,
taktik ve strateJi bakımınilan bızı yeni ve şaşırtıcı sonuç-
lara vardırmıştır. Gerek Moskovanın gerekse Pekin'in bu
siin içiJı birinci heitefteri Afrlka, Ortailoğu ve Giiney Ame-
rika'dır. Moskova, Giiney ve Giiıey - Doğu Asya'nın f,o-
niinistleştirilneıi işini Pekin'e bırakmaL zorunda kalmştu.

Her ne kadar Pekin'in diinya Komünizminin önderliği
konusunda elde ettiği başarı Moskova'nın işine gelmiyorsa
da Kore'de olduğu gibi Asya'run bahsi geçen bölgelerinde
Kızıl Çin'le ABD. nin sonu kolay alınamayacak, bezdirici
ve yıpratıcı bir savaşa başlaması, Moskova'yr Afrika, Or-
tadoğu ve Giiney Amerika'da ve hattA bazr Avrupa ülke-
lerinde komiiııizmin rakipsiz önderi durumuna sokacaktır.
Fakat durum odur kl, Kızıl Çin, Rusyanın bu hegabını yan_

lış çıkartmış, Ortadoğu'ya, Afrika'ya ve hattA Giiney Aıre-
rika'ya dahi ahtapot kollarını uzatmıştır.

Rusların 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz hariciyesin,
den çok şeyler öğrendikleri muhakkak. Sta],in'in ölümün-
den sonra Slav sömürgeciliğinin yeni metodu «şartlara inti-
bakı olarak özetlenebilir. Nitekim ortadoğu Afrika ve Gü,
ney Amerika ülkeleri gibi, geri kalmş topluluklaıda geçer
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akçe haline sokulan Kapitalist sömiiırgeciliğine karşı mil-
ll kuıtuluş hareketleri ile hızlı kalkınmada tek çıkar yol:
Sosyalizm sloganlarının menşei Pekin olmakla birliktg
Moskova'da ayniyle şartlara uymuş, Lenin'in «Airikaya gi-
den yol Cezayiı'den geçer» aşırı doktriner metodunu ter-
ketmiştir.

İkinci Dünya Savaşından önce Komüntern faaliyet-
leri, Legal olsun illegal olsun doğrudan doğruya komiinist
partileri vasıtasiyle idi. Hareketlerin karakterine Marksçi,
Leninci, Stalinci görüş hAkimdi. Moskova, Rusyanrn iç biin-
yesinde komiitıizmi uygularken milli istihsalin arttırılma_
sın1 Toprağın kollektifleştirilmesini sağlarken Troçki'nin
«devamlı ihtilAl» nazariyesini kanlı bir şekilde tasfiye edi-
yor ve fakat göri.ilmemiş bir ikiyiizlüliikle ayni nazariyeyi
Rusya'nın dışındaki ülkelerde tatbikten geri kalmıyordu.
Bu çekişmeli duruma Stalin'in öliimiinden sonra son verll-
di. Şimdi, Moskova veya Pekin'e bağlı olan komünistler su-
ret-i haktan göriitıerek, iktisaden geri kalmış ülkelerde,
miü kurtuluş hareketlerinin yanı sıra burjuva devrimleri-
ni destekliyor ve her çeşit sosyalist akımlarrn bünye-
lerine sızrnayı kendilerine iş ediniyorlar. Bu yeni durum
Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika nasyonalistlerini bir
hayli şaşırtmıştır. Zira milli kurtuluş hareketlerinin stogan-
ları ile geri katmış ülkelerin kalkınma sloganları, Komü-
nistlerin sloganlarına karışmıştır. Komiintern zamanında
dar bir hedef teşkil eden, teşhisi çok kolay olan komünizm,
bugiin teşhisi eüç bir problem haline gelmiştir. Sözü geçen
ülkelerde, Tiirkiye'nin bu gün içinde bulunduğu durum bu
görüşümiiziin en canlı örneğidir. Meseli Suriye ve İrak ta
Şubat ve Mart 1963 ihtilAllerine gelene kadar, Tiirkiye'deki
komiinist sloganlart ile bu Arap ülkelerindeki sloganlar
ayni paraleldedir. NAsır, işin başlangıcında komiiııistlere
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tekaddüm edebildiği için, Mısır'ı komünızmin yeni taktiği-
nc karşı izole etmesini bilmiştir.

Sadece bir fikir verebilmek ve Türkiye'deki komünist
ajitasyonlarına ışık tutabilmek için, Nuri Es Said'in tasfi-
yesinden sonra legalize olmuş Irak komünistlerinin slogan-
larına bakmak kAfidir. O zaman galiba, Türkiyede komü_
nizm tehlikesi olduğuna inanmayanlaı, biraz olsun insafa
geleceklerdiı.

14 Temmuz 1958 ihtilAlinden
hareketleri 2 koldan kanalize oldu.

sonra rrak'ta komünist

1) Kasım'la sıkı işbirliği yapan Davud El Said'in Hiz-
bil El Şui El Iraki teşkilAtı ve El Beyan gazetesinin yayı-
mı.

2) Abdulkadir İsmail El Bustani'nin önderliğindeki İt_
tihad El Şaap hareketi.

Bu bölünmenin Pekin ve Moskova ihtilAfı ile ilgili ol_
duğu muhakkaktır. Fakat, her iki hareketin vasıfları müş_
terekti. Gerek El Beyan geıekse El Şaap devamlı olarak:

Milliyetçilere, gerici, statükocu, Faşist diyor; Emperya-
lizmin tasfiyesinden; toprak ağalarrndan, reformlarrndan,
derebeylerden söz açıyor; Laiklik perdesi arkasına saklana-
rak İslAmiyet ve din aleyhtarlığında bulunuyor; 14 Temmuz
1958 ihtilalinin bütün ilkelerine sahip çıkıyordu. Bunun
yanı sıra Kasım'ın tekelci tutumuna muhalefet edenleri
devrim aleyhtarı göstererek, devrimi bizzat lıazır|amış olan
ve fakat Kasımla işbirliğinden sakrnmış kimseleri miting-
ler, tahtiplerle susturmağa, yıldırmağa çalışıyordu.

Elbette ki gerek İttitaa El Şaap'ın gerekse El Beyan'ın
tahriklerine kaprlan gençlerin aydınların hepsi Komünist
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değillerdi. Fakat gençliği ve aydınları kitle hareketlerinin
yıliucı heyecanlarına sevkedecek teşkilAtların kiüd noktala_
rrnı komünistler elde etmşiti. Irak basınının bünyesi Üni-
versite, Kasım'{an destek bulan komünistlerin hAkimiyeti
altındaydı.

Oıtadoğu iilkelerindeki son olaylar şunu meydana çı-
karmıştır ki, artık komiiııizm geri kalmış ülkelerde orak

çekiçli sloganlarla ortalrkta dolaşmıyor. Bir ülkeye komü-
nizmin gelişini orak çekiş şakrrtılarr ile beklemek .safdil-
liktir.

Bizde de komünizm tehlikesini önemsemeyenlerin ya,
nıldığı nokta budur.
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KoMüNİznnİN Rnzeıgıİ : gEil,İN DIIVARI

BATI BERLİN'e Köın'den 11 Kasım gecesi uçtum, Da_

ha önce, Ortadoğu ve Konrünizm meselelerinde bilgi sahibi
yetkiü bir Almanla konuşurken, kendisine şu §oruyu sor-

muştumı

- Doğu Almanya'da yaşayanlar komiinizmi benimse-

diler mi?
Alman dostum. şu ilgi çekici cevabr verdi ve ben bu

cevaptaki derin mAnayı, Doğu - Batı Berlin'i bir birinden
ayıran beton duvarları gezerken daha iyi kavradım,

- Doğu Almanya'da yaşayan ırkdaşlarımın yiizde dok-

sanbeşi anti - komünisttir. Fakat kabul edersiniz ki süngü

iieerinde oturanlar dengelerini kolay bulamazlar,
Doğu Almanya'nın kukla Başkanı Walter Utbricht, bir

yıl önce ve utanç duvarlarrnın inşasına 15 eiin kala, çıkan
söylentileri yalanlamış, Batılı bir gazeteciye:

Benim işçilerim, yalnız fabrika, ev duvarlan örerler
demişti.

Fakat 15 gün sonra Doğu Berlinle Batıyı ayıran du,
varların inşa emrini verdi. Batıya bakan binaların pence-

re ve kapılarını kırmızı tuğlalarla kapattı.
3 gün Berlin duvarlarını adrm adım dolaştım, Elimde-

ki fotoğraf makinesi ile Doğu Berlin nöbetçilerinin fotoğ-

raflarını çeker gibi yaparak kızıl uşaklarını alaya aldım,
Objektife her davranışımda zavallılar kulübelerine sakla,
nıyorlardı.
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Doğudan Batıya pencereden bakan küçiik bir Alıııan
kızına el ettim. Bana korkarak mukabelede bulundu. son-
ra iizüldiiın. ziıa beton duvarlar ve elektrü alıımı veril-
miş tellerle ayrılmış Doğu Berlin'de normal bir hayat yok-
tu, orası her haliyle büyiik biı konsantrasyon kampıydı,
Aradan 17 yıl geçmesine rağmen Doğu Berlin bir yangın
yerini hatulatıyordu. Evler harbin yıkıntılarını, yangın iz-
lerini muhafaza ediyordu. Doğu Berlini gidip görmeğe ne
hacet. Batı tarafına konmuş küçtik tribiinlerden komiiniz-
min rezaletini mi§ahele etmek mtimkiindü.

Berlin, Almanyanın sevgilisi idi. Berlini sevmemek ne
miimkiiı. Onarılmış, yaraları sarılmış, giiıbtiz, hayat dolu
Batı Berliı1 Komiinist cenneti (!?) idealiştlerinin uykuları-
ru kaçırmağa kAfiydi.

Batı ve Doğu arasındaki fark bir rejim iarkı değildi.
Doğu'da normal bir rejim yoktu. Duvar üplerinde çiçek-
lerle donanmış mezarlar vardı. Bunlar batıya kaçarken
Komünist Cennetinin (!) melekleri (!) tarafından öldiirül-
müş insanlardı. Doğu Almanya'da, Doğu Berlinde biı re-
jim yoktu dedim. Doğrudur. İzzeti nefsine, milü gururuna
düşkiin civanmert 18 milyon Alman, Ruslar ve onların
uşakları tarafından eşir gibi idare ediliyordu. Bu esir gibi
sözü fazladır. t8 milyon esir bu. Her an sefaletg öliime ter-
kedilmiş insan topluluğu.

Berlin duvarları komünizm rezaletinin, zilletinin mü-
şahhas delilleriydi. Yalııız bu duvarlar Rus sisteminin 40
yıllık başarısını (!) dünyaya haykırıyordu.

Bir aıa aklımdan bizim yerli bolşevikleri kulakların-
dan tutup:

- Göriin ulan, göriiıı idealinizdeki cenneti diyebilme-
nin imkAnına sahip olmak isterdim.
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Şaştığım bir nokta, Avrupada komünizm karşısrnda en
kuwetll bir kale olan Almanyanrn hAl6 böliinmüş haline
batılılarrn göz yumması ve ikiye ayrılmış Almanyanın de-
vamından fayda umulmasaydı.

Aklı başında Almanlar bana şöyle diyorlardı:

- Batılı dostlarımızın 2 Almanyanın devamında Ruslar-
la ayni paralelde olması bizi üzüyor. Doğu Almanya ile
baş başa kalalım, en geç 24 saat sonra Polonya hududun-
dayız.

Bir küçük Alman kızı, Berline gideceğimi öğrenince:
_ Lütfen, dedi. Berlini benim için de gezin. Duvarlar-

dan doğuya benim için de bakın.. Zira Ruslar harpten son-
ra krz kardeşimi Doğu Berlinde rehine olarak alıkoydular.
Ben Beılini çok seveıim. Kız kardeşim orada esirdir.

*
Berlin meselesi, Almanlarrn başlıca üzüntüsü. İkiye

bölünmüş Berlin, ikiye bölünmüş Almanya'nın trajik bir
sembolüdür. 2 Berlin ve 2 Almanya dramı aslında çağdaş
dünyanın hazin bir görüntüsüdiir.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan Arnavutluk, Çekos_
lovakya, Polonya neyse Doğu Berlin, Doğu Almanya'da
odur. Almanya meselesi hiir dünyanrn lehine halledildiği
gün Demirperde gerisi ülkeleri de çorap söküğü gibi ko-
layhkla gayeye ulaşacak ve Komünizmi hezimete uğrata-
caktır. Akıllı biı Alman'a sordum:

- 
İtl Almanya'nın aelına rücu edeceğing birleşeceği-

ne inanıyor musunuz?
Cevabı şu oldu:

- Eğer Kızıl Çin, Rusya'yı biraz daha rahatsız edeı-
se bu mümkün olacaktır.

Fakat, Almanların bir fikri sabiti vardır: Kızıl Çin.i
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yıkmak için Müttefikler, Yalta, Potsdam hAtalarını her an

.tekıaıa hazırdırlar ve Rusya ile anlaşabilirler.
' Politikacılar, ikiyiizlüer biı yana, ben küçiik Alman
kızınrn bana korkarak pencereden el edişini ve Batıdaki
kardeşinin:

_ Ben Berlin'i çok seviyorum deyişini düşünüyorum.
Bütün hi.ir Almanlar Berlini seviyor.

Bütün Hiir dünya Berlin'i sevmeli. Daha doğrusu ma-
ceraperest Hitler'in kötü hatıralarını unutarak izzeti nefis
sahibi Almanları sevmeli ve Hiiı Dünya'ya tek bir Alman-
ya hazrrlamanrn çarelerine baş vurmalı.

Almanya'nın ikili yaşantısına dünyanın tahammülü
yoktur.

Batr Berlin'i gördiim, Komünizmin rezaleti beton du-
ı,arları tel örgüleri gördüm. Vardığım sonuç şu oldu:

_ Almanyarun mukadderatr Hi.ir Dünyanın mukadde-
ratıdırl..
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KoMüNizM KARşısINDA ALMAN cönüşü

Eiir AJmanya'nıı komiinizm taşısındaLi göruşü şı-
iluıı «Kliisik Bus sömiiıgeciliği ve komitnlz-ın bir birlnin
mütcnmiıniittı. Biıblrinilen ayntmaz. Bugiin komiinfuin
Avıupaya ve Oıtadoğu ile Airikaya sızıııasuıa egemeıük
kuınasına engel 3 kale vardır:

1 _ FinlAndiya
2 - Abnanya
3 - fiirkiye.
Bu ülkeler tarihi gelişmeleri içinde en azından 2 asır

boyunca Pan-Slavizınin karşısında durmuşlardır, Bu ara-
da yalnız Osmanlı İmparatorluğunun Ruslarla 1?6 defa
harp etmesi, Tiirkiye'nin Ruslara karşı daima uyanü bulu-
nuşunun tarihi belgesidir. Almanya, iktisaü, sosyal ve di-
ğer hukuki müesseseleri ile tam taaz,zuv halindedir. Hitler
ınacerası komıinizmi Rus meselesinden alrrı telAkki eden
Batılı dostlarımızın teşvikidir. Eğer 193l - 32 Almanya buh_

ranlarında Batılılar yalnrz anti-komiiııtern davranışları he-
saba katmayıp Alman, demokrasisini kuwetlendiıici ni-
yetleri destekleselerdi, Hitler iktidara gelmez, diinya'da
Almanya da bugiinkü trajik durumunu almazdı. Komiin_
tern faaliyetleıini baltalamak için Batılı kaynaklar Sosyal
Demokrat Partisinin bölünmesine göz yummasalardı, hat-
tA teşvik etmeselerdi bugün hiir diiııyanın veçhesl daha
mutlu olurdu.»
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Bu fikirlere iusmen de olsa katılmamak elde değil.
Resml yaıı resmi ve sivil Almanlarla yaptığım temasların
özeti budur.

Almanya'da eöriiştüğiim diğer Batılıların noktai nazarı
ise, Tiirkiye zaviyesinden bazı açıklar vermektedir. Onlar
için dün olduğu gibi bugün de Pan-Slavizm ve komiiııizm
bir birbirinden aJırı mütalAa edilmekte, ilk plAnda sadece
komünizmin yıkılması ele alınmaktadıı. Anti-Komi,iunist
Rusyaya sempati besleyenler dahi mevcuttur. Bu sempati
bir yandan milletlerin istiklil fikrini çiğnerken, öbiir yan-
dan Tiirkiye, İran, Irak gibi Rusya'ya en yakrn ülkelerin
meselelerini ters yönden ele almayı daha meşru höte sok.
maktadu. Bir kısım Batılı çevrelerin davranışı bana Tro-
valıların «Tahta at»ını hatulattı.

Sonuç: Batı için anti-komünizm vardır. Anti-Komü-
nist ülkelerin mahalli meseleleri ikinci plAndadır.

Bizirn için anti-komünizm en hayati dAvadır ve iç me_
selelerimizle sıkı sıkıya ilgilidir.

Gerçek bu. Gücenmece daıılmaca yok!.

ı58



aBUGüNKü sovynr cBNçıİĞİ" SEMİNERİ

20 günlük Almanya gezimln 3. yazısını «Sovyetler Blr,
tğini Öğrenme Enstitüsü'niin - Institut zur Erfarschung
der UD§SE - 14. Konferaıısına hasretnek istiyorun. Se-
minerin konusu: «Bugünkü §ovyet Gençliğt» idi. Mahiyeti
tamaıııiyle ilmi olan enstitiinün bu toplantısına Türkiye'-
den çağrılnıştım. Miinü şehri, bu ilmi teşkkiitiin merL,ezi
idi. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça geniş neşriyatı ya,
nıntla Dr. Edige Kırımal ve Mehmet Emircan'ın iilaresinile
Türlıçe «DERGİ» Enstitiiniin faaliyetleri ciimlesindeniliı:
Komünist ilemden, §ovyet Eusya'dan kaçıp hürriyeti seç-
miş bitim adamlarını sinesintle barındırıyor. Amerikalı uz,
manlar Enstitünün teknik iilarecileri ve organizatörleıiılir.
Her yıl seminerler tertip eiler, Sovyetlerin sosyal, siyasal,
potitik, askeri, moıal gelişimlerini obİektif ve bilimsel ölçü-
lerle ineeley€n uzııran raporlarını münakaşa eilerler.

Bu yıl 5 ve 6 Kasım 1962 günlerinde Sovyet Gençliği-
nin komiinizmle ilgili meselelerini ele almıştı konferans.
Sovyet ordusu ve gençlik, endüstri ve gençlik, gençlik cü-
rümleri, edebiyat ve gençlik, din ve gençlik, beynelmilel
komünist gençlik hareketleri ve Sowet gençliği, spor ve
gençlik gibi çeşitli konulardaki raporlar konferansa sunul-
du. İlt nazarda ve bizim statik görüşümüze göre bütiiuı
bunlara ne lüzum var? sorusu akla gelebilir. Nitekim bu
konferansa gitmezden önce pek çok dostum bana cSowet
gençliğinin komünizm karşısındaki durumunu öğrenmeğe

l59



ne liizum var» gibi peşin biı hiikiimle ikazlarda bulun-
muşlardır. Sovyet komünizminin objektif ve ilmi ölçülerle
gösterdiği gelişme ve tereddileri öğrenmenin komtinizmle
mücadelede ne derece liizumlu olduğunu Münih'te bizzat
müşahede ettim. Bilgiye dayanmayan, hissi mücadelenin
komiiııist propagandacıların ekmeğine yağ siirdüğiinü gör-

düm. Şuna inandım ki dünyanın iktisaden, fikren ve kül-
tiir bakımından geri kalmış ülkelerinde komünizmin en

büyük avantajı ve dostu cehalettir. Kendi nefsimd.e «İntar
Fırtınası» tefrikam yayınlanırken uğradığım hücumlar be-
ni derin derin düşündiirmiiştü. MeselA «KİM» gibi Anglo -
Amerikan eğilimli bir derginin, komiinist faaliyetlerin
Tiirkiyedeki tekrıiği ifşaatımı «propaganda» olarak tavsif
edip beni Tiirk halk oyunrına juınallemesi, anti-komünist
Bedii Faik'in ayni yolu seç§i maalesef komünistlerin §i-
ne yaramrş, bazı dostlarımın şifahi tenkidlerine hedef ol-
muştum. Komünizmin taktik ve stratejisini, felsefesini,
mahiyetini bilmeden yapılan mücadele geri tepe_n bir si,
lAhtır. l

Enstitü'ye sunulan raporların tümü kocaman cllİlil< tlr
kitap meydana getirir. Irer konuda Sovyet Gençliği derin_
lemesine incelenmiş. Fakat gene de bu kocaman citdi bir
kaç kelime içinde özetlemek mi.tnkiiçıdiiır. Araştırmalanmııı
verilen istatistiklerin (ki bu istatistiklerin he9si Sowet
resml kaynaklarından alınmıştu) öğrettiği gerçek, komü-
ni2min gençliğe hiç biı şey veremediği, aksine onu biı kğ-
davra, robot haline getirdiğidir. Komiirıist sistemde çocuk
Ve gençlik ciiriiunleri hırsızlıktan homoseksüelliğe kadaı
artmış; askerlik faşist sistemleri aratacak ölçüde şoııen-
leşmi§, bütün karşı çıkışlara, baskılara rağmen din duygu,
su, iman yok edilmemiş, Beynelmiled komiiııist gençlik ha-
reketleri kaişrsında Sovyet gençüği propaganda ve teşvik-
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lere rağınen ilgisiz kalmış, edebiyat alanında satrlık ka-
lemlerin eserleri gençlik tarafından ilgi görmemiş, genç-
lik Rus mistiğine Dostoyevsky'lere, Çekov'lara, Gonçarov,
Tolstoy Gogol'lere bağlı kalmıştır.

Komünizm Sovyet gençliğine sadece umutsrızluk getir-
miştir. Çalışma, öğrenme, yaratma heyecanlarını yok et-
miştir. 12 yaşındaki çocukların idam cezalarına çarptırıl-
maları, Krivitzyky'nin ifşaatını doğrulamaktadır. Stalin'in
1937 - 38 büyiik temizleme (Genocide) hareketi sırasındı
10000, B - 10 yaş arasındaki çocuğu sabotajcı, burjuva aja-
nı olarak öldürclüğü, doğrulanmakta ve çocuk gençlik cü-
riiınlerini Kruşhov'un da Stalin devrinden kalma kanun-
larla lıalletnıek istediğiııi, konferansa verilen raporlardan
öğrenmekteyiz.

Enstitünün 14. Konferansında dikkatimi çeken bir hu-
susu belirtmek isterim. Toplantının yapıldığı salonun ya-
nında Moskova'da basrlmış, Rusça kitaplar ve plAklar sa-
tılıyordu.Bunu bir tezad olarak nıüşahade ettiğimi Ameri-
kan müşavirlerinden ve Newyork'taki «Kurtuluş Koı,nite-
si» ileri gelenleıinden Mr. Klump'a söylediğim zaman, şu
mukabelede bu]undu:

Bugünkü Rus kitapları, kültür hareketleri ve propagan-
da eserleri enstitünün başlıca enformasyon kaynağıdır-

Mr. Klump haklıydı. Zira, Avrupa öylesine iktisadi re-
fah ve kültiir zenginliğine erişmişti ki, insanlar orada Rus
kitaplarını okuyarak komünist olmuyorlardl.

Oysa bizde cahil bir fıkra yazarınrn y€zısr, hain-i vaLrıı
bir şairin bir kaç şiiri, Türk kültüri.inün zengin, nıazisini
«devrim» taassubu ile karan]ıklara gömdüği.imüz için, a5
mide ve dimağlarda kolayca etkisini gösteriyordu.
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SOI/YET RUSYA - KİZIL ÇİN ÇEKİŞMESİ

Çağiraş sömürgeciüğin en azgını olan komünizmin, ar-
ti nıstestni çıkarüğını antanak içig iki büyük komü-
nişt ülkenin (Sovyet Rusya ve Kızıl Çin) arasında nerede
ise silihlı bir çatışmaya varacak olan rekabetine bakmak
hiiftdir. Her iki ülkenin kodamanlarını bir biıine düşü_

rcıı, zihiıde taktik ve strateji farkı gibi göriinen.anlaşnaz-
lü; aslınila dünya hAkimiyeti yarışına çıknış iki azgm sö-
nürgeci, itevletin çatışmaşı ve, tezatlarıdır. Bu tezid düu-
yayı nereye götiiıecektir?

Sovyet Rusya'nın Küba konusunda A.B.D.'ne verdiği
taviz; hatt§ alttan alta lrak ve S,uriye de meydana gelen ih-
tillillere inüsamahası, daha doğrusu Ortadoğu'da belli bif
gerilemeyi göze alması; yalnız radyo yayınlariyle hücuma
geçerek, yeni lrak rejiminin kızıl Kürt Lideri Molla Bar-
zani'ye bazİ tavi2}er vermesine karşılık sohuç alamıyacağı-
nı öriceden bildiği kı§kırtıcı bir - iki deklerasyonla yetin-
ııesi; Çin krzıIlarının Ortadoğu ve Miisltiınan Afrikb top-
luluklarındaki nüfuzunu kırma ve bu arada Asya ve Uzak-
@u'da büyilk menfatleri,bulunan A.B.D.' ni, Kızıl Çin'e
harşi mücadeles,inde yanına ortak alma gayesiyle izah edi-
tiıbilir.
4 Burada, başlangıçtanberi A.B.D.'nin komünizme karşı
tutumunda bazı hatAlar işlediğini belirtmek isteriz. O da,
komünizmle geleneksel slav sömiirgeciliğini çoğu hallerde
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biıbirinden ayırmasıdır. Halbuki geıçek olan şudur ki,
Moskof sömtirgeciliği ile koınünizm birbirinden ayırded,ile,
mez.

Sovyet Rusya Diinya hAkimiyeti gayesi iç- 
ş:,_e_Eii,

ğinde, eski bir slav halk dansının ritmine uyarak «iki ileri,
İi. g"rl, deyip, Doğu Avrupa'da, A.B.D.' nirı, Kızıl Çine
karşı olan mücadelesinde miizaheretini sağlamak usrııla
bazı tavizler vermekte tereddüt etmeyecektir, Nitekim da-

ha şimdiden, silAhsızlanma ve karşılıklı havadan kontro|

sistemi iizerinde Cenevre'de müzakerelere başlamaları, Var-

şoıa Partı ile NATO arasrnda bir ademi tecavüz anlaşma-

sına vaıılması için nabız yoklamasına giri§meleri, Rus ,si-
yasetindeki değişikliğin başlıca karineleridir, Çin'le arasın-

Oati çelıişme hızlandığı ölçüde, meselA Polonya'da ve Ber-
lin meselesinin hallinde Rusya yeni formüllerle daima or-
taya çıkabilir. MeselA, Rus işgal ordularının dört bir yaru-

nr çevrelediği nevzuhur bir anti - komünist veya karma,

birleştiıilmiş «Berlin Devleti» nin kurulmasına dahi giiz

1ıımmağa hazır hale, gelmesi, belki A,B,D"ni şaşırtıp se-

,l.ralrutlll",.-a, neticede kirnin kazançlı çıkacağını tahmh
etnıek oldukça güçtür. Rusya'nın Batı ile yakınlaşma poli-

tikasına hız vermesi, hatti Vatikan'a gönderdiği kızı ve da-

madı vasıtasiyle Hıristiyan Alemine karşı kur yapması, bir
yandan LAtin Aınerika'da bir hayli mesafe almış olan Pe-
kin niifuzuna engel olmak, öbür yandan da Avrupa ülhe-
lerini «Barış içinde birlikte yaşama» politikası içinde erite-

rek, Kızıl Çin'e karşı gücünü pekiştirmek gayesiyle hare-

ket ettiği tit lrr" kuwet kazandırıyor. Bu sırada A,B,D, ile
İngiltere'yi, Fransız - Alman Andlaşmasını yıkmağa zor-

laması, teşvik etmesi de, ğözle görüli,ir, elle tutulur bir va-
kradrr.'Rusya'nın Fransız - Alman ittifakına engel olınıı
için uzun bir siiredenberi, .propaganda organları vasıtasiy-
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tre, terıicit pilövı gibi Nazi hitırasını ısıtıp sıtıp piyasaya
sfumesi, ilgililerin dikkatinden zaten kaçınanı§tı.

Sovyet yayılmasının ve sömürgeciliğinin önünde şimdi-
ki ciddi engel, KızıI Çin ve onun diirıya hAkimiyeti ihtira-
gıdır;,Nitekim, hatırlarda olduğu üzere Sovyetler, Kızıl
Çin'in Hindistan'a saldırışı karşısında açıkça Hindistanı
desteklemişlerdir. Yarınki günlerde, A.B.D.'nin Hindi - Çi,.
ni'deki silAhlı müdahalelerini destekler, Çin Komünistlerij,- --;

nin önüne çıkmağa kalkarsa buna şaşmamak lizımdır. Sov- j
yet Rusya'nın şimdiki ihtiraslarından biıi Kızıl Çin'in Asya
çe Müslüman ülkelerindeki nüfuzunu yıkmaktır. Kızıl Çin,
yalnrz Ortadoğu ve Müslüman Afrika'da değil, LAtin .Ame-
rika'da da mesafeler katetmiştir. Sovyetlerin yayılma ga-
yeleri ve faaliyetleri karşısında, Kızıl Çin, A.B.D.'den da-
ha büyük bir engel durtımundadır. Ortadoğu ve Afrika
Müslüman tilkelerindeki Sovyet mihraklanmasrnı zayıfla-
tan ve ona rakip olan, demokrasi dünyasından çok Kızıl
Çin'dir. Moskova'da kurulan «Lumumba Üniversitesi»,
Sofya'da burslu olarak oktıyan Afrikalı öğrenciler Kızıl
Çin'in tahrikçi faaliyetleri sayesinde, Sofya ve Moskoı,a'-
da huzursuzluk konusu olmuşlardır.

Afrika ve Ortadoğu İslAm ülkelerinde de Nisır'cılık,
Rus tipi komünizmin mihrakianması için }ıir engeldir. Ama
Kızıl Çin'in taktikçilerine göre durum daha avantajlıdır.
Kızıl Çin 1955 Mayıs'ında «Çin Halk Temsilcileri Şürası»n-
da Çu-En-Lay'ın okuduğu Afro - Asya konferansı ile ilgili
raporundan sonra, ilk defa Ortadoğu ve Afrika'ya sıznıa
yolunda müşahhas bir adım atarak 22 Ağustos l955'de Mı-
sır i]e bir Ticaret anlaşması imzalamıştı. Çin Devrimi tec-
rülıesinin de Ortadoğu ve Afrika Milletleri icin örnek ol-
ması, tezi bu anlaşmadan sonra birçok merhaleler kaydetti.

}deselA Çin konıiinistlerinin mutemet ajanlarından ka-
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çrn]n hangi memieketierde, buluııduğı.ınu ve bu ajaııların

Çin İslAm Komünistleri Lideri Burhan Şehidi'den emir a]-

c]ıklarını öğrenmek oldukça ilgi çekieidiı, Nitekim :

21.B32 ( * )

10.000
?.000
3.800
1.735

ioD

7l
14

Kızıl Çin Ajantarı, Buıhan Şehidi'den enrir alarak Pekiıı
eııternasyonali için faaliyet göstermektedirler,

Kenya'd.a Müslüman Halkın çoğunlukla destekledikie-
ri <<Kenya African National Union» partisinin ikinci ikinci
licleri O Ginga Utlinga komünisi oltıp, Burhan Şehidi ile te-

Ij-ıas halindediı,.

i) Çin'komünistleri, Afrika'daki ajanlarınr seferber

h,aie getirmek için clini duygulardan faydalanmakla birlik-
te, Aİrika'ttaki fa,aiiyetlerinde srlrr münasebetlerle bağlı

bulundukları yerli komünist partilerine de dayanmakta-
dırlar. Pekin, bilhassa Cezayir, Güney Afrika, Tunus Ko-
ı,.iinist Partileriyle işbirliği yapmakta, Tiirkiye Komünist

Pastisinin daha ziyade Moskova'ya teveccüh etmesi sebe-

!:i ile, bazı eski ve parti dışı kalnriş komünist ajitatörlerini
kullanmaktadır, Muhtemelen eski bir Türk Komünistnini

.(") Bir kısım belgeler «Institut zur Erforschung der
LTd SSR» in Türkçe oıganr DEIlGİ'nin 30, sayısın-
dan alınmıştır.

a) Mavro Adalarında
b) Malagarı Cumhuriyetinde
c) Güney Afrikada
d) Rennion Islands'da
e) Portekiz Doğu Afrikasında
f) İngiliz Doğu Afrikasında
g) Merkezi Afrika Federasyonunda
h) Koııgo'da
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Bağdad'a gidişinden sonra Kasım, en mutemed adamı olan
Mehdavi'yi, mezkür Pekin ajanının tavsiyelerine uyarak
Kızıl Çin'e göndermiş idi. Türk Komünistlerinin Moskova'-
ya bağlılıklarını ispatlayan iki belge, Doğu Almanya Ko-
münist Partisi adına okunan bir nutuk'la Afro - Asya
Kongresinde Moskova tenısilsici Nazrm Hikmet'in Çin'li ko-
münistler tarafından protesto edilişidir, Keza, Sosyalist kis-
vesindeki bir siyasi Legal teşekkülün yurt ölçüsündeki faa-
liyeti de iddiamıza kuwet kazandıran bir karine değeı,in-
dedir.

2) §inhua Haberler Ajansının 29 Nisaır 1962 tarih]i
bülteni şu açıklamayr yapmıştır:

«Çin İçşi Sendikaları, son yıllarda milli kurtuluş yo-
lunda yapılan mücadelelerde kazanmış oldukları zaferler
dolayısiyle Afrika halklarını kutlar. Bu kutlama mesajı
bütün Afrika İşçi Sendikaları Federasyonu'na, Arap Sen-
dikaları Federasyoıru'na, Kara Afrika Genel İşçi Şürasına,
Angola, Kamerun, Kongo, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Ga-
na, Gine, Kenya, Mali, Merakeş, Niger, Nigeria, Niassaland,
Senegal, Güney Afrika, Tanganika, Uganda ve Zanzibar
İşçi Sendikalarına gönderilmiş mesaplarda da yer almıştır.»

3) 18 Mart 1962'de Gana, Mali, Kamerun, Senegal, To-
go'dan gelmiş bulunan İşçi Sendikaları hey'etleri Çin Ko-
miitıist İdaresinin Başkan Yardımcısr ve Hariciye Vekili İ.

Çen tarafından özel bir merasimle karşılanmışlardır.

4) Eylül 1956'da toplanan Çin Komünist Partisinin VIIL
Kongresinde Afril<a ülkelerine ve Doğu Arap dünyasına
geniş ölçiide sızma işini düzenlemek anraciyle bazı karar-
lar alınmıştı.

Çin lromünist basını ve idarecilerinin nutukları da Çin'-
lileri dtinyanın bu bölgesindeki durumu özel bir dikkatle
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izlenıeğe ve bundaıı gerekli sonuçlar sağlamağa çağırıyor-
du. Bu kongşede Mao - Çe - Tung şöyle demişti:

«Biz, Asya ve Afrika ve Lötin Amerika ülkelerinin Mil-
li Kurtuluş ülkelerinin Milli Kuıtuluş hareketlerini ve bü-
1iin ülkelerdeki bu çeşit hareketleri aktif olarak destekle-
meliyiz.»

Görülüyor ki, Çin Komünist sömürgecileri, Sovyet sö-
mürgecilerinin karşısına rakip olarak çıkmışlardır. Her
iki sömiirğeci ülkenin kendi aralarında liderlik savaşı gibi
cereyan eden olaylar, aslında çarpışan iki sömi.irgeci kuv-
vetin ihtiras yarışıdır.

Komünist sömürgecileri Lenin'e gelene kadar <<Kapita-
list devletler arasındaki tezadlardan ve savaşlardan» söz
ediyorlardr. Sömürgeciliğin tezadları kiç şüphe edilmesin
yakında silAhlı bir çatışmağa yol açarsa, bu ergeç komüniz-
min yeryüzünden yıkılıp göçmesine yarayacaktır. Zaferin
demokrasilerde kalması için, iki azgın kuvvetin birbiıini
parçalamasına seyirci kalmak en akıllıca yoldur. Yoksa,
Cin'e karşı Rus'larla birleşme yolu seçilirse, bundan zarar
görecek gene Hür Dünya olacaktır.
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zaman yayımlandıklarını gösterir
Tari!ı Mevkute

kltabındakl yaztlınn nerede rıc ne
3etvel :

Makalenin lsml

LL/1/1962
s/2/|9B2
l5/2/|s82
22/2/|96?
Mart 1962

Yenl iştanbul

4 Mart 1962 ,,

28 Ocak 1962 ,
19il /L962 YoL

Düşünen Adam
c/Lğ,/ls62 Yeni İstanbul
|/7/1962 , »

|2/3/|963
1312l|963
3o/1 /|962
8/2/|9E2 Düşiinen Atlam

Düşiinen Adam
l/10/|962 Yenl istanbuı
t5/2/|962 Düşiinen Adaıı
|5 /|2 /|962 Yenl istanbuı
27 i|2/1962

25/9/|s82
12/5/|963
7 /8/lg82

22/|2/|9G2
22/4/|9E3
3/3/1963
|2/s/1962

24/|/1963
25/l/1963
26/l/|s63
1/4/1963
16/1/1963

10/6/1982 .
3|/l0/|982

Neye ve Klme Karşıyım
Sosyalizme Nlçin .Eayır" demellylr_,ı

ı ı ' '\,
'ı

Türkiye Buhranr ve §osyalizm"
Çığlıklarıı,
§osyalzrıı Zehlr mi Panzehlr mi?
Parli.mento Aleyhtanğı
Ne Zaman Uyanacağız?
yakın Tehllke : komüıılzm
Aşrrı §olculartn «Tek Cephe" Taktlğ|
Babll kuleslnde trova atı: komünizm
yeni Taktikler ı,e kurbanlar
Ş. Süreyya AydemlıJe Açık Mektup
.Yön" ün bellrslz yönü

"yön" iin yönü bellriyor
Vesika İstcyenlere
Namık kemal sosyalist değtldi
I(omünlzmln Tahrikleri
Komunlznıin karşısrnda zinde. kuvvel:
TtıR.r _ is
Türk İşçisi istlsmar edllenez
KomÜnizme Karşı TEK CEPHE
I(omünizm Tehlikesl Çan.Kay-Şek vc
yeni bir §osyalist Kültür Derneği
Vltrlnileki: Bizim Köy
tIyarma
ırak ihtlla,ıı vc Mahutlar l
Arap Sosyalzml, Komünlzm vo blzlnı- i
Mahutlar
I{omünlznln rezaletl: Bcrlin Duvarı ""1

komünlzn kaşısında Alman görl|şii
Bıgünkü Sovyet Gençğilt senlnerl
S.S.C.B. _ Kızıl Çtn Çekiştesl
Ortadoğuda Komünlst EarekeJlerln
karakterl
Şill Nere, Türidye N'ere...
Deıgeslz kaıtro
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"YAKıN TEHLiI§ı



-- «YAKIN TEEİKE:
EöMüNİZMş ,}iğ}ının
muhteva§ı, ,yazarınui
son üç yılita Komünizm
le yaptığı mücaıleleniı
bir hikiyesi sayılabilir.
Aclan §ayılgan, 5 yıl
Gizli Türk ç96iinist
Partisi'nin çeşitli kade-
melerinde çalışmş, 1952
den §onra, fta|nsııiı 411_

layarak Komünizmi ter-
ketmiştir. Şimdiki inan-
cı şuiiıİr- ki: Komiinizmi
'terketmek yeterli değil-
dir, insan ve insanlık

düşmanı olan bu azgın maddecl metafiziğe karşı çılımak,
onunla mücadele etmek şarttıt. Nitekim Aclan Sayılgan .bu

yolda kaleıni ile faydalı olmağa çalışken, Türkiyeile ki ve
bazı Avrupa şehirlerindeki Aıti-Komünist faaliyetlerde ka-
tılnııştır.

13 ocak 1962,do, l},Iilli Türi< Talebe Birliğinin (MTTB),
Dll-Tarih ve Coğrafya Fakiiltesiııjleki kapalı salon mitingin-
d:; 17 Şuiıat l963'iie Türk Ocağınüa;22; Aralık 1962'tle.Tan_
doğan l[eJ ilınrnda Türk-İş'in tertip ettiği biiyük açİf< Iıa-
va mitinginde ilgi çekici konuşmalar yafmış(ır. Keza Anj
kara Radyosunun Anti-Komünist ' pİog;a4lİçİnjia Ar_alık'
l963'de iki defa Komiinizm konusunıla l<İndlsl lle röpÖrtaj
yapılmıştır.

, l962 .Kasım_ayında l}.Iiini'ıie (S§CB'ni Öğrenme Ensti-
tüsü)nün XIY. Seininerine delege olarak katılmış, v-e bir
tebl!ğ okıımuştur. Ayni Enstitüniin XV. §eminerinde de bu-
lunan Aclan Sayılgan'ın basılmış eserleri şunlardır:

AYDINLIKLAR sAvAşI - 1960 _ iNrAn F,IRTINASı
- 196s _ YAKIN TEIILİKE : KoMÜNİzM: 1963

Basılacak olfolar:
Kor{UNA -' oRTADnĞv,-, üÜNİzıı - KAPI-

LAIi TANRI§I -.Den

Fiatı: 7,50 Kr.


