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Bu Kitap, nıodern mi.nAda pıemsipli, sistemij
ve memleketimizin bünyesime uygun p7ticilik
çığırının açıIrnası41 isteyen]e,re İthaf olunaı.
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kendi)
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, Çıkacak kitapları
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ön §öz
Denıakrasi güneşini'a mem]'e,]<etimiarlg yeni yer2j ışır-

da,mağa yüz tut,tuğu günıb,rdeydi.. Fikirledııniz Lau tİm-
şe/erı'jn hoşuna gitıııed,iği, cürat e,ttiğimiz tenkit]er, ,çrksözlüiük ve açık yazış cinayet sayıIdİğı hatde bu yoİaa'is-
rar etı,İğİniz içİn İeıAkete uğfa:mıs, nıasa}vilı.i bİttakırı
suçlaı,la yiiklü olarak bir buçİ* yı[drı cezaevimde yaşıwı-
duk.. işte burad,a, "SııçIu,, aeı gİbi bir edayla ,rlirİça),
diye anıIan biz}er, gazete,Ie,rde başiıyan d,eınakrasi iısıIda-
malarlnı, hürriye1 ınıı.ıItil,a,rını mcrakla tAkip ediyo,rduk.ilk karşı parti kıpıı.danm:ala,rı başIadığı sr/atrar,da ila mev-
kuttum ıre şte araıIa, bugün okuyuculaırıma sunduğum bu
kİtabın aha ha,tlarınI yaznıağ,a ba:şIadım. Bıınıı, 1dil Asker?
Yargıtayııı üç d:e,ia rckrarl,anan keşin kararı xycsinde,
demir parıııaklıksız ve kapısı nöbetçisiz eviıın:de, ta,mamra-
mak nasip aldu.

B i zd e paırti,cilİ ği n şaüıs/ar etraİ ı nd a to planmak yol uİg
gitöiği daima göriilnıüştü. Bu sefer olsu:n, fil<iırlÖr, pnnsi[
Ier veya sı,nıt menfaaüaft çevresinde bir(eşİIip partilet
kı*rulması beklenıılrken, gerıle eskı yola sapıIma"i a)üı^ug"
d,eğer bir hal,di. Yeni pa,rtıllerin, de,ınokıasiyi yurdu,muzia
kökleştirmek vazif,esi,ni hakkiyle vaptıklaı7 inkilr kabul
etnlez. Ancak bu iş, daha ziyad,e bir ce,ıeya,n ıxakiyetiü ta-
şımakta,dır, Kı,rgınlıkların, hırsİatın yahut da, va,tanper-
veıliği ve hüsnüniyeti söz götiirtrpz f eıdi isi,nıIerin birles,-
tiıdiği şa.lııs.lar patti o]arak oıtaya aıtılmaikta, bıı sıyasl
partinin herşydeın evvel iiki,r, pfeıısip y€ ,sr.stem ifade et-
tiğini düşiinıneıızektedirle.r. Gerçi bazı prensipler i,I6n edi-
Iiyor, faka.t, il,eride gii,ıvceğiıniz gibi, bunlilr pek vuzuh-
şuz, hattİ $İrbirİ,ne zıt şeylerİn sılstemsıe bİr srayl'a alt
alta dizilrr,esiw]en ibar,et lraİıda:k,tadır. Her parti memle-
keti kalkındırma:yı ve işleri diizeıItıııeği en büyiik praıısıbı
olarak i]eri süımektediı. Hangi parti bu iikirde değildiı
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ki? Ve bu kalkınnn, bu "düz,e,ItmB,, jşJierj"rıle, hang,i e§asJar,

ha,ngi ana - preıısiplBr geıeğince giıişilecek v,e baŞallla-
caktıı? Bu pıensip vuz,u,hs,uz7uğuna karşılı&, so,Icu,sos-
yalist pariileı,,irniz pek mu,ta,ntan ve pek tastamam pI,en,

sıpieı iIAn etnıişIardi,,r. Dörd,ii bu]an bu ,Sosyafist paı,tiler,

Daşi<a memleketlerdelri sosyn/ıst sıstem/eti ve prıeısipleri
aynen ve kel,imesi ftelijimesını tedciime ed|c,rek l<e,rıdilerine

Progran edİnnıek yc,l,und'ad,ırlar, A,na hatlaııyle De,rnok,

ıasi, §os;ıalizm, Nasyonalizm gıöf sistemler h:e,r memleket,

te ayhı /se de, teieIl,udtları oı ımem:lehetlerin ıiç ve /ıususi

Pünyelerine gör,e değişttği de unu,tulmam,alıdır, Onun
için, hazır ililç alır gi-İi , tefcrruatrna lradar h:azı,r d,oktı,in

v.e idtoloji a}ıp buntatdan parti plogr:aml,arı bi,?mek, me,ın,

Iekdtimizi,n bünyesine v,e lhttyıaçlarIna cevap verıniyecek
teşbbüs/eıe girışme/< demektit. Bazı paıtilerimiç ise, bu,

giinkü medeni dünya ve de,fienmis yollaır kaırşısınd,a İrtica

feşJüil ed,ebiİecak ge4i pr.eınsipl'eri programlarına geüşi gü,

zel sıkıştır makta:d,ır ],ar.. ilh..
Bittün bu ge/ı!; güzellik manzaı,:asl bana bu ki,tabı yaz,

mak fİkrini ilham etti. Ve bir "ileri TürkçüIiik Paı,
tısı,, tasavvur ettim. Bu ufak ese,r, kurıınğa hazırlandı,

ğım bİı pa:ıtiıııin progiayng değitdi,r, Bu,nu, mi,Ii,işretçi,

Tiirkçü münevver g,ençtrerin kendikendlleri,ne yapmaları

çok İah,a cloğru o]acaktı,r. Bu gençI,er,a politikaııın kirli,

çaırıurlu, iftİıra]ı, Iıavasıııd,an bezmemiş olmanın vereceği

taze enerji ve imanla, fİkirlıeri 4 haiı}ıE sokma,nı,n çetin
ve bataklıklı yotruna a,tılacaklıa,Adır.- Lüzumsuz ka;vgala:ıIa

vakit kaybetmeyec,ek, i,itiralara ka,rşı yalnız erı,erii değil,

sabır da göstermesf ni bilec,ek şekilde politik o,Lgunluğu

olan gençIer bu § u,sanmAdian yürütebileceklpırç]i, , Cessuı
u" Çiglalİst insanın pek nAdılg bulqgur bir mahliık olduğu-

nu bilm,ekle be,raber, e:n güveni,Iir, e,n yi,ğit, en idea]ist di,
ye bildiği seçkin kı'msey'eııin bilp;,biraz faziu bir korku
-veya 

menfa,a,f .lrarşısrn d'a, yüzd'e 2,3 kadar pel< az bır ıstis-
nİyla nekadar Adileşive,reaekleri\ni gözleriyle he,niiz gör,

-u-rş olacaklaıından, bu gençIetde haırel<dte geçmek ve
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to,plu ga,I,ışmalarda bul|ınabilnfuk için ş1rt olan biraz da.ha
halı^al ve insan]arı biıaz da:In ,asil bi,Imek gibiı faydalı ku-
sıırJar bu]unacaktıı. Bu ha:m:Ielerjn en büyük eng,eli olan
tiksintl, o,nla:ıın ruhuna h'eniiz sıanafixrş olaçaktıı.

Bu gengietin kuracaktra4 ptti, ımiıIlat yoüundal hür
kanuşma çığrındl şanlı bİr mözflyl,e övijıııebilecektir. Çİin-
kü he,rkesin v',e bugün attık korkulacak biı şey kalmayınca,
caylr caylr yazan muhaliflıerln bile sindikleıri, ikti,darddW
hükümate hasida[eı yazdıklaıı yıila:rd,a, h,oş gipmiyen ii-
kir il,eri sürme,nin ve tenİıı\tte bulunmanın pek tehllkeli
butrınd,uğu günle,ıde, birbirini kov,atrayan tehdi,t]|ere've be-
I6,Iara rağmen bildiğini söykıılckten şşmayamljr, yazmak-
tan yıImayanlar, muhaklıa,k ki bazı ırkçı pantürkist Tüıİ.
çüIerdi. Mecınualarlmrctn def,alar.ca kapaıtıImas:ı, kitapla-
tllnlzln toplatı,Iması, Emni,şıat Müdürlüğün6 sı^k sık gö-
tür ijl, meıI e ı, i mi z, u ğ r a:d ı ğ ı ml z t e hdıT Iıe r, t ev ki f I er, sayrsın,
hatırIıyamıyacağımız kadar çok l<ere ve,rildiğimiz mahke-
meler, İd,arna kadar götüre,n suc/arın isızadı altınd.a 1,5 yıI
ağır hapis hayatımız, bü,tün b,u eziyetli gayretfu1 ve ylpta-
tıcı em'e,kle,r, kurulacak TiirkçüIük partisinin mizisinde,
muhalrl<ak ki kendi uf ak çaptrarında cla olsa, birer kurucu
taş olaııa,k bulıınacaktrı.

*
İIeri Türkçülük P,aırtisini kuracak olanlat, herhalde

derm,eçatnıa kinzseler olm,ıyacaktır. Het önüne gelenİn
kend.in<le bu kaiıiliyeti tevehhüm e,tmemtsi için, bir jnsan-
da toplu bulunm,ası epey .aoı ol'an şartları ve vasıİIarı ha-
tırlamak faydasız olmaz. Birkaıçıııı sayabi,trli,riz: B,urada
y,azılı esas,lara ina,nmış cirna,k (şiıpiıesiz bu lllk şa,rt); Türk
olmak (Türkçü!ük partislrıi Türk olmayanla,rln kur?nas'
düşünüI,emez bilıe),; küItürtrü ve bilgili o;trm,ak (bilhassa u-
ımumi küIt;jr ue az cok hukukİ bilgiie.r); partİcilik ha,kkın-
da etı,aflı bilgi sahibi ümak (gerek dünyadaki, ge.ıeftse
Taırl<lyeael<; palticiıIik); Ma*aI ve muvareneli insan oI-
mak (muvaze,nesizlik kadar sı'yasi cff ş bozacak bir şeY
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tasavvur edilenıez. Örneklğrini göxliik ve gfuüyoruz); Si-
yasi olgunluğa ,erişmiş olııla1l< (ba, e,n belli başIı bir şart-
tır 1ve geşr]tJıı icabatı vat,d.fi: i,cabırida yumaşamasını, eIAs-
üki (soupie) o,Imıpsıuı bi,Inıek; akılla, dirayetJg $kti,k kul-
laınbilnıek; IAzım geİdiği za|man susmn/<, icabettiği za-
anan fısıI,damak vıeya bağırmak; soğukl<anlı, hazımlı, ol-
wk; insan taıtfiaslnl ve kulfumınasını bi]mek; nabza gö,
rc şeı,bet vermek; taraitarl;arını ahl|ksızlaıflaıı, tpplama-
mak;a berabet, bazı noksa,nkna da göz y,ummasını bilınek;
ııe hayaloexest, ne de bedbin olma,mak; do'st kazanfiıpiln
ve düşman tepe,Ienıenln sfirlnl bilınek; ya söz, ya da ya-
zıyla lnandı nıa, sürükl,eme kabi,Iiyeıti,ni taşrınak; en iena
anlard,a bile ümltsizleşıı*nek ve ümitsizleşenlerin mAne,

viyatını yiikreItebilııpk; kendini se,vdirpbilmek; ern e,

d.ei, görün_meden enıre,tmesini becermek; kibir ve azamet
göstermemek... iJh, İşte sıyasi olgıınluk dene,n şey b,uka-

dar kaı,ışıktır. Çok /ıı',mse/lerde bu mühin kabiliyetin pek

çok kısımlaü y,oktul,. B,unlar l<endi}erini aldatınamalıdır.
Iar): A5ı.rıca, pa-rtiyi kuraadk o,tranlara medeni ic,esaı6t de

Iilzıındır. (Çti.nkü zaman ıolur ki, hi}rıiye,tv hakikaten "şal
örtmİk,, isteyenle,r bul,una'bilir. Ce,sa,retıh ıse satın alın,ır
veya öğreniiir şyl,erden olmadığı maltımdur). Nihayet
bu kıırucular, bilhassq enet ji ve karakter saJııöi o,Imalıdır-

Iat Enerjileri no.ksansa, ya pafii mücade,Iesini sonuna ka-

da,r vatdı,ramazla,r, ya da, iktidar mevkiin:e u[aşacak otrur,

Iatsr., progra,nıIarını taıtblk odemezler: seciye:sizseler, o za-

man daha feci: o,nları satın.almak, üIküyü piç etm:ek, par,

tİy,i mahvetmek işten bi,Ie değildir. Bu naemleketin başına

bel6 açanla.rın çoiğu, bu vicd,ansız poilitikacıIar ıclm,uştut,

Vatanperverlik şartını s.a5rmlyotlJm bile, O, her paıtİ
kuılucusunda bulunınası en birinci şart olan şeydir, Öyle
kİ, me,mlekeİin, ,milletin ve vat,a\nın. meafa:atle'rıİı, daim:a

prti ınenİaatl,arının üstüıld e tutabİ,lsİn.
Bu seçkin Tiirk a,ydınları acaba hi,rnl,erdi,r? Nerede-

dirler? Orta:ya qıl<ısla,rını görm,em bana ııasip oiacaksa, bİr

buçuk yıIdır bu Tiirk'üIl<esind,e, Türk ve Tirkçtı olaıaik

I
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çktiığitn müthiş - bu keJiaeyi mübalAğa etmedçm yaz-
dım - ve nzaddi - manevi acıIa:rımın bosa gitmediğini göı-
ıı,enin saadetı]ııe varacağım.

Beni,m anlara ya,pabil'ooeğiın nAçiz yardım, kenği, kö-
şetıırlen, Biiyük ülküyü işIemek ve ideolojiyi yoğurmak
oIacaktır.

x
Yeni hürriyit havası eşelid.enberi yapıIaı farti mü-

tacıtatlarını vg ku,rııIan B4tİ programl,arını dikkatle tilkip
eüim. Bu seyrin veıdiği üziintii, bu kitapçığın yazılma-.
sındafr.ı' sebeplerden bİri olduğun,a daha başIa,n:gıçta ı'şret
etmiştim.

Parti, ya bir sınıfın nrenfatlarını ko,ıamak; ya da
muayyen prensİ pl,erin tatbİkiyle me,mleketİ kalkındırmak
amaciyle ,kurulur. Birinci şıkka göre partiler, ya burjuva
§lnıf ın, yıa - s:Inıİ diyemeseıl< d,e _ mem,ur ziİmresİnin, ya
işçilerin; ya da köylijlerin meniaatlıarı iğn kurulmuş olu,ı.
tkinci sıkta, sın'ıf meni,ati gözerti.Ineımiş o,Iabilir; m,uay-
yen bir dünya götüşü ol,an kimsei,er, memleketi kalkındır-
aak ve ilerletmek için bazı prensiplerıiın tatbikini zaruı?
görÜr, an'cak bu İçtİmai-sı',5ıasİ -iktİsadİ sısaeııny'e tam b*
§arı b e kI e neb iie ce ğ i ne i,na n ırlaır.' B umları n ınui as sa,I v e bİ r-
birini tutar, b,irbirinıi tamam,Iar iktisa.di, hukuki, içtimai,
id,ari, siyasi prensipleri vardır. Sadece (Memleketi fuI-
kındı,ıvcağız, şu şu d,ertl;eri düz,eltecek, şu dövalarg hal-
Iedeceğiz) d,emekle kalm,az, v,aidlerl,e, ki,mbilir ha,ngi mu-
üzevi ça,ııe,lerle clüzelteceklari mi,ILi yaraların ffstesı',nj
vermekle yetinmezler. BunIBrı niiıqıat heırk€sten, her-
Iangi bft kahve müdavimtrerİnden bil,e din:tremek müm-
kijndür. Anpirik careier v.e beylik d,evalar da burada du-
yüIabiliı, Parti pıogramlnln bu isme L|yık ol,abilnresİ için,
hcrkesin az gok bildiği bu deırtleri Ve d6vaları, lıangi sı's-

,tem ve görüş dahilinde, ilmi değeri o,Ian hangi esaslarla,
,hangi prensiplerle diizelteceğini doğıu düriist bıTdiımesi
§Ef.tır. tdaıeıd.e d,emokrasi taıafta,rıysa, hangi çeşıdinf

ı
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nemtreketimizde tatbik edecektir? (Fransa, İngilte,ıe, ve
Am,erika demokrasileri, ancak ama hatlaıında biıdi,r).

iktisatta sosyalİznı mi" etatizın mi, Iib,eralizm mi, hi-
mayecilik mi güdecektiri SosyaJı'stsq .ıki yüz çeşidi sayı-
Ian bu s.ılstem:]n hangi cinsini? MiIliyetçiyse, mi,Ilıetj na-
sıI a,nlıyor, nasıl taı,i,i edlyoır? Gelenckçi mi:dit, geüeırck-
şizlik ta,raitarl mı? Empryalıst ıni, pasi.iist .ni?,. ilh. Bu
sua]Ierin sayrsı birh,ayIi a,rttırıl,abilir. Halbuki bizde gö-
rülen nedir? Maalesef , eski kötü Ad,et üznriııe, fiki,rler ve
sını[Ia,r etraİ ırı,cla ıle ğİt, şa.lııs.lar cevııesind,e,toplanıIdığı
göze çaıpIyor. Belki de bizde particiliğin başatısızlı-
ğının asıI sebe,bini bun.da arama,k ger,ehtir. ittiha,t ve Te-.
rakki olsun, İtil6f ve Hürriye,t o[şun, gelip geçmiş paıti-
Ierimizin hangisİ b,ın sjsüem sahibiydi? Bunların, sııf jft-

tİd,a,rı ele almak ve gü;nün İeaplarına göre, sı'yaset yürÜt-
nıekten başka n,e g,iö; sıyasi, içtimai ve iktisadi bir prog-
ramları, sıstem/eri, ideolaji,lıeri, dünya görüşIeri vaıdı?
Hiğ, daha doğrusu, ço,ıba gibii! Kurtul,uş Savaşının za,ru-
ıetinden do'ğan Anad.olu ve Ru,meli Miidafai Hukuk Ce-
miyeti ve onun çocuğu ola'n Cumhuriyet Halk Partisi,
su|h çağında da deva,m edince, kuıulwşunun sebebini kay-
betmiş g,ibi oldu; de,rhal bir program ha,zırlandı. Fakat es-
ki partile,rin progransızl,ığına kaışıIık, bu sefer de aşırı
zenginlikte bir program arta,ya atıImıştı. Onun bir veçhe§
-çiinkii, Hint mitolo:jisinı^n tanrıIa,rı gibi, C, H. P. nin de

çeşııt geşıt veçheler; ve tecel,Lileri vatdır - Ana yasayı ha-
zırlry,an parti olmak sıfatİ,le, halis demolrra:si ie Fransa
tipi paıIöman,tarizmdir, Falıa,t _gene bu prtin:in hazırla,
d.ığı cez.a, se,ç:ı]ın, ma:hbu:at, cemilıet ve, polis vaziie v9 sa-
Iihiy,e,t kanunlar,ile de, halis taüa,Iiter, oitoriter vg dağrusu
faşizmj pek andrfi bir veçhe taşır. Tatbikat da ba mahİ,.
yettediir. Fakat, g,eıle şu son zamanlaıdaki tildiifteıin ve
kanunların lapıcls11 o|mak hasebiyle de, HaIk Partİsi va-
sat üıt demokrat veçIıelidlr. Niıhayet, asil pa.rti pIog"aml-
na ve Altı Okuna bakaca,k o|utsak, bu veçhesine rıe ad ve-
ıeceğİmizi şaşrlıE. Se.ntez, telif ve terkip imkAnlarını da I
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YF:r:" U:. o:",r::o aburcubur]uğu,, herbir pıeıısibln *uğ*
IakIığı, müphemliği ve deır-ecesinin leJiir§)lfui jle büsbİ-
tün içinden çıkıIma? biı ka,] alm,ıştır. Buniun içindir kiPaıü pııcgra,mı her i$eyen tarainndan istenllie,n yotdp teİ-sıı edı7mğtiır. Milliyetçilik okuntı aı]a:lı:ın: Paİi çiizüğü-nün müphem çümleı}erine göııe, ırkı red<ieden ve küttüı
e§asrııa da,yanan bir mi,]tre,t taifi l<abul ediliyor gibi. HaI-
buki Atatürk ,olsun, Patti B,aşkan V,ekiti o,Ian 

-Ba,şbakan

Saracoğlu olsun, ?ürkl,iiğü kana d,a baştrüam.ıştardı. Sonra
d,a ırkçıIık, {€ng bu paıti rnensup]atl taıaiında,n, lfunet-
Iendi. Cumhuıi5ıetçitiği ala]ım. iyi, fakat bund.a derııokr;--
sınin ıjsöeti ne i],e tayin edilece,ktir? Meçhul. Devletçilib
okunu ala]ım. ]lfteclis kürsüsündeıı (Şı.rftet1: Hayriy,enİa
satın alinmas.r sırası,ııda) Partili mil]]etvehiı]Ieri bi]'e sını
rın belirsiz oluşu yüzünden görüIen anarşiye §ıet ettiler
ve yanılıp yakıldıi:ar. Sos,yralizm mi, devlet lcapitalizmi mi,
haİtA yer yer liberalizm mi.. Htçbir kes;n hükünl veIç,mtz-
einiz. Her pr,ensipte müphe,miyet, fuzat.. öylelıi Halk Pm-

. tisi, hem sağdır, hem sol. M.uayyen bir sınıfı da te.msii et-
tiği söylenemez. ''S!,nıfsız millet,, prensibini gütmpkte ise
de, tatbikatta m,emur sınıiını korumağa çalışıtığı da, gö)e
Çarpnn:ktadır (ınesel6, ayni yardııntarda). Buna''b,uhıar-
dan en çok sıkıntı çekeın sınıi ııremı.irla,r oMuğu içiın,, de-
ı7emez, çünkü dar gelİrli ol.an, f a:,!<at hükümet memuru oI-
ıIıayan vatandasl4.r, memurl,ar için yapıIan o bir iki uf acık
yardımla:ı.da,n ma,hrum v,e ayrl tutulmuşIdrdlr. Nihayet,ütı ok Ana Yasanln 2. nci rxa,ddesine, 1937 tidiliyle, altı
ıınd,e şeklinde geçtiğİndenberi, p,,rlj prensibi ıolma.ktaa
çıkmıs, deviete mal,edilmişlerdir. Şuhald,e C, H. P., diğeı
pa.ıtıllerd,en ayrıIrk prensiplierivınis gibi artık a],tı okunu
İtrerİ sür,em,ez. Bu suretle C. H. P. si d,e, pek bol oklu pruo!
siplerine rağmen, memlelgetimizdeki prensılpsiz ve'prog-
tamslz parti geiie.nBgi,ni d,evam ettirmekten başka bİ şİy.yapa:mamlştır. (On,un asıI vasfını üeş.kı7 eden, iakat prog-
ramlnda ye,r almılıan hıısusiyailerirıe i,Ierffie işaret eİe-
aeğiz).
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Muhalefet de bizde he,p böytre olmuştu,r. Daima, iktı-
dardaki hüküınatteıı veya partiden - çeşııt/i ıgfigıpleıIe -
rrcmnun olmayan şıaüısiar, iktidaru geçıııek istişıen poli-
tikacıIar, iı;eııiiİe,ı,, idealİstler, va|ta:npeİverleı.. İIh., hep
aynı muh.aiefet bavrağının altınn fuplanmışlatdır. Halbu-
ki çoğunun muayyen bir fikir ve kanaati ol,madığı gibi,
olanların da biülriıze uy-mayan prcnsipler peylndie,n /<oş-

.tukları görüILiyotdu. Bu gelişi,güzel nü,halefeİ çok zararlı
olmuş,tur. Seröest lııl]ra işte böyle hüviyetsizdi ve Fethi
bey günlüIr l,jr siirü vaitlarie pa,rti kuru,Iamıyaca,ğını an7

Iıyainamıştır. Şimdikİ muhalİİ partilıerde de az çok bu htı_
viyoti göı,nıek labildılr.

Pre,ns.'p ve sısf,eııı-ieri pek belli olan solcu partiteıi,
miz ise doktrinlerini Avr,up7 sosyaJist i:deo oji§ndea ay-
den teriiii;lg ettiklerinden, mem,Ieket bünyesinin icabatına
yaba n c ı k a i ın ı şi ard ı ı,.

Mamaiih Denıokrat Paı,ti gibi, MiIIi Kalkım,ma Par-
üsi gibi teşe/<Jıü/ier, gökteki nebülözlere benzetilebiJirler.
tlk amaçtarı, nıemieketimizde ke6ıii ida,ıeye son veıInek,
bunun içiiı mücadeJe etmektİr. Bu prensİplerİ saıİhtİı,. Va
bunu:nla da nı,eııılekete 9.ol< biiyük bü'r tarihi h,izmet etnıiş
o[,a,aaklardıı,. Bu gaye eMe edildi,kten son,ra bu pa,rtileria

diğeı prensipleripin de vizıhlaşaca,ğı, tahn,i n edi,IebİIir.
Hul6sa, şinıdiiik Avrupy mAnasile pa,rti o,Imağa IAyık

bir parti kuru]amadığı Aşi,t<6ldı,r. Muayyen ve v,azıh bir
sİstemı' vg ideolo;,jisi ol,an, ya,hut da sınıi rırenfaiaıtla,rını

hakkıyla ıemsil e,rJ,en büyük ve hakiki partileır, yani mem-

leketin bekiediği suni o,Imayan, şahsi olmayan partilet
henüz idoğmamıştıı,. Doğmuş o,!,anlar henüz rıebii:Iöz halin,
dedir. Nelere gebg oldu,klarI tawl kestiriiemez, Mi,Ileti-
mizin bijtün sını{Ia,r,ın,ı bit,den kavrayan, tam ve saıih
bı:r §isfem ve ide.ol,ojisi olan, mi,Ifi dAva,ları hangi pien,
sİplerle ve esusla,rla ha,Iketmeğe kalkışacağını bile,n ve

ililn çdıen bir parti m,utlalia kuıı:ulmııIı ve bu p,arti, XX rıi
asrrn en _letoek kıymet hüktımierini, mi,Ile'rtimizin en ha,

*İkİ İhtiya,çlatını temsİıt etfietİyilİ. B.u;pa:rti, betrhİ de şİı,,-
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,dıi mevcut olaız partilerden biıinin gelişmesiyl1 ,veya bö-
Iünımesiyle, belki de ye,pyeni bir şekild,e kurularak dicğa-
caktıı,, Bu ldoğumuıı nası/ o]masz gerektiğini, şaiısi düşİn-
celet;ın ol,arak, bu uiak kitapta tıesbite çalıştım. İstiiade
edr'Jnıesi ü nı i d i y I g o,k u y u cul arara şu n,u:y o r u m.

*
Bu kitapçı.k şu sıı.a üzerine furtip edı.ılm5tjı; Girış

kısmında, evvel| asrImlzın san merhalie.ie,ri v,e uru nry-uİ-.ieıi üzerine bir göz atilmış, bu prensiplerin tesbitiıIe işe
başlanmıstır. §oaıa, diğar memtrekatlerdeki başlıca sryrsl
fıtl<ıaların doğuşIarı, tarihgelerj ve nnhiyetleİ, çok'kısaotrarak, inc-elenmiştir. (1 ) Daha sonra mesele, iıeııdi milli
çergevemİzde rniitalila üjl",ek, Tiirk iiıkir ve f iit tarihinde
.görüien baslıca istikametl,er ve bizdeki sjyasi prtiler göz-
den_ geçirilmış, zeşrı'yat yaptığım gündenberi yniidafa,] et-
üğim prensipier ve besl,edi,ğim kaınatlar kısaca hatııIatı-
Iaral:, bugiin verdiğinı esas,Iarla mukay,ese editmiş ve f a,rk-Iı ıpıa{Ian açıkça belirtilm.iştir, Bu san iki bahsİn daha
ınufassa,J de,lİIlerle ükviy,esi, akısı bozmamak için, eseıııı
§dn J<ısrnıı:a bırakıImıştır, Nihaıyet GırE kısmı, (Tenkidi
74üIAhaza,Iar) bahsinde, güdüIen pıonsiplerin kabul edile.
miyecek çeşitlerinin tenkidi yaprt-aİ suretiyle bitiril-
mıştir.

Kİtabın esas 1. nci bö]ümünde, iIeri TütkçüIük Parti-siıin Pıensıpleri, az çcft .m.u.fassa I bir şekilde izah vi mü-
!O_:" _edilmiş, 2 inci böIümündg ise, bu prensioler progratn
halinde kı.saca sayı.lınış, milli ıııese]el,er de gazdeİ gğiril-
miştir.'Nihayet ese,ı, öa,iı'sie ri f azl,a yükleme,me| içiİ so-
na bırukılnııs olan (d,elillar) böIümüylg bltltilmistir.

8.vII.946
Büyük Ad7

Reha Oğuz TüRKKAN

_ CİKE-Eıa-lüyüdüğü içiıı bu. bahis son dakikada
çıkarılmış ve eserin ikİncİ baskısına bırakılmıştır.

l



l',Giriş
l) Asrımızın §on Merhale|eri

insanlık, uzun bocalamalardan ve denemelerden sonra,

gerçek kıymetini isbat etmiş ve keşin_ zaruretini hisset-

tirmiş olan dört prensibe sarıimıştlr: Milliyetçilik, hür-
riyetçilik, cemiyetçilik ve barışçılık. Asrımız, bütün dün-
yayı sar,an ,savaş ateşleri içinde kıvrana kıwana, bu dört
prensibi doğurmuş, geliştirmiş, olgunlaştırmış ve kıymeL
leri hususunda uyanan şüpheleri siimiştir. Asrımızın şu
son rnerhalesinde, dünyanın neresine bakacak olsak, milli-
yet meselelerinin, içtimai adalet d6vasının, hürriyet ve

nihayet barış isteklerinin galip bir cereyan halinde göze

çarptığı görülür. Bu dört istikamet, ideol,ojik bir mahiyet

alarak, Nasyonalizm, D,emokrasi, Sosyalizm ve anti - eıe
peryalizm olmuştur.

ı. Miltiyetçilik
Milliyet duygusu, her kavimde, en eski çağlatdanberi

rnevcuttur. Bu prensip, menşup olunan milleti Sevmek,

hususiyetlerine yakıniık ve bağlıiık duyrıak, diğer mii-
Iet]ere kendi miiletini tercih etmek, öteki, milletlerden

daha ile,ri, daha kuvvetii, daha parlak olmasını istemek,

bunun,çarelerini 3ram?k, bunun içın çalışmak ve nihayet,

kendi milletini hür ve müstakil yaşatmak, ba,ğımsızlığına

el konmasına boyun eğmektense, ölmeği terçih etmiş bu_

lunmak ,demektir. Milliyetçilik, kısaca, işte budur,

Milliyetçilik, asırlar boyunca gitgide daha vuzuh kaza-

narak kuvvetlenmiş, XVIII ve XIX, ncu yüzyıllard,a, bir
yandan Milliyetler prensibi (Principe des Nationalit6s),
diğer yandan da milliyetçilik (Nasyonalizm) şekillerinde
sistemleşmiş ve gerek siyasette, gerekse hukuk, içtimai-

yat, iktisat vg felsefede e§as temel olmuştur, Bugün mil-

İiyetçilik, en büyük bir gerçektiı, inkir edenleı bile so-

nuntla ona dönmüşlerdir. Ev,ıeİA kozmopolitler ve ebedİ

-
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barışçıiar ondan şüphe ettiler, rniliiyetin bulunmıyacağı
bir düny3 kardeşliği arzuladllar. Bugünün realist barış
çıları, (Dünya Devleti) tezini işlerken, milli hususiyeL
lere dokunulmadan bir Dünya Federasy,onunun kurulınası
şekiine daha çok taraftar buluyorlar. Sonra sosyalistler
miliiyetçiliğe karşı cephe aldılar. ikinci Dünya Savaşın-
da, hepsi ikinci Enternasyonale dahil oldukları halde, her
milletin kendi Sosyal- Demokrat (Sosyalist) partisi, kar-
şı tar,aftaki millet İl.İ*ıl"a" ve harp lehinde rey verdi.

Zannedersem Almanyanın 1914 de erı kuwetli partisi
olan Sosyal - Demokratlar, meclİste, İttİfakla savaşa rey-
lerini vermişlerdi! Fransız sosyalistieri de milliyetçilik-
te - kendi tAbir,lerince vatanperverlikt,e - geri kalmadılar.
Her iki tarafın cephelerinde, bevnelmilelci Sosyalistler
kahrarnanca ölmesini'bildilerl Vicki Baum'un (Marion)u,
azılı milliyet <iüşman1 bir Alman Sosyal - Demokratının
nasıl harp arifesinde tedricen ruh ve fikir değiştirdiğini ne
güzel tahlil ed,e.r! Birinci Dünya Savaşının sonundai Rus-
yada ikinci Enternasyonalin en müfrit ucu olan Bolşevi!ı-
Ier, Almanyada da. aynı Enternasyonale dahil Sosyal _ De-
mokratlar iktidarı ele aimışlardı. Alman Sosyal - Demo,k-
ratla.rı, Hitlerin ve Nazilerirr iftiraiarına rağmen, tam Al-
man rnilliyetçisi olarak hareket etmiş, Alman kalkınışını
vg 1ıeni bir harp için gizli silAhlanışını sağlanııslardı (i).
Nihayet, Nasybnal - Sosyalistlerin işbaşına geçiş slralarIn-
da, milyonlarca Sosy,al - Demokrat onlar6 oy vermis ve
Hitler bu sayede eziçi ,bir çoğuniukla şansölye o,lmuştur.
Rusyada durum ,da'tipik bir inkişaf geçirmiştir:

Biiindiği üzere, ?. r.ci Enternasyonaiin en müfrit ucu
olan Bolşevikler, Sosyal - Demokratlarla uyuşamamış, Le-
nin çevresindg toplanarak ayrılmışlardı. Bu atılgan grup
Rusyada bir hükümet darbesiyle 1917 de iktidarı e,le aldı.

(l) Aild,r6 Fribourg: La Victoir,e des Vaincus, 1938,
Denoöl 6d.

Prof . A. Rivau,d: Le Relövement de l'Allemagne, 1939,
Armand Collin 6d.

ı

/



-14_
ihtiiili yapanlar,ın çoğuniuğu YalıudijrOi ve bu bakırııdan,
Komünüzmin beynelmilellik preıısibine iyice bağlanınlş_
iardı. Rus olan Lenin gibiler de iik sırad3 k,oyu nıilliyet
düşmanıydılar. Bütün bu Yahudi ve Rus bolşevikleri
M.arkşın iddialarına inanıyor, bütün dünyadaki amele]eri-
fai,ksız kardeşler oiarak biiiyoriardı. Onlara göre Rusya,
sırf ilk ayak basilan ve dünyanın komünistleşmesi için
işe yarayacak, sıçrama tahtası vazitleşini görecek bir yer-
di. }-akat milliyet reaiitesi gitgide tesiri.ni gösterdi ve
ağır bastı. Leninin yavaş yavas Rusçu olduğu görüldü.
Eski Rusyaya dahii ülkelerin komünistlerine Leninin da_
ha çok Rusyadan gönderdiği Rus komünistlerini tercih
ettiği göze carpıyordu. Sovyet ü]kesinde vg Rus konnü-
nist partisinde Rusgu,luk yavaş yavaş dirilmeğe başlad.ı.
Hem de brı milliyetçiiik, müfrit yolu tuttu ve emperyaliz-
me kadiar varıverdi: istik]Al ilAn etmis olan bütün gayri
Rus ülkeler - Azerbaycan, Türkistan.. gibi Türk ülkejeri
<ie dahil - Rus ordusu tarafından basbayağı işgal ve Sov..
yetlere ilhak edildi, Rus bolşeviklerinin yayınınğa ırkçı-
lık ve panslaxizm "SlAv Birliği,, prıensipl,eri de garip bir
şekilde komünist "Cihadı mukaddesi,, fikriyl,g mezcedil-
diği göı,üldü ('). Bu arada, Rusyad2 teşkil edilen kızrlor_
duyla, b-ir an ewel Avrupayı komünistleştirmek için Le-
histana yapılan saldırı başrısızlıkl2 bitmiğ, Kızılordu ko-
vulup atılmıştı. Bundan de,rs alan Rus soylu bolşevikler,
Rusyada ağı.r harp sanayii ve ,kuvvetii bir ordu yaratma-
dan y,eni maceralara girisilmenıesini istiyorlar, Troçki gi-
bi Yahudi soylu olan Bolşevikler ise (R6volution perma-
nente) tezİyle, saldırganlığa ara veriimemesİnde işrar edİ-
yorlardı. Leniıı öldükten sonra, iki tez taraftarlari arasırı-
daki ihtilaf şidd,etlendi. Troçkinin ç,evresinde topianan
Kamenev, Zinoviyev, Radek.. v. s. gibi Yahudiler, Rus soy-

İ5,R""". ffi-I,Ie, !g22, sah. 459 - Zikreden: T.
Simar: Etude critiqug sur la formation de la doctrinıe, des
faces et son ,expansion 6u xx siÖcle, L922, Acada,mie Roya-
1e dg Belgique, sah. 359, Bruxelles.
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lu Bolşeviklerirı ve bu taıafı tutan stalinin, Rus miliiyet*
çiliği yapmalarıridan memnun olmuyorlardı. Şiddetli bir
çatışma o14u, Jariıe; hükümet denemesinde L-raşaramayan
Troçkiciier yeniidi, Rusçu,Komünistjer Sovyetlerin mut-
lak hAkimi oiduiar. T;.:çki kaçtı, Y,ahudi taraftarları muh-
telif zamanl,arda ve muhtelif vesilelerlg öldürüldüier. Ar-
tık Rus iıolşevizmi, ÇaıJ;rdan devraidığı Rusyayı büyıit-
mekten ve cihanda Rus ,eğemenliğini kurmaktan başka bir
şey düşünmüyordu. "Fransız çağI geçtiği gibi, Angl,o_
Sakson çağı da nıhay,et lıulmı,ıştur. Bu asır, düııya7a y::ni
bir din götürecek oian ]SlAv ırkınrn çağıCır ve bu, bir ırk-
gerçegidir,, diye Çazıııaktan çekinmiyorlardı. (1) Bolşevik.
şefler hummalı bir faaliyetle memlekette ağ,ır harp sanayii
kuruyor, Kızılorduyu kuwetiendi.riy,oriardı. Bir yandan
da, ileride ele geçirrrıek isteyecekleri memleketleri için-
den çürütmek için propaganda vg faaiiyetlerine devam
ediyorlardı: kendilerindg mevcut olan s,osyalizm daha da

"Loyu renklere boyanarak komünist bayrağı ha]iııe konul-
muştu: bütün dünyayı kom,ünist yapmaktan, miliet farkı
tanımadan büti.in dünya am,elelerini "kurtarıp,, hikiın.sı-
nıf yapacak,larından, dünya (proleterlerini) birleştirmei<.
ten başka gaye gütmediklerinden bahsediyorlardı. Buna
kanan amele kütlelerini; o memleketlere gönderdikleri
Rus ajanları vasıtasile ayaklandırıyor, üst sınıfları tepe-.
letmek ve vatan bağlarını çürütmek, milleti ve milletleri
birbirlering düşürmek istiyorlardı. Bu amaçla kurdukları
3. cü Enternasyonal (Komintern) mükemm,el surette iş-
Iiyor ve bütün dünya milletlerinde mevcut olan gizli _ aşi-
k6r komünist partilerini idare ediyordu. Bilindiği izere,,
2. nci Dünya Savaşı, Naei Almanyasilg Bolşevik Rusya-
nın o anda birleşen ihtirasları sayesinde dıo,ğciu. D,ünya
birbirine girdi. ilk başta Ruslar, Almanlarla elbirliği ede-
rek Baltık devletlerini, Polonyaın yarrslnı - hem de, Molo-
tofun ağzile, ırk sebepleri ileri sürerek - ve Rumanyanın

(1) Zikr. eseı
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bir parçasını kaparak aldılar. Finl6ndiyadan da harple ara_
zi aldılar. Sonra talih onlar6 taraf değiştirtti ve galipler
arasında harbi bitirdiler. Sonunda Ruslar, şeflerinin um_
duğu sekitde, ,kurtarıcı olarak Avrupaya girmeğe başla-
dılar. Avrupanın yarısı '.demir perdeyle,, ayrıldı veı Kızı-
lordunı.ın girdiği bu memieketierde Rus nüfuzu mutlak
olarak kuruldu. Rus emelleri bugün Trablustan Koraya
kadar, Danimarkadan Basr,aya ve Hindistana ka,da, u"^n-
yor. Dünyadan itiraz sesleri yükselip de, Sovyet Rusya-
nın apacık emperyalist Rus miiliyetçiliği yaptığı ,ortaya
konunca, bütün dünya komünistleri milliyetçilik iddiasını
reddettiier ve - samimi münakaşalarda - şu tevilli tezi ileri
sürmeğe başladılar (Cezaevinde, benim gibi mevkuf ,elli
kadar münewer komünistlg yaptığ-ım ye geceyarrianna
kadar sür,en münakaşalarımızda, onlar da bu tezi ileri
sürmekten çekinmezlerdi,) :

"Rusyanın yaptığı, emperyalizm ve milliyetçilik de_
ğildir, Ko,münistlerin gayesi, b,ütün dünyayı Rusyadaki
gİbi komünİst bİr ı,ejim altında yaşar görmektİr. Burju-
valar ise kuwetlidir, mahalli ihtitaller veya seçimler fay-
da.vermiyecektir. Bu rejim| dünyaya, ancak kızılordu gii.
türebilir. Bu ordu Rusların değil, Dünya ihtilalinin ern_
rindedir. Bunu tnümkün kılmak için ise, Kızılordu ve onu
idare eden, ilk komünist merkez Moskova, ge,reken tedbir-
l,eri alacak, bu muazzam iş için üsler ve stratejik noktalar,
bölgeler temin edecek, genişleyecektir. Bunu, Rus ege-
tnenliğini kurmak için atılan adımlar olarak görmek yan-
lıştır.,,

Bu zavallılatın az bir krsmı samimi idiyseler de, çoğu
samimi olmad,an t,evile sapıyorlardr. Bu teze karşı, Sl6v
birliği ideallerinin ve gitgidg daha koyulaşan Rus kültürü
baskısının m6n,ası sortılabilir ve cevap alınamlz. Hele Sos-
yalist idare li memleketlere bile Rusyanın düşıı:anlığı, bu
zaviyeden, izahsız kalır. Ortad3 besbeili Rus egcmeniiğini
çihanda tesis için girisiin:iş rığazzarn bir teşebbüs vardır
vş bunu.n, komünist ideali uğ;unda yapılıyor gibi göste_
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ıilmesi müthiş ve muvaffak dhuş bir kurnazlıktır: bu
tevil sayesinde, birçok memleketlerdeki samimi k,o,münist-
ler Sovyet ajanı olmakta devam edebiliyoılar.

Bizim bu izahatla belirtme,k istediğimiz nokta, milli-
yetçiliğe en düşman görünen Boişeviklerde bile Milliyet-
çi.liğin kesin z;ıfericlir. (') Değişmez bir seyir olarak gö-
rünen-şudur; iktidaı-ı ele almadıkiarı zaman hayalperest
ve beynelmilelci olanlar, işbaşına gelip de gerçeği gariir,-
ce, milliyetçi olmuslardır. Briand'lar, Makdonald;lar-, Mil-
lerand'lar, Vanderveide'ler (2. ncı Enternasyonalin rei_
s| ;, Pilsudski'ier(:1. Stres,eman'iar, Ebert'le.isbasına
;eçtikieri zaınan, herbiri nasıl kendi memieketlerlr,İ., *ll-
lt menfaatlarını en hasis bir titizliklg güden ve milliyetçi
olarak hareket ed,en devlet adamları olmuşlarsa, nu. to-
münist şefleri de böyte olmuşlar,dır" HattA onlar, rlaha da
koyu milliyetçi, ırkçı ve emperyalist olmuşlardır !

Birinci Dünya Savaş,ından sonr6 ortaya çıkan Sağ -
Faşist cereyanların milliyetçilik tarafları gizlenmediği ve
herkesçe de bilindiği icin, bunun ayrıca belirti,lmesir,. lti.
zum yoktur. Bu milliyetçilik de _ Sol - Faşist Bolsevikle-
ıinki gibi -, tatmin ediimemiş milletlerde görüldüğü şe-kilde, müsamahasrz, mütecaviz ve gmperyaiist iruruslyet-
liydı. Milliyetçiiiği yalnız kenciiieri için kabul ediyor,
başka milletlerin hür yasamak isteklerini hiçe ."yryrri".-
dı. italyan Faşizmi, Alman Nazizmi bu cereyanın müfrit
örnekleridir. İspanya Falanjizmi ve he]e Portekizin Sala_
zar rejimi çok daha muteclii olduğundan, bunları normal

(ı) Son ç ıkan bir Amerikan eserinde birha,yli entere-
san tafsilAt vardır (mesel6 Rusların, Enternas yonal marşıyerrne yeni kabul ettikleri Rus milli marşının metni):Graysot KÜk Nationalism, İnternalionali sm and th,e War:(The Science of Man in the World Crisis. sah. 496-520,New-York. t945 )

(9) Bunlar1 bir arada tasvir sden ve karşılaşmalarilealay gden hoş hoş hikAyele rd,e nakledilir (bk. .F/ıstoıies

7

polttiques. sah. 50, Coll. Anas, 1926.

F:2
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miiliyetçilikler şeklind,e görebiliriz, Kemalist mitliyetçL
lik de bu no,rmal çerçeve içindedir, Harp yılları içindc

Romanyada ve daha bir iki memlekette beliren Fasist ce,

reyanlar sırf Alman ajaniığı çerç,evesinde kaldığından,

bunları milli cereya.rlaİ *eyanında saymak çok büyük bir

yanl:ştır; bilikis, kendi milletlerini başka bir milletin emı

rine verdil<lerine göre, milliyetçiliğin tam zıddı bir hiya-

net modası olarak telikki etrrıek daha doğrudur, peten

Fransası muhakkak ,ki bunlardan değil,cli ve bedbin, iakat

halis bir Fransız milliyetçiliğinç bağlanıyordu,

Şu son harp, mil,liyetçiliğin büsbütün kabarmaşına vc

g.rçİk kıymetini isbat etmesine yaramıştır, Alman sal.

dırganlığı karşısında yenilen ve işgalg uğrayan irili ufak-

lı milletler, Narl,J" korkunç baskısına ve tethiş reji-

mine rağın€n, her yerde gizli mukavemetler tet-

tiplemiş, yeraltı orduları hazırlanıış, suikastlerle, ayak-

lanmalarla, çete harpleriyle, milli variıklarını kurtarrrıak

için müthiş bi, ça,p,şmaİa girişmişl,erdir, Bizim ilk olaralr

geçen l(urtuluş Sa,aş,,,lu Avrupaya verdiğimiz bu rıillİ

İ"y.* örnegi, bu sJferki savaşta, ilk olarak Yugoslavya,

İ", Wlltrylor4lr, kahramanlığıyla tekrar edilmiştir, On,

dan sonra, bir yandan De Gaulle'ün mukavemetçi Fransıa-

ları, diğer yandan da bütün işgal altındaki milletler canla

başla savaş,mışiar ve Kurtuluş günü toptal "ı,|YT,:g:
dır. Bu ayaklanmal,ar", ", rntl'r,işi, muhakkak ki Genera!

Bor - Komororuski idaresin,deki, Varşova halkının 19ı14

Eylül isyanıdır. Bu ikinci dünya harbinin sonunda mil-

liyetçilik lıer ye,de dipdiridir, AlmanlarCan sonra bu se_

fer Ruslarır, işg"lİ", og,"y" Doğu Avrupada da, tethişe

rağmen, gene bu ;;; İ,İ"ıyor, Ye: yer patlak verişleri

ajansl,arda işitltivoruu -"n"İl,ak ki bu milli ruhun isya-

nını daha a" g",Ğ^ç",o İ""",ğız, JVIilli duygu, V_alı1{i.

lerden Araplara L;;;, 
";erde 

şi,ddetle yaşamaktadır,

Arap Birliği fiil,;k;;ulmuştur, Yahudiler Filistinde, şa_

şılacak "U,,tl,a,l,İl"-*'"'"",ek, 
milli bir vatan edinmct

için çarpışıp a",vo,l", lll,al"'an, umulmadık bir olgun-
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ı

iukia, tam mitii istikiAl içiıı harekete geçmiş bulunuyor.
tsatı Avrupada, Ruslar Almanların .dost,uyken, giziı milli

-mücad;iejere iştirak etmeyen komünistier, Almanların
Sovyetiere saldırrnasından sonra derhal mukavemeıçiiere
katıımışlar ve bu paıtizanlarln fardımiarı, meseii iirarL
sada, onlar lelıing bır sempati yaratmlştı; fakat harp bL
tip de, komüııistleriıı miiiı menfaatiara aidıırnadarr sııf

_lVloskovaya bağian,dıtlarr iyice anlaşıiınca, ğizli mücacie-
-]'elerin iik sırasındaki pasif duruşlarını halkın hatır]amaı
masina imkAn yoktu. "FJ.er yerde yapılan serbest seçimler
komünistieri müthiş bır mağlübiyete uğratmıştı (işğal al-
tındaki Macaristanda bile ancak 3_4 komünist mebus se.
çilebiidi!). Fransada da yenilenen seçimde halk güvenini,
miliiyetçi oimayan komünistlerden alarak, De Gau]le'cü
mukavemet haı-eketinin ruhu ve nıiiiiyetçi o]an Cumhu-
riyetçi Halk Hareketi parti.sine verdi. Tanzim edilen Ana
Yasayr d3 - Sosyaiist partisi genel sekreteri Daniel Ma_
yerin de, gazeteci Roman Fajansa Haziran 946 tarihii miiı
likatta açığa vurduğu veçhil,e - sırf bu sebeple reddetti,
çünkü bu Ana Yas1 sayesinde, mitliyetçi olmayan komii-
ııistlerin hikim mevkie geçeceklerinden korktu. Harp son-
rası Avrupasında hıristiyan -,demokratların pek çot y"r-
lerdç kazanmış olmalarının sebe,bi de budur: muhakkak ki
sosyalistiiğg susatan Avrupa halkı, bunu, milliyetçi olma_
yan komüııist partisi, yahut da miili duyguları şüpheliolan sosyaiist p,artisi vasıtasilg yaptıracağına, solcu, fakat
sarih mİllİyetçi olan hıristiyan -deınokrat partiierine gİİ-
ven göstermiş ve çoğu,nlukla oy veımiştir (Fransada, Bel-
çikada, HolAndada, italyada, Avusturyada olduğu gibi).
İngiliz seciml,eri de aşağı yukarı bu mahiyettedir. ingitiz
sosyalist partisi (yani İşçi partisi) gayet koyu milliyetçi
ve ingilizcidir. Ancak 2 milletvekili çıkarabilen komünist
partisiyle birleşm,ç teklifini her yılk| kongrelerinde mun-
tazaman reddeden işçi Partisinin bu kongrelerde yayınla-
dığı demeçlerini okumak kAfidir: komünist partisi aai-a
gayrımilli olmakla've Ingi|iz menfaatlarınr gütmernekle

I
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itham edilmektedir. ingiliz işçi sendikalarit5 koyu ingi-
liz zihniyetleril,e meşhur olmuşlardır. (1)

Başka çeşit iıir enternasyonalin bay:ağını sallar gii- ,

r,ünen Amerika Birleşik Devletlerinin en acele bir tetkiki
bile, buradaki koyu Amerikancılığı ve Amerikan milliyet-
çiİigini mey,dana k,oyar. Bu milliyetçilik, birçok seçkin
Arnerikan şhsiyetlerinde pek insanileşmiş ve yükselmiş-
tir ama, Arrıerikan ruhu hepsinde istisnasız bir şekilde ga-

liptir. ?,

Milliyetçiliğin türtü telikkileri üzerinde burada dur,
.ınak istemiyorum: kimi milliyeti yalnız dild.g veya kültür-
de. arar, kimi yalnız kan beraberliğinde, kimi de bunların
hepsinde birden. kimi milletini siyası sınırlarla rnahdut

sıanar, kimi de siyasi değil, etnik sınırlara önem verir, Ki-
mi vardrr, milli geleneklere bağlanmadan da milliyetçilik
güder, kimi de, geleneği şart koşan. ilh.

H,ülAsa, Milliyetçilik, ister rnüfritleşmiş, ister mAkul

şekliy,le, asr,rrorrın en baş tçıymetleri arasındadır, Milliyet-

lll1,1. t lçtl. zaman yenilmemiştir ve hiçbir zamarl yenil-

miyecektir, Bu prensip gitgide daha berrak olarak insan-

larca anlaşılmakta, gönüllerinde ve kafalarında gitgide da-

ha derin kökler salmaktadlr. Normal milliyetçiliğin ha_

yırlı bir duygu ve insanları mesut eden, teşvik eden zen-

gin hislerden biri olduğund,a süphg edilemez,

?. Demokrasi
, Hürriyet fikir ve duygusu da yeni değildir, Eski Türk-

ierde, sonra da Yunan çağında, siyasi mücadelesiz mevcut

olan, insarıın tabii bir hakkı olarak görünüyordu, Fakat

iştibdat, Cünyanın her tarafında olduğu gibi, bu hür ülke-

O-TffiŞŞg{en sosyalist .bir ingiliz rnühendisi-

"ln İ" sözleri'tİpiklir: "Ben sol bir adamım, Yartn daha
j"-rii.-t yabiıi;im. n"ı.,at ingilterenin menfaatleri bahis

;;; oİd" *"ya", sağ sol tİnımam,_En muhafazakAr, en

;;;;yrit" t ttü-.iı.iİ. birleşir, milletimin selAmeti uğ_

,"İ" J*.tİr"., aU"y""* ttltti" _§o:yal 
nazariyelerini rafa

İ.^İarrİrr-.,, (Cumhuriyet, 1,8,945, başyazı)

ı
I
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*ri:.lTlamıŞtı, İnsanlık, ul1 
|tı.sur yıI, en koyu bir miL

itk oia.ak I 
hür,riYetsizlik.ıçinje ;ö;:İ yaşadı.

yet mücad eii§;l'll;İ;';:"":I_ ",s, ",, ğir;,'Ju rıtı..ı_
e t ti. ye n i d en ı s t i n a ai-;;' -;;,, lÜ::i.;;ff ,:1,_ jİ ;:.Jil

, __r' *,?iT. :,::,İ,: : :,.:" i::* İ}: *;,, F, ;;i;;; Ji.,i,n*..,,_
, -j- 

*:}i1, l"j,..H" Ğ;_;;"#::TiLH;:j, ;:'';,İ::
İ.eıeşiır,-:iüi:;::*,İş,-11J:#*,lT"lHl".:?;

ff_,İ}H;İ.H:::.'*İ". 
"'*'l'u,,,... 

Bu hürriyet, frşsı2
l1 kusurlu 

:ın'ıı sarsrntıları arasında doğdu, *.in, 
'or. 

,"r_
canıpeku,oİ:*1}uo'i'l1#,i;f i[Tfi},l1;*i,,::#sardı, adeta sarhoş .,r;. V"İl.rl,
ğuna lradar ..ıİ;-'.^'.r,ll'*"1" Osmanlı imparatorlu_
Aıi Süavi]e.geldi' 

Ve Mithat 
|i.İ:!., *r-*''f.L,,"",

" *İ İİli*İfiTİ:İ:;,l1f ;:*T"i,,İ*ff ;*

Ş:t İİ *liıt il:,",§ :, Şi+ 
r": İ,#;il ıılx #

mak, hüküme;,.:.::r:J": _:: "]"d"n hürriy,eti, parti kur_
mek hakkı. ,L:H:,l,jT::"J etmek ,"-ı""İ,,İJ. a",ı.-
olmuştu. a-."ıi".,l'^':" _::1* sayılan ana hususiyet]eri

İ:;ll*,i; :İi:.:ll, ş#.,,i;; ..:#il: .lş,n| ;n
people, by the 

llalk iÇin idaresi,, (1'he governm,ent of the
lıa da r 

".u, -l o 
"o"" 

Thtİ.:' 
r p e cp l e ), s;, r"-.;' ;,,",. ;;

," .},]İ.}:l Ti''j': 
j*'oıı,,yrsıııda, 

DĞmoırrasiyte ida_
ı,g, aa m.;;#'#,::l#r_İilr, ö.-.,i, ;;;.-
da ve bi ıhass3 ç",,, o- *,i;, 

" d-: İll;Ji'l]i,*#rili;hayti bot kalıntıtan *o.rrİr..u*'Birinci Dü;
ça düşman 

"...o'" 
SavaŞının sonun,d1, Demokrasiye 3çıIG

u c u s o ! ğ * o,,L' ijll i: i, u-":'::l. ;"Uİ*";#:İ :;
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teydi. Anti - Demokrat sol ucun kökü_ XIX, ncu yüzyıia

varıyordu: Xa,l Wl"İ,, *;'"'*t ihtilAlini istemis ve bu

ihtiİal başarıldıkıta^ ,"",", için amele_ (proleterya) dikta-

toryası esastnI O,r;;;;, ;;t,l,-tl,Ş"ain veya bir haneda_

nın değii, ti",,",t", İ"İna"a, ,altında cemiyete şekil verile-

cektir ! Marksist "'," """'istler 
(Sosyal - Demokratlar)

nek buna ,","u,,,Jİ;;;,;, Marksist olan komünistler isc .-*___

tu yolda müfrit O"İ""Ğ""ardı, Rus komünistl,eri (Bo1-

sevikler) 1917 de Ö,;;j; iİ'ia"".,l" alınca, derhal itik-

İatörlük rejimini ;;;; ", D,mok,asiyi ortadan kaldır,

mıslardı, rr"- ,U"- all<taİarlUl<, arnele sınıfınki olmayıp,

o j 
" ", k o m ü n i s t ril =;;;; ; :*l, j ".1 ;t--1 

" 
: 

" ::'" ;: t'j
f,o-it."i"l,,, <ıiktatörlüğü idi!':_",".:::İ,Iji i,o,"ior,u
lin tıu istibdat ,;;;;'1; büsbütün daralttı ve diktatörlü_

ğü sıhsileşti,di, ;;,İ---dü",""", bu tarafınd,a Demokrasi

ve Hürriy,et boğulmuş, yeni bir rejim POLİS-REJİMİ ku-

çgt6ııstü. Dtkt";:;=;';İ;,";;;jetivle 
tutrınuyor, şahsl

hürrivetler prıi.İ,],",İlvı, boğui,ıvor ve bastırılıYordu, ,a

poliı vicr!.anlara karlar gözetliYordu,

Orta çağ istibdadının modern sc,killerde hortlamasın-

dan ibaret "", 
;;;;;;;^,Oevlet rejiminin ana hususiyet-

lerini iyice t"ııivlıi*. çünkü pek çok Yerlerde onu bu hu'

sıısivetletiyl" teşl'l' edebileceğiz: ö^: to,,o 7..as;st) re-
_polis - Deı,I,et (SoI - KızıI veya Sa§, Kaıa FaŞı'st)

i'*il;" },#i:,i':Ş:l;lfi: i:T," Halk için değil,

Halk Deviet ve Hükümet için yaratılmıştır";

2) Halk idaresinin aşağıdan yukarıya doğru kurulu_

şuna kar§ı0,0, ;;;;;;;;" ^şI*,y" 
Joğru kuruluş:

- 3) Bir dtk;;;; veya s,fle,in lnutlak salihiyetle ve

kanun üstü bir kt,wetle iş görmeleri;

4) Seçim "*;;;; 
t"lJn,l,aia,rılmas,ı, ister bir dere,

celi, ister tO' ;",;";;''olsun,l]:,_ Oo-"dya veya gösterış

kabiiinden yapılınası; seçim y"",", fiilen, ,taYin usulüne

gidiş; 
: ']': J
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5) Meclisin - dolayısile halkın _ hükümeti ,"rrtı, 

"Hve icabında devirme hakkının fiilen bulunınayışı;
_ 6) Hükümetin yukarısı (diktatör veya şefler) tarafın-dan taYin edilip, onlİrın,direktifiylg,iş görmesi ve icabın_ü azledilmesi;

-

7 - Meclisin fiilen teşrii bir tasvip makinesi haiinegirmesi ve otomatik olarak kalkan ellerle binlerce _ çoktere de birbirine zıt - kanunların ve -iı - 
-J.-okratik

_,-''- 
- " kararların bir anda, h,emen hemen de daima ittifakla ka_/- but edilivermesi; dalkavukluğıın son haddine varması ;8) Polis ve idare uzuvlarrnın, fiilen, kazai (rnahke_

ııreler) ve teşrii (meclis) kuvvetlerind,en üstün ro1 sahibiolmaları; gizli siyasi Polisin tethişi.
9) Can ve şhıs masuniyetinin yokluğu, (idare uzvu-. aun keyfiııe göre fertlerin tevkif ve ır"!u.oiı".tıı-"r;,

yahut da sürülmeleri, öldürülmeleri). icab-ında bunu meş-ru gcisteren kanuntarın kabul edilmesi, İlİİry"l", 
""y"toplam3 kamplaı: gibi vahşetler;* 10) Muhaberatın polisçg kon,trol edilmesi ve herçeşit*' sansür;

=- 11) İş hürriyetinin bulunmaması (fertleriri dilediklerıişte çalışmakta, istifa etmekte, başka bir ta,rafta iş ara-,- makq hür ,ılrnamaları);
12) Mecburi İş müketlefiyetleri ve angaryeler;

. 13) Grev hakkının tanınırıauıası;
14) Söz hürriyetinin bulunmaması;
15) Matbuat hürriyetinin, ister kanun yoluyla, isterfiilen, yok edilmiş olmas1 (direktifle laare edlleı matbu-

at, gazetelerin bin bir s,ebe,ple kapatılması - çok kere de
ıebep gösterilmeden !_, tenkide yahut aa hştatllerce be_
ğenilmeyen fikirler il,eri sürmeğe kaikışan ıiıuharrirlerin,
ya mahkemeleı. yoluyla, ya, d,a idareten vg polis ınarifetiylg
betilara uğratılması, matbuat hürriyetinİ fiiien yokeden
kanun maddel,erinin, otomatik ıo,Iarak ittifakta katdırılan
cllerce kabul ettiıitmesi) ; 

--- - -..-
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16) Her türlü tenkide karşı müsamahasızlık;
i7) Toplanma hürriyetinin tanınınaması;
tr8) Cemiyet kurma hakkının t,anınmaması veya fev-

kalAde sıkı kayıtlar3 bağlanması; rnesleki sendikalara izin

verilmemesi; 
:

i9) Azlıkta kalan fikir ve menfaatlarııı korunması

hakkının tan InmaıTıası ;

20) Neşriyat yapacalİ veya Cemiyet kuracak kimse-

lere binbir engel çıkarılması ve bu şekilde kanunlar ya, '' ,

pılması;
2L) Şu veya bu zümreye, ya kanun|a, ya da id,areten,

çoğunluğ,un isteği hilifın3 imtiyaziar tanrnması;

22) iktidaraal<i Partiden başka siyasi parti kurmak

hakkınırı, ya kanunla, y,a d,a fiilen, tanınmaınası,

Beniın, polis-devlet rejimini vasıflandıran ana husu-

siyetler olarak gördüklerim bunlardır, Daha da düşünü-

lürse bulunabiiir. ister kara, ister kızı1 faşist olan devlet-

ierde bu lıususiyetlerin pek büyük bir kısmı mevcuttur,

Memleketten memlekete ancak isımler ve pek hafif nii,

anslar değişir. Sovyet Rusyad.a diktatör Stalin, şefler, ko-

münist partisinin Politbüro mensupları ve siyasi komiser-

lerdir; İtaly"da Musolini, ,avenesi ve faşist partisi ileri
gelenleridir; Almanyada Hitler ve; Nazi şeflerdir" ilh,

Ğirli .iyrri polis (Ente,licens Servis şeklinde casuslukla

mücadele veya casusluk işlerini gören polİs değil, doğru-

daıı doğruya memleke,t içinde fikir hürriyetine kaışı ha-

rekete geçen gizli siyasi polis servisi) Rusyada Gepeu

(daha.evvel}i ismi Çeka idi, şimdi N. K, V, D,), Almanyaı

da Gestapo, italyada Orna(?), Tito Yugoslavyasında Ozna,

adını alır; işçi ihtililinin ülkesi geçin,en Sıcı/)ıet Rusyada

grevler, Almanyadaki gibi yasaktıf; hiçbir işçi bir fabri-

La"r, veya bir şehir,den ayrılıp başka bir tarafta iş aramak

hakkını haiz değildir: orta çağın toprak köleleri - serfler -

gibi, fabrikanın demirbaşıdır ! Bunun içindir ki ingiliz
İşçi sendikalarının şefi Sir Walter Citrin,e, bundan 10 yıl
kadar evvel Rusyayı gezdiğinde, dehşetten boğulur hale

I
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gıelrrıiş ve "Russia in Chains,, (Zincirler içinde Rusya}adlı eserini yazmıştır.

Bu saydığım hususiyetl,erin hepsi Sovyet Rusyadamevcuttur ve hepsine yakın bir kısmı da Nazİ Almanyİsrn-
da, faşist italyasında Falanjist ispanyasında ve mukallitlerinde vardır (ispanyada., g"yrr* için ..Vardı,, demekdaha doğrudur). Yıkıl"r, İrparryada ve son değişmeierdenewelki Türkiyede _ Ş,ef rütbeleriie, tek partisiyle, 1 nci
şubesiyle, 18 inci ve 50 nci maddeleriyle .. v. s. _- bu husu-siyetlerin çoğu mevcuttu, fakat Alman veya Rus fasizm-
leri. kadar gaddar bir yol tutmadığı ve daima 1orta şlİdet-te) olduğu muhakkaktır. F.aşist - tip rejimin en mfitedilörnekleri, Salazar Portekiziyle, değİşmiş olan Peten Fran_§ası ve Vargas Brezilyasıdır (Arjantindeki Peron rejiınihakkında sarih ve tarafsız bir fikir edinmek şimdilikınümkün olmuyor).

Polis-Devlet rejimlerinin tarihçesing dönecek olur-sak, bunların daha çok iki ucunun çr-rpr.-".rrrdan kuvvetkazandıklarını görebiliriz:',Kızı| rallr* 1917 de Rusyadakurulduktan sonra, Avrupanın her tırafında dalbudak saı-ınak istidadını gösterdi. Şuursuzlaşan kütlel.erin tasışıLarŞısında kanuni rejimler çatr, çat,İ çatllyio,r, bunları te_
Pelemek ve bastırmak kuwetini kendinde bulamıyondu.
Demokrat rejimler, ihtilAlci kütlelerin taşkınlığı kaİşrsrn-
d,a Aciz kaldıIar. Bu sırada, italyada, rrıemleketin siyasiidaresi hususunda kızıl faşistter gibi düşünen, fakat ilrti*satta ve millİyetçilikte ayrılan kara faşistler ortaya çık-mıstI. Bu faşistler, eski sosyalist Musolininin ç.r..*l'raetoplanmı§lardı. Koyu milliyetçitiği ve İtalyan-ın tatminedilmemiş,emp,eryalist iştahlarını bayrak edindiği için,İtalyan gençtiği peşindeydi. Demokraİlar, bu iki tip fa_
şizmi karşıkarşıy3 bırakarak kurnazlık yapmak istediier."Dinsizin hakkından imansız gelir,, formülü doğru çıktı.ama. mücadeleyi kazanan kara-faşistler son derece kuv-vetli ve prestij sahibi olmuslardı. Roma üzerine vürüyen}fusolini iktidarı ,ele atdı. Yalnız komünistler; değil, de-
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mokEatları da temiziedi ve İtalyada, 1. nci Harp sonunun
ikinci Polis - Devlet rejimini kurdu. Doğrusu enerjik bir
adamd,1 ve etrafındakİleri çalıştırmasını biliyo,rdu. Az za-
ınarıda İtalyayı kalkındırdı ve ilerletti. İlk defa olarak
dünyada, Demokrasinin kıymeti hakkın{a bir tereddiit vc
şüphe uyandı: Dernokrasi, kızıl ihtilili önliyemiyecek ve
yabancı bir devletin idare ettiği faaliyetleri durduramıya-
cak kadar zayıf çıkmıştı; Demokrasi, memleketi Faşizm
Ladar çabuk kaikındıramamıştı; vatandaşlar parti kavga-
larİle parçaiaıimış, asıl vazifelerini ve memleket menfaa-
tını unutmuşiardı...

Demokrasinin köhne bir sistem olduğu ve milli-
yetçi Faşizmin bu asrın rejimi olacağı kanaati kuwet-
lıendi. Mı,ısolini de eserler yaz|yor, nutuklar veriyor, bu
tezi müdara,a ediyordu. Fa.kat bu tezin asıl kuwetli müda-
fileri, sağcı bazı Fransız muharrirl,eriydi. Bunların başın:
da, fransız akademisi Azası, Actiıorr - Française gazelesinin
başmuharıirlerinden ve milliyetçi kralcı partisinin şefi
Charieş lliaurras'la; arkadaşı ve aynr gaz,etenin başmuhar-
rirlerinden L6on Daudet'yi (meşhur ronrancı Alphonse
Daudet'niıı oğlu) saymak icabeder. Bunlar Musolininin
taklitçileri değildiler, çünkü Charles Maurras, daha Mu-
solini ufa'cık çocukken, sonradan onun bayrak edindiği
prensipleri gazetelerdg ve kitapiarında müdafaa etmiş
parlak bir sistem yaratmıştı. Musolininin bu prensiplerle
muvaffak olmasr, ona sadece müthiş bir misal ve isbat delili
oluyordu. Action _ Françaiseciler sarih surette anti _ de-
mokrattılar. Onlara göre Demokrasinin asıl m6nası, aciz
demekti. Vg soılıa, mantıksızlrk ve haksızlıktı: hiçbir in-
san diğerine eşit olmadığına ve oiamıyacağına göre (bu
eşitsizliği ister doğuşta, ister terbiyede, ister ikisinde
birden bu!un), reylerini müsavi ,tutmak yanlış bir usuldü.
Ve reylerin yekünuna dayanan Demokrasi temelinden çü-
rüktü. Kemiyet keyfiyeti eziyordu. ,Memleketi en doğıu
yola, şu ,!,eya bu entrikayla, yahut da propıogandaYla en
fazl1 rey toplıyacak olanlar götüremezlerdİ.. Ve hele par-
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-lömantarizm, memleketi felAkete sürüklemekten başka lıir
şey d,eğildi.. Flele iştikrarsız ve meclisin her an J,eğişen
kaprislerine tebi ,olan, .sık sık da değişen tıtıktımetlerın
hiçbir müsbet ve devamlı iş görmelerine imk6n yoktu.. ilh.

liskiden ancak Açtion _ Française'cilerin ,. çerr"i.-rindeki bir grup okuyucunun şüphe .ettikleri Demokrasi,
Muşolini misalinden sonra, artık pek çok kimselerce te-
reddÜtle karşılanıyordu. Bu arad,a,,Demokrasinin refor-
.mu adr altında girisil,en çok mühiın teşebbüsler, .liyık ol_
dukları ilgiyi toplayamamısl,ardı. (1) 1933 de Hitter A1-
.manyada müthiş bir rey çoğunluğuyla işbaşına geidi. O cla
enerjik ve faal bir insandı, memleketi kalkındırdı, işsiz-
liği düzeltti, büyük işler gördü. Hoyratlığı ve Gestapo-
hun, italyadaki me s]ekdaşlarınıhkini pek çok aşan zulmü-
tıüıı uyandırdığı isyan duygu,larına rağnıen, kalkınma yo-
_lundakı başar:sı Dernokrasi cephesinde yeni yeni gedik-
ier açtı. Hem şimdi, m:uazzam Alman tefekkürü, Polis-
Devlet rejİmİnİ İşliyor, dört başı mİmur bir sistem haline
'getiriy.ordu. Maurrasıın fikirlerini devam ettiriyor, man-
tıki neticelerini çıkarıyorlardı: evet, diyorlardı, memie-
tet hayrına en dbğru kararları verecek olanlar, şu veya
;bu şekilde pn fazla rey toplayabilmiş olan politika cam-
bazları değildir. Rakamdan başka bir şey olmıyan reylerin
yığını da doğru yolu gösteremez. Bu dıoğru yolu, ancak
bir Führer, bir şef hissedebilir. Ona adetA bir itham v6lıi
olur, o, halkın hakiki ihtiyaçlarmı, hattl halktan daha iyi
hİsSeder ve anlarl ve buna göre kararınI verir. Kararı mu_
taddestir ve doğrudur. O yanılmaz..

Ve böylece tanrılastırılan, peygamberleştirilen ida-
ıecilere mutlak sal0hiyetler tantmasının doğruluğu meşrü-
laştırıimaği, felsefelgştirilmeğe çalışıldı. Polis _ Dev-

(') "La R1forme de I'El@r,, adlı se,riler, eski Başba-
kan Tardieu'nün ve Baıddux'nq1 çserl€ri.. v. s. (bk. İar-
dieu: La R6volutioni Refaire, L'ipreuve du Pouvoir. 935.

- Bardoux.. Le drame Français, 1934 ve L'Ordre Nouveau,
1939).
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Iet rejiminde, mistik, bir "Fühner - Şef şistemi'' daibudak
saldı.

B.u sırada Fransa.ve ispanya, Demokrasiyi mümkün
olduğu kadar kötü tatbik ederek,' gitgide tereddiye ve
tefrikaya yuvarianıyoriardı. Her iki memlekette de Rus
ajanları mikrop gibi ürüyor, kornünist ihtilalleri hazıria-
nıyordu. ilk kıvılcım İspanyada çaktı ve millet 4 yıl bir-
birini boğazladı. Fransa en idicesine bir particiliğe düş-
ınüş, artan Alman tehdidi karşısınfu bir türlü toparlaııa-
mıyordu. Bu örnekler, Demokrasiye .karşı olan süpheleri
biisbütün arttırdı. Dünyada, belirli bir şekildeı sağ F'aşiz.
me kayış görüidü, Muhakkak tam demokrat bir ruhia bes-
lenmiş olan Atatürk'ün Türkiyesi ve l.nci,2.nci devre MiL
let M,eclislerinin Türkiyesi biıe bu cereyandan kurtulamadı.
O da muhtelif .kanunlarla ve daha ç,o,k, kanunsuz idari yol-
larla ve fiilen, sağ'faşist bir mahiyet almağa başladı. Ger-
çi Kurtulus Harbini tAkip eden yıilarda girişilen büyük
inkil6p hareketleri için muvakkat bir ınüddetle hürriye.
tin kısılması tabii bir şey olurdu; fakat bunun için gere;
ken mÜ,ddeti pek çok aşmasl ve gitgi<ie hafifliyeceğine,
sebep çoktan sona ermişken daha <ia müstebitleşmesi, hele
inkilipla alikalı olmayan pek çok sahalara keyfi olarak
dalbudak salmasr mizeret bulaınazdı. ikinci Dünya Sava-
şr, 'normal rejimin teessüsü ger,eken zamandan epey sonra
patlak verdi,; bu sefer de harp bir mAzeret oldu ve totali-
ter idare tarzı, devletin emniyetiyle ilgili olmayan pek çok
şeylere karışt,ı ve hürriyete de, demokratik usullere de
mevdan vermedi.

ikincı Dünya Savaşı, iki ucrın birleşmesindsn sonr.a
patlak verdi: ızı7n zaman düşman cephelerde birbirlerine
hırlayan iki köpek gibi duran Sağ Faşizmle, So1 Fasizın,
1939 Eylülünde birdenbire anlaştılar. Nazi Almanyası
Bo]sevik Rusyayla dostluk paktı imzaladıktan sonra Po-
Ionı,aya saidırdı ve Inuazzam çarplşma başladı. Fransanın
birkaç hafta içinde yıkılıvermesi dünyayı yeniden düşün-.
dürdü: bu koca memleketin, içinden cürümüs kof bir a-
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ğaç gibi devrilivermesinin baş sebebinin, sulh sırasındaki
idaıe tarzının berbatlığı olduğu işikirdı. Bu idare tarzı
ise Demokrasiy.di. Acele hüküm verenler çok oldu ve De-
mokrasi toptan kötülenerek, Polis- Devlet, rejimi göklere
çıkarıldı. Vişi Fransası da ilk iş olarak Dem,okrasiyi top-
tan boşadı.

öte yanda İngilterede Çörçil, savaştan sonra, alınan
derslerlg Demokraside birçok isl6hat yapılması zaruretİ-
ııi kabul etmekle beraber, Demokrasiyi övüyor ve ona olan
imanını dünyaya ilin ediyordu. Ve Demokrat ingiltere,
z;rre kadar zaaf göstermeden ve tefrikaya düşmeden, hat-
tA hürriyetlerinin çoğunu muvakkaten bile kısmadan, düş-
man saldııIsına göğüs geriyordu.

|4/V||T/1941 tarihinde, Cörçille Ruzvelt, imzaladık-
ları meşhur Atlantik beyennamesini dünyay3 bildirdiler.
Bu beyannamg Demokrasi tarihinde pek mühim olacak ve
ideol,ojinin efl öz tariflerinden birini teşkil edecektir.

Atlantik beyannamesinin 4 hürriyeti şunlardı:
1) Söz ve vicdan hürriyeti;
2) Matbuat hürriyeti;
3) Korkudan azade olmak;
a) ihtiyaçtan azad.e olmak. (1)

Ftrarbirı sonucu, Demokrasiye inananlara hak verdirdi.
Musoiini, keyfi kararile - ve herhalde italyanların çoğun-
luğunun arzusu dışında- milletini savaşa attr ve perişan
etti. Yanılmazlığına Almanların gercekten iman ettikleri
Führer, pe.k kötü ilham,lı olduğunu çeşi1 çeşit İatar|ı ka,
rarlarilg isbat etti. "En doğru yolu çoğunluktan daha iyi
olarak görecek,, denilen bu yanılmaz şef, Stalingrat ha-

ta§ını işledi ve üstelik inat etmek suretile Alman ordusunu
perişan etti. Herşeye ,karıştı, hatbi bizzat idareye kalkıştı
vg evvelA orduyu, sonra da Alman milletini eşi görülme-
dik feliketlere sürükledi. Şüphesiz ,bir tarafın mağlübi-

1ı1 
.25 Nisan - 26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Mil-

teyit etmiştir.letler Ana Yasası da bu hürriyetleri
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yetinde, Polis - Devlet rejİrninin zararlarından başka se-
beDler, diğer tarafın galibiyetindg Demokrasinin fayda--
larından daha başka Amii]er de vardır. Ana ve yegane se-
bep, rejim mese,lesi olsaydı, yenilenler içinde Demokrat-
Fransa, yenenler içinde de kızıl Faşist Rusya bulunmazdı.,
Fakat neticCye rejim meseles1 muhakkak ki çok tesir et-
mistir. Üstelik diktatöriük rejimlerinin şahsiyetleri .ezen
ve ancak dalkavuklara hayat hakkı veren havası, buhranlı
aniarda ayrıca meş'um olmuştur.

HülAsa, lıir yandan felAketli ..Ş€f,, rejimleri, diğer
yandan da diğer çeşitli tesirlerin sebebiyle, Mihver dev_.
letieri teker teker yenildiler. Sr::?ş" olanca kudretiyle
atılmıs olan Demokrat Amerika bu neticede büyük rol oy--
nadı. 2. ci Dünya Savaşı, Polis - Devlet fejimli milletlerin-
çoğunun kesin yenilgisiyle tapandı. Haki - Faşist Alman-
yanın yarıyolda dostluğu bırakıp, kıskırtıcısı Kızıt - Pa-.
sist Rusyaya salclırmasr bu memlekete hayırlı olmuş, bu
suretle mağlüplaİ değil, galipler arasında yer almıştır.
Savaş bitince, Alman - İtalyan - Japon ve diğer peyk Mih-
ver memleketlerinin işgale uğradıkiarı ve polis _ devlet r'e-
jiminin kökünün kazındığı görüldü. Savaşa katılmayan-
tspanyayla Portekiz, Sağ - Faşizmden arta kalan yegAne
memleketler olaralr kaldılar. Türkiye, Ana Yasasın,In esa-
serı tam derriokratik oluşundan bilistİfade, gnerjİk ve tez
bir kararia Polis - Devlet hususiyetlerini silmeğe girişti;-
gerçi iktidardaki parti imtiyazla.rını kolay kolay bırak .

mağa rdzı olamıyor ve attığı adımlarr mümkün olduğu ka-
dar noksan ve isteksiz atıyorsa da, katedilen.mesafeniı.
birhayli olduğunu dürüstçe itiraf etmek gerekir. İspan-
yad3 d2 demokrasiye doğru yönelme hareketleri hissedil-
mişse de, Franko bir türlü kesin karar verememiş ve esaslı
bir adım 3tamamıştır, Kızıl Faşist Sovyet Rusyaya ve Do-
ğu Avrupadaki peyklerine gelince: bu memleketlerde Po-
]is - Devlet rejimi ve t€rör hiç değişmed,en, hattA eskisin*
den daha siddette hüküm sürmeğe devam etti. Yalnız isim-
de bir değişiklik yapmağa lüzum gördüler ve Demokrasi
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düşmanlığını bağırmaktan vazgeçip, bilikiş kendilerini
oldum olaşı Demokrat il6n ettiler. Hem öyle Demokrat
ki, en birinci! Hatta Anglo-Saksonların demokratlığın-
dan şüphe ettiklerini bar bat bağırdılar. Bir .'Batı tipi,,
bir de "Doğu tipi,, Demokrasi rıarm:s vç hakiki Demokra-
si. kendilerinkiymiş ! Fakat bu ,l^iflar batı dünyasında oL

_sa'olsa m,enfi yankı uyandırdı. Daha harp biter bitmez
Çörçi1, Avrupanın Doğu yarısına işaret ederek .bizim
görmek istediğimiz ve uğrunda kan döktüğümüz hür dün-
ya bu değildir!,, demiş, kızıl memleketlerin polis devlet
hususiy,eleri,nç hücum e|4nişti. Aynı şeyi işbaşına geçen
işçi ,hükümeti, hatti koyu Rus dostu Prof. Laski de tek
rar errıiş, Amerika da bu hürriyetsizlik ıejimierine esef-

rini enerjik bir lisanla bildirmiştir
Sonuç olarak diyeceğimiz şudur ki dünya milletleıi,

,izm, Diktatörlük ve Totaliterlik rejimlerinden bıkmış,

._aik hürriyete, hür düşünüşe ve hür yaşayIşa susamıştır..
Musolinini.n, G. Sorel'in "Şiddet,, üzerindeki eserini çan-
tasından ayırıııayışI, Hitlerin Niç,enin merhametsizlik fel_
sefesini son haddine vardırısı, Bolşevikle.rin "sınıf müca-
delesi,, parolasile müsamaha bilmeyişleri, dünyayı boğucu
bir karanlığa ve kAbusa sokmuştur. Nazizmin vahşetleri,
işkence alçaklıkları, korkunç tazyikleri insanlığı nefretle
ürpertirken, gözünü açmlş ve hürriy.etin eşsiz kıymetini
tam anlamasına sebep olmuştur. Nazilerin bu yoldaki ha-
lefi ve selefi Bolşeviklerin, o ölmüş rejirni de aşan kork-
tunçluğu, htirriyet aşkını halkta daha i.azla kökleştir-
miştir.

Mamafih "Batı_tipi Demokrasi,, dg bazı inkişaflar,
gösteriy,or; Eskidenberi Demokrasinin reform görmesi
tezini müdafa3 edenler haklı çıkıyor, Çörçilin harp sıra-
sınıia bahsettiği "derslerden istifade etıııek,, isteği yerine
geliyor. Kurtulan Franm, 89 Ana Yasasını ve Cumhıı-
ıiyeti kaldırmakla itham ettiği Vişicileri ırıahküm etmesi-
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ne rağmen, ilk iş olarak eski Ana Yasayı değiştirmek işinc

koyulilu. Yapılan "İ",""a,-, 
Fransız halkının kesin ola-

rak bir değişrne isteİigini gösteriyordrı, Bu suretle, Fraı,

,sız feliketinin baş *,İ,pl"lııden biri olarak, sakat doğ-

mu§ ve kötü tatbik "İl1-1ş 
bir Demokrasi ıolduğu anlaşıl,

mış oluyorar. X",o"" lVl,"li* teşekkül ,etti, fakat komü-

nistlerin kendi taraflarına fazla yonttukları birinçi Anı

Yasa tasarı",ru F"*,,z milleti kabul etmedi, Yeni bir ku}*,

rucu meclis seçildi ""l""l 
bir Ana Yasa tanzimine koyuL

du.
Amerikada da birçok teşebbüsler göz,e çarpıy:',. 1:

arada, grev hakkınl ta;dit eden kanunun kongrece kabulü

Fyanı dikkattir, Demokrasi dünyasında islihatın devam _

edeceğinde r" t,"l,l"t'"-"" İipl aemotrasinin bırakı,'

lacağında şüphe yoktur,

Harp sonu e",op, seçimlerinin bir minası da, hal},

ister kızıl, ister kara, yahut da, ister. sağ, ister 
"o1.f".şi:

Ie,,ı",, ne f retini ;i,İ;a":t_d,]: İİ, ;İr#r::i,*"h
nemleketlerin hiçbirinde istenrnernış

olan komünist partileri , hattA kısacak diy,eı şüPhe 'd_il:"
Sosyalist pa,tlle,l Ulle _ seçimleri kazanamamış, 'kesin hür_

riyet ve Daınokrasi taraftlrları güven toplamışlaıdır, Bu

tehlike karşısında Fransız sosyalist partisi, hürriyete ıo,lan

bağlılığını derhal ilin etmek ve komünist partisi tipinde

diktatörlüğtl ta",i| İt,,jigl"l bildirmek zorunda kal,

mıştır. ingiliz "osyaliste,i 
ise he.r vesileyle, kendi demok-

rat sosyali,, ",ı"y,şlarını 
Rusların anti - d,-ok,"t so"-

yalizmarrlay,şlaril, İ,"tl, mukayese etmişlerdir, tngiliz

.'Sosyalistlerinin halis Dernokrat olduklarında kimsenin

tereddüdü olrnua,g, 
-içi", 

s"çi, mücadele şi sırasırida Çör-

çilin nutuki"rrrrr.r-bi.-inde iztrar ettiğ-i ŞüPhe iYi karŞılan'

*"*f,l' 
.r,,. e tle, ya ln ı z dünya de ğil, sosya",l'i],.,:,,1, İ:'

riyet bahsina" iİ,vl ,vı,ılınıştır: Ra.dikal, milli veya dinci

.sosydlistleri, S ",İ, 
r ]'"",t,"'lar 1 Sosyali'stl er ) tam hür-
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. riyet ve Demokrasi ,prensiplerı gtıaeriitt&ı,ı komtınist
sosyalistler (gerek Rusçu, gerekse trıoçİ<ist kömünistler),
sınıf diktatorası perdesi altında bir grug (Prtatörün em-
rinde polis - devlet rejimi kurrnak istiyoİlarİ rie kuruyor-
lar.

Bitirirken, pek çeşitli tef§irlere, uğrayan''Derııokiasi,,
nin değişmeyen ve bulunması şart olan ana vasıflarını kı-ısaca saymak doğru olur:

l) Polis - Devlet rejimi kısmında kısıldığını ve yok
cdildiğini belirttiğimiz bütün hürriyetlerin (söz, vicıan,
matbuat, toplanma, sendika-cemiyet- parti kurma hürri-
yetlerinin), anc.ak asgari ve zaruri sınır.lar içinde kanun-
larla tahdit edilmiş olarak geniş bir surette kabulü, gerek
Ana Yasayla, ger,ek diğer kanu,nlarla temina1 altı,na alın-
mış olması i

2) Devletin ve Hükümetin halk için olduğunun kabu-
lü;

il

3) Teşrii kuwetin tayine benzer, şekillerle yukarıdan--' aşağıya değil, fakat, teferrüatta başka çeşitler de olsa,
mutlaka seçimlg ve gizli seçi.mle, aşğıdan yukarıy2 doğ-
ru teşekkül etmiş olması;

4) Teşrii kuvvetin icrai kuweti kontrol etmesi ve
,1- icabında,onu değiştirebilmesi;

5) İdare uzuvlarının ve polisin, ancak kanunla belli
'- olan yetkileri bul,unması ve .bunu, şu ve bu kaçamak yol-
': larla aşam,aması; kanunun memlekettg h6kim olİnası;

6) Fertlerin caıı, mal, ırz masuniyetleri teminat altın-
da bulunması;
' 7) MlIIe|t içinde hiçbir grutn imtiyaz tanınmaması.

_Kanuni ş,artl,arı haiz olan fertlerin eşit olması.

__ Bu hürritet vg hakları her r,ejim, kendi milletine ta--nır. O memlekette yaş,ayan az|ıklara, devlet makanizma-
sında ve orduda yer vermemek ve bu gibi bazı hakları kıs-

ı. mak, bazan Demokrasiye zıt gibi tetikki edilmişse de, bu
}

,t F:3
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kanaatin yanlış olduğunda şüphe yoktur- Bir millet, het 1--
di memlehetİ,ade muayyen bazı vazİf,eleri kendine hasıer ,,

mek isteyebilir ve bunu emniyeti icabı sayabilir. Azlık-
t3111 ğiğer haklarına saygı gösterıyor ve kötü muamele,
lere yol vermiyorsa, Deınokrasiden şaşmamış demektir,

işte hürriyet cereyanını;ı ,oluşu ve bugünkü durumu

da bu şekildedir. Asrımızın son rnerhalelerinden ve tec-

rübelerin inbiğinden geçmiş kıyrnetlerinden biri o,lan Dc,

d nıokrasi, bugünkü Dünyad3 her zamankinden daha galip
ve parlak bir durumdadır. Onu büsbütün kusursuz yaIF

mak için girişilen teşebbüsler semere verir, sağ - sol, kara

kızı1 Faşizm artrkları ve Polis _ Devlet kalıntıları düııya_

dan silinirse, xx nci yüzyıl tarihin en seçkin asırların_
dan biri iolacaktır.

3. §osyalizm
Bu cereyan, Cemiyet kaygısıııdan doğduğu için, Ce-

miyetçıIik ıninasını almıştır. Eskidenberi mevcut olmakla

beraber, bilhaşa son yüzyıllarda, sanayiin inkişfiyle gc-

lişmiş ve muajzam bir divi" hatti din halini almıştır, '

Memleketin sğrvet membalarını, milletin bütün küt-

lesi nAmına işletecek yerde, azlık olan birtakım kimsele_

rin -v€lev şahsi zeki ve faaliyetleri sonunda da olsa- bun-

lara sahip çıkarak kendi menfütları için işletmeleri ve

alabildiğine zengin olmaları, geniş bir içtiınai Adalet za-

viyesinden bakılınca, haksızlık telökki edilmiştir. Bundan
başka, işletenler, mevcut milyonlarına durmadan yeni
milyonlar katar,larken, o işletmelerde ücr,etle glışan işL
ler bi,r türlü sefaletten kurtarılamamış, devl,e,tin yaptığı
yardımlar büyük kütlelerin ihtiyaçlarını tam olarak bir
liırıtı gid.rememiştir. B,unun neticesinde işçiler arasrnda,

istismar edildikl,eri fikri yayılmış, "istismar edenl,er,, diye

betledikleri zengin sınıfa karşı kin duygutarı ,artmıştır,

Bir a.ra, hüsnüniyet sahibi "ütopist,, filozoflar çıkmış, bu-

na çare olarak, bütün mallarda tam müşavat dahlinde müş-

tereken pay edil,mesini teklif etmjş, böyle komünist bir
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cemiyeti1 cennet olacağını iddia etmişlerdi. Bunların ek-serisi ınilliyet| yoketmekten bahsetmemişl,erdir. On do-kuzuncu asırda ise, Yahudi -.yani yurtsuz soylu - olanKarl Marks çıkmış, hakikat olan bu içtimai ajaletsizliği
«iört tıaşı mimur büyük bir felsefe sistemi halinde işleyİ-rek, bunu yeni bir din haling sokacak şekilde .*.j"rrrr.
vazetmiş, bu dinin kitabı da 1'Kapitai,, olmuştur. Marksist
komünist dininin peygamberi Karl Marks, İuglln yanlışiığı isbat ediimiş birçok maııtık . oyunlarından sonra bi-rıazariye kurmuş, bir gün gelip tam müsavat üzerine mü-
esses bir dünyanın nasıl olsa vücut bulacağını, riyazi ka-
tiyette bir 3lınyazısı seklinde iJAn etmiş, öyle bir dünya-
da kimsenin şahsi malı . olmıyacağını, aile, ahlAk €ıİUi- Marksa göre _ zengin sİnıfın icaaettigi şeylerin ar-tık
bulunmryacağını,. herkesin herşeye iştirak edeceğini ve
bütün dünya işçileri birleşeceği için, millet ve vatan di-ye bir şeyin kalmıyacağını iddia etmişti. Bir de bir tarih
felsefesi ,o,rtaya atmış, tarih hAdisel.rinin hep, sebepleriiyi eşelen'ecek olursa, mide kavgası ve iktisadi menfaat ol-
duğunu ileri sürmüştü. Bugün bütün bu nazariyeler, Avru_palı'vc Amerikalı 5limIer tarafından -tabii bitaraf ilim
adamlarından bahsediy,orum - en ince teferruatına_ kadar
tetkik ve tahlil ediirniş ve büyük bir kısmının yanlışlığı
aııla§ılmıştır. Esasen bir asırIık yakın tarih de. Marksist
komünizrni hep tekzip etmekle 6deta zevk almıştır. ;Mema-
fih Marksizmin tarihi izah tarzt - yani tarihi maddecitik -kısmen doğrudur ve tarihi .6miller meyanında i'i;;; ,;.
bepler mühimce bir yer tutar. Fakat bütün tarihi bununla
izah etmenin yanlış olduğu artık bugün kesin olarak an-
lasılmıştır.

*
Marksın vat,an ve milliyeti inkAr eden nazariyeleri,

yanlışlığı isbat edilmis olmasına rağmen, bilhassa Yahu-
di!e r, Ivlascnlar ve herçeşit beynelmilelciler tarafından bir
din halinde propaganda edildiği için, XX inci asrrda kor-

,
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kunç bir din taassubu halinde dünyanın her tarafına ya-

yılmıştır. Adaletsiz bir Alemde gerçekt:n eziten işçi ve

}akir kiitlesi bu yeni dinden medet umınuş, vatan, milli-
yet gibi mefhumları, "burjuvaların,, (yani orta ve üst ta-

kl."rrrn, "karnr tok, sırtı pek sınıfın,,) bir icadı olarak

bellemiştir.
XIX ncu yüzyılın 2.ci yarısında büsbütün kuvvetienen

sosyalizm siyasi parti olarak hemen her tarafta teşekkül et-

ti. 1. nci Enterııasyonal dağıtıldıktan sonra, ikinci Enter_

nasyonal kuruldu. Belkemiğini Sosyal-Demokratlar teşkil

etmekle beraber, pek çok çeşit sosyalist partileri bu Enter,

nasyonalin çevresinde t,oplanmışlardır, 1,ci Dünya Savaşı-

nın sonlaırnda Enternasyonalde ihtilaf çıktı: Sosyal-De_

69tççatlar (ki sonraları Sosyalist adını alacaklardır), sos,

yalist inkılAbın ihtitatle ileğil, meşru mücadele ve seçim

yoluyia işbaşına geçmek suretile yapılmasını ve devrimle-

,l., ani Oeğll, tearici olmasını istiyorlardı, Komünistier isc

ihlitil taraftarıydı; ve bu suretle işbaşına geçtikten sonra

da, diktatörliik kurarak, cemiyeti toptan ve 6ni olarak de-

ğiİtirmek iddiasındaydılar. Sosyalist-Komünist ihtilAfı

o tarihten başlar,
XX nci asrın başında sosyalizm, artık iyiden iyiye iş-

lenmiş mtıazzam bir sistem olmuştu, Fakat sosyalizmi 6n-

layış çeşitleri pek çoktu. Sosyalist ve Komünist _ Sosya-

li.t gartlşlerinden "y.,"", 
iki yüze yakın Sosyalizm tArifi

v. aol.trİrri sayılabiİiyordu, Bir kere, Marksist Siosyalist-

lerin -vani hem Sosyal - Demokratların, hem de Komü-

nistlerin _ karşısında, Ma,k,ç, ve maddeci olmayan, bili-
kis dindar sosyalistler dikilmişti, Bunlar, materyalizmin

moda olduğu o ilk başlangıç cağlarında Sosyalist Alemde

faela bir ro1 şahibi olamamışlarsa da, ikinci Dünya Sava-

şInIn sonund,a birdenbire önem kazanacaklardı,r, ingiltere-

ıe, webb'lerin kurduğu Fabian society'nin sosyalizmi de

kaba maddeci sosyalizmden birhayli ayrılıyordu; bu ce-

miyet sonraiarı siyasi parti haline girmiş, İşçi Se,ndika-

lariyle zeııginleşerek kuvvet bulmuş ve ingilterenin meŞ,

4

E_
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hur İşçi Partişi (Labour Party) ,o,imuştur. Bilhassa Rus.
yada kuwetli ve yaygın olan Sosyal - Revol'üsyone,rler ise
biihassa arazi derebeyliğiyle mücadeleyi amaç edinıniş,
milliyetçi sosyalistlerdi. Fransada kuwet bu.lan Radikal-
Sosyalistlerin sosyalistliği ise bambaşkaydı ve çok kere
soldan çıok, ort6 partilerden sayıldıkları olmuştur. Bu par-
tilerin dışında, doktrin ve ideoloji olarak mevcut olan
sosyalizm anlayışları pek daha kalabalıktır. Fakat bütiin
bu çeşitliliğe rağmen, sosyalizmin müşterek vasıflarını
kısaca şöyle sayabiliriz :

1 - Fakir ve emekçi sınıfın sefaletten kurtarılması,
emeğine karsılık haklı bir menfaat bulrnası, iktisadi ba-

,kımdan kendisi ve ailesi, gençliğinde ve sıhhatli halin-
de olduğu gibi, hastalığında ve ihtiyariığında da emniy.et-
te bulunması;

2 -- Emekçi sınıfın, ister bir ,grup zengin, ister bir
şirket, isterse devlet tarafından sömürülmemesi;

3 - Büyük servet farklarının kaldırılmas| :veya azaL
tılması, millt servetin fazla fahiş olmayan farklarla fert-
ler elinde dağılmış bulunması;

' 4 - Az çok büyük çapta olan servet ve istihsal kay-
nakla,rının fertler ve şirketler elinden alınarak, devlete,
dolayısile millete m,aledilmesi ve bundan hasıl olacak k6-
rın birkaç kişiye değil, umuma ait olması;

5 - Bu isletrnelerin de az bir kArla yetinip halkın ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere çalışması.

6 _ istihsalin istihlAke göre ayarlanması.
Çok kere sosyalizmin ana vasıflarından gibi telAkkİ

olunan sınıf mücadelesi pıensibi, daha çok Marksist Sos-
ya|izmin vasfıdır. Bu prensibi kabul etmiyen sosya.lizın

çeşitleri çoktur.

*
Çarlık Rusyasında, ehemmiyet sırasına göre üç sol

parti: Sosyal _ Revolüsyonerler, Sosyia - Deıdokratlar ve

Komünistler (Bıolşevikler) bir ihtilille çarlık rejimini
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yıknnışlardı. ihtilali asıl yapmış oian Sosyal- Revolüsyo-
nerlerie Sosyal - Demokratlar (Menşevikler) memlekette
demokrat bir idare kurmuş, tedrici inkilAp yolung girmiş
lerdi. Fakat k<_ımünistler (Bolşevikler) Ani bir hükümet
darhesiyle bu rejimi yıkarak, iktidarı ele almışlardır. Dik-
tatörlük ve terör üzerine dayanan bir idare tarz1 kuran
korn,i_inistler, müfrit bir komünist program tAkibe koyul-
dular. Mülkiyet hakkı kaldırıldı, istihsat istisnasİz dev-
letl,estirildi, istihlik dahi, komünist prensipler gereğince,
müstereklesti. Bu program köylerde de tatbik edilmis ve
topraklar köylünün elinden xlınarak, müşterek "Kolkoz,,
yahut da Devlet "Sovkoz,,u haiin,e konulmuştu. Koc.a Sov-
yet ülkesinile 150 milyondan fazla insan, herhangi bir şe-'
ye malik ve sahip olrnak hakkından mahrıım bırakılmış,
he,rkes farksız tutulmuştu. Aileler müşterek odalara dev-
letin keyfinoe istif ediliyor, işçiler ancak devletin gös-
tereceği fabrikalarda, hem de köleler gibi çalıştırılıyordu.
Milii tarih ve milli gelenekler yıkılmış. ahtAk lAnet edii-
miş. kadınlarda da iştirak prensibinin yerleşmesi için fa_
aliyete geçilmiş. aile müessesesi kökünden baltalanmış,
evlitik kaldırılmak istenmiş, din yasak editmişti.

Fakat bu gayri tabii rejimin müthiş bir tepki yapma-
İnaSlna-irnkin yoktu. Köytüler mahsulleri yaktılar, çalıy
ma randımanı heryerde - bütün tazyiklere rağmen _ düştü.
Kor!<unç bir kıtlık Rusyayı kırdı geçirdi v,e milyonlarca
halk açlıktan ve hastalıktan öldü. Hadiseler, Bolşevik ih-
tililinin hayalperest nazariyecilerini hakikate dönmeğe
mecbur ,ettilıe,r. Ve Lenin, 1921 de, N. E. P. (Yeni İktisa-
di Siyaset) cağını ilAn zorunda kaldı. Bu nazariyecilerin
iddialarına göre N. E. P. geçici bir devirden ibaret olacak
ve tekrar il,erde tam komünizme dönülecekti. Fakat ricat
başlamıştır. Ufak tefek mülkiyet hakkından başka, bazı
pek ufak hususi işletm,elere de izin verilmişti. Bu kısmt
dönüşün muvakkat olmadığı, ricatın gitgide derecesini
hrttırmasile 3nlaşıldı. İstihsalde esas itibarilg devlet işleL
tnesi muhafaza edilm,ekle beraber, istihlAktg iştirak pek
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çok alanlarda kaldırıldı. Farklar lıaşladı. Siyasi komiser-
ltr ve parti ileri gelenleri, eski aristokratlar gibi Adeta
lÜks içİnde ömür sürer, mühıendİsler, devlet memuru g,L
zeteciler, muharrirler, t,eknisyenler, doktorlar, yüksek
memurlar eski burjuvalar gibi refah içinde yaş.rlarken,
alelAde işçiler ve ufak memurlar onlardan ayrı apartman_
larda, ayrı katlarda, ayrı lokantalarda ve pek düşük bir
seviyed6 Vaşadılar. Sovvetlerin 1936 yeni Ana Yasasile
bu "reaiistleşme" kanunlaştı. Stalin, aileyi korumak lü-
zumunu hissetti ve sık sık boşnmaları "ihtii6le hiyanet,,
etmekle itham eden bir nutuk söyl,edi. "Burjuva,, denilen
ahl6k gelenekleri, milli inançlar, milli edebiyat, milli
tarih yavaş yavaş eski yerlerine kondu. Bu harp içinde
dinin bile g0ya hortlatıldığına şhit olduk. Bununla be-
raber, Sovyetlerin "burjuva,, bir memleket haline geldiği
sanılmamalıdır. istihsil _bind.e bir ufak çaptaki istisna-
ları hariç _ devlet elinde,dir. Hemen her yerde köylü top-
raksızdır ve toprak müştereken işietilir. İstisnai "parti
ileri gelenleri,, hariç, servet yapmak imkAnı yoktur ve

kazantIan, ancak zaturi ihtiyaçlara yetecek derecededir.
Herkes çalışmak mecburiyetindedir, fakat çalışacağı ye-
ri v9 şekli devlet t6yin eder. istifa etmek, bir fabrikadan
veya şehirden çıkıp başkasında iş aramak hakkını haiz
değildir. ihtilalin üst zümreleri hariç, diğerleri müşterek
binalarda Komünist usul üzerin,e ve ideta üst üste yaşar-
lar. Okullar, hastahaneler, umumi eğlence yerleri paraslz-
dır. Giyiniş de çoğunluk için müşterek bir şekil almış ve

en zaruri ihtiyaçları karşılam'aktan ibaret kalmıştır. Fert-
lerin ve şirketlerin emekçi sınıfr sömürmeleri kaldırıl_
mış, bunun yerine emekçiler devletin çok daha acımak ve

dert dinlemek bilmez köleleri olmuşlardır. Sosyalist bir
nizamda ilk şart, istihsalin istihlAke göre ayarlanm,ansly-
ken, bu yapılmamış, müthiş bir harp sanayii yaratmak
için halkın en -zaruri ihtiyaçları bile karşılanm,a,dan bı-
ıakılmıi;rır.

ı
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Gerçekten de Sovyet halkının sefal,eting asıl sebep, şef-
1erinin empe,ryalist projeleri olmuştui. Dünyayı Komü-
nistiestirmek petdesi arkasınCa cıvar kıtaları fethetmek
ve ahalisini en geri bir emp,eryaiist zihniyetiyle sömür-
mek hülyasına_ kapılan llus lideıIr,ıi, yığın yığın Rus halk
kütlelerini köle g.bı kulianaı,ak ve bcıerber ederek kor-
kunç bir silihlaıırı:a ışine koyuImuşlo^dır. MAzeret ola-
rak da, evveiA - 1920 -30 sıralarında - Ingiiiz - Fransız
tecavüzünden korunmak bahanesini, sonr3 Japon korku-
sunu, daha sonra d3 Alman tehlİkesİni ileri sürmüşler-
dir (ı). Halbuki bağımsızlığını il6.n etmiş olan Asya mil.
]etlerinin istiiisının da daha başlangıçta belli ettiği veç-
hile, bu silihianmanın derecesi ve şekli, müdafaadan çok
taaruza hazırlandığını belli ediyor,iardı. Netice şu oldu
ki, müfrit şekiiyig dahi Rus halkını rahata kavuşturabi-
lecek olan Sosyalizm, Komünistleri,n elinde daha beteı
bir sefalete ve yoksulluğa sebep olmuştur. Bununla be-
raber, birçok barışçı faaliyet aianlarınd3 iyi neticeler
aiındığını da söyiemek doğru olur. Ne çare ki diğer faa-
Iiyet alanı rejim için daimi bir ç,elme olmuştur.

HulAsa, Rus Sosyalizmi, savaşçı ve emperyalist amaç-
lara yönelmeşi bir yana bırakılsa bile, ferd,e, hiçbir hür-
riyet ve hak tanımayan, tadilli şekiiyle dahi zararlı ifraL
lar gösteren bir Cemiyetçiliktir.

Dünyanın her tarafında bulunan ve Moskovaya fuğ-
Ianan komünist partilerinin ideolojisine gelince, bunlar
üz,erinde durnıağa değmez. Çünkü koyu sosyalist prog-
ramtarla ortaya çıkmalarına rağmen, aslında Rusyanın
harici siyasetini ve kudretini hAkim kılmaktan başka bir

mffiEd.ar asılan propaganda afişlerindg Rus-yayı btmbalıyacak diye gösterilİn- uçaklarda 
"rr"-la 

irr-
giliz - Fransız armaları rCsmedilmişke-n, daha sonra sade_
ce bu armaların boyaları değiştirilip Japon vıe, Alman
:..*!sr_ı şekline koymakla y"İlrİU-ışİitl- (M. Percheron:
L'U.R.S.S,. Puissance d' Asib, Sah. 28-, Le Öocument, i934)

r
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amaçları yoktur ve bütün progranııarı, ideoloji sahibi ve
d6vacı olarak görünmek içindir.

Sovyet Rusyadan kaçan Troçki'nin dünya üzerindeki
tesiri daha saınimi mahiyettedir. Milliyetçilik düşmanı
ve müfrit komi,inist olan Tr,oçki, daimi ihtilal taraftarı-
dır. O, Sovyetlerdeki ricat]arı, hem sosyaiistlik hem de
beynelmileilik noktasından ihtilAie bir ihanet sayıyor.
Troçkizm, en ufak derec,ede dahi milli olmamak, tedrİci gi-
dişle değil, ihti16l1e işçi sınıfın, hş. geçirmek, en müf;t
şekildeki sosyalizmi diktatörlüklg ve zorla tatbik etrnek
prensi,pleriyle Sosyalizmden; Rusy-aya t6bi olmamazjık
bakımından da komünizmden ayrılmaktadır. Fakat para_
dan ve geniş teskilAttan mahrum olduğu için - hete Troç-
kinin ölümünden sbnra - fazla genişlemeden kalmıştır.

Rusya kanlar içind,e çırpınırken, Kuzeyde, İsveçte,
Sosyal _ Demokratlar sAkin sAkin inkılAplarını yapıyor-
lardı. isveç §osyalizmi, cidd,en örnek alınacak olgunluk-
ta bir Cemiyetçiliktir. Daha 1926 da, eski yıkıcı ve müf-
rit Sosyalist edebiyatın t,erkedildiğ; anlaşılryordu. Genç
Sosyal - Demokrat muharrirlerinden ve İsveç Sosyaliz-
minin ideologlarından Nils Karleby, Marksist edebiyatı
toptan tenkit ,ederken, r,ealiteye uymazlığına da işaret
edİyordu. "Bu eski sosyalist sistemleri, işçi sınıfının ço-
cukluk cağların3 aittir. O zaman işçi sınıfı resml cemiye-
tin dışın<iaydı ve o dışardan birtakım iddialar ileri süril
yor, taraftat yazıcıları da bunları prensipleştiriyorlardı.
Bugün işçi sınıfı resmi cemiyetin meşru bir uzvudur ve
içtimai hayata doğrudan doğruya ve faal bir şekil,de ka-
tılmaktailır. Meselelere artı,k bambaşka zaviyeden ve iÇ-
ten bakmak li,zımd,ır," diye yazıyordu (1). 1920 d,enberi
Sosyalist olan isveç, 1939 a Ladar çoğu aynı olan hükü-
met adamları tarafından idare edilmiştir. Paul Planus'ün
İsveç Sosya|izır,i hakkında 1939 ila yayınladığı eserde (2),
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(l) I. OIjeIunİ{: Vn nouveau Socialisme en Suödc
(Revug Bleue, 15.5.1926, sayı l0, sah. 94)
, (2) Pau| Planus: Patrons et Ouvrieİs en Suöde, |g3g,
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mAkui ve olg.ın Scsyalizmin nasıl kurulabildiğini tafsiii-
tilg görüyortız. Pianus, Isveçliierin "Sınıflar mücadelesi,,
çağını geçip, "Sınıiların işbirliği,, merhalesine ulaştıkla-
rını, patronlıı sendikasiylg işçi sendikalarının menfaat-
larrnı karsılı!<lı olarak ve iş adaınları zihniyetiyle ır,id,za-

kere edip hallettiklerini anlatıyor. isveçte pek çok işiet-
meler miliiteştirilmiş, kalanlar da işçilerin refah ve emni-
yetlerini garanti etmislerdir. Ayrıca, işçiler hesabına kAr_
d,an 7c 10 hisse tahsisine de başianmıştır (mesela, S.K.F.
sınai müessesesincic ).

Türkiye de iktisadi alanda Cemiyetçiliği tercih eL
miş ve Ktmalizm, "Devletçilik" prensibini benimsemiy
tir, Sosyalizmin iki,yüz çeşit anlayışı içinde, Devletçilik
de şüphesiz bir anlayıs tarzıdır. Fakat bizim Devletçiii-
ğimiz, geıek sistemin izahsız kalması, gerekse tatbikatı
yüzünden, alelAcayip bir şeydir. Büyük hususi işletme-
lerin birç;ğunu devletleştirdiği ve bu istihsal kaynakları-
nı bir grup ferdin elinde bırakmadığı için, Sosyalizrııe,yö-
nıe ldiği Aşik6rdır; fakat devletleştirilen bu müesseselerin,
tıpkı fertler gibi -hattA, rakipsiz kaldıkları için, onlardan
iaz|a- fihiş k6r peşinde koşuşu, beceriksizlik ve kırtasiye-
cilik yüzünden zaten pahalıya mat ettiği mAmillerini bir
de işitilmedik kir hadleri ilAvesile satlşa çıkarrşı, d,evletçi-
liği düpedüz bir "Devlet Kapitalizıni,, haline koyuyor. Vc
halkın en zaruri ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler d,ev.
letleştirildiği için, bu p,ahalılıktan zarar gören, dar gelir_
li halk olrıyor. Zeııgiı bu pahalı şeyleri alabiliyor, dar
§elirlilerle fakirler is,e ya hiç alamıyor, ya da elindeki
avucundakini buraya verip sefil perişan oluyor. Böyle-
likle Devletcilik ve Halkçılık Ok'ları kendi zıti.arı haline
giriyor. Bu bakımdan Türkiyedeki, deneme, başarılamamış
bir Sosyalizm örneğidir. işçilerin sigortalanması daha
yeni yeni düşünülmekte, sendika kurmaları,na ybni ye:,ıi
izin verilmektedir. Mamafih Toprak Kanunu, pek rıute-
dil çapta, Sosyalist bir adım sayılabilir.
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Pek uzakt3 olduğu için dikkati pek çekmemis oian

Uruguay devleti cemiyetçilikte pek ileri gitmis ve olgun
inkılipiar yaratmıştır. Daha 1923 denberi toprak işçiieri
asgaıi ücret ilfununuyla korunmuş, büyük topraklar tah-
dide uğramış, muhtacların y--diriimek, giyindirilmek ve
barındırıimak hakları kanunun teminatı .lt,rr" alınmış ve
- sosyalizmi ilgilendirmeyen - daha bir sürü pek ileri görüş
Iü prensipler tatbik mevJ<iine lıonmuştur (1).

İtalvada Komi.inizmi de demokrat _ liberalizmi de te-
peleyen Fasizm, ortaya yepyeni bir doktrin atarken, cerni-
yetçiliği de kavrıyordu. F'aşizm muayyen bir sınrfın men-
faatlarınr gütmüyor v,e gütmeği suç sayıyordu. Ve belki
de {aşizmin en beğeniiecek. tarafı buydu. Bu ideoloji mil-
let menfaatınt ,esas tutuyor ve Devleti bu menfaatın ye-
gAne garantisi sayıyordu. Fakat '.Devlet,, müessesesİne
verdiği bu fazfu önem, sistemin bir başka yönden ifratla
sakattanmasrna vıe vüc,utta beliren urlar gibi anormal bir
hal almasına sebep olmuştu. Bu ayrı bahis. Faşizmin Sos-
yalizm Karşısıııdaki durumuna dönecek olursak şunu gö-
tirüz: IJevldt, sınıf menfaatlarının milli menfaat ölçü-
süyle uzlaştırıcısı ve hakemi vaziyetindedir. Ve Korporas-
yonlar, bu maksatlarla kurulmuştur. Eski bir Sosyalist o-
lan Musolini, Kapitalizmi muhakkak ki sempatiyle karşı-
1amıyor v." icabında devlet yoluyla sermayedarlara müda-
halelerde bultınuyordu. Fakat asıl düşman olan komüniz_
,me karşı yapılan mücad,elede I(apitalizmin faşizme _ onda
enerjik bir kurtarıcı görerek - yardım etmesi ve rejime
faydalar temin etmesi, Fasizmin sola kaymaslrıa engel ol-
,muştur. Ancak bu savaş içinde, Musolini devrilip de güçı
belA esarett,en kurtu,lduktan sonra partisini yeniden teşki-
IAtlandırınca, kapitalizmin ı-ejime olan ihanetini doktrine
tam soi bir cephe vermekle mukabe le ,etmek istedi. "Yeni
Faşizm,, Cumhııriyetçi ve koyu s,osyalist olarak ilAn edil-
diysc de, ömrü pek kısa oldu.

(,) J
,Amerika

l
. G. Fleury: Sııd - Amörigue, 1943, sah. l42,, emf
6dition.
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.A,lman Faşizrni Musolininkinden çok daha cemiyet-

çiydi. Partinin adı "Alman Nasyonal Sosyalist işçi Parti-
si,, 1National Sozialistische Deutshe Arbeiter Partei) idi.
Ve kurucuları arasında bulunan Gregor Strasser, oldukça
kuwetli bir sosyalistti. Partinin ilk programında da bu

nıilii solculuk açıkça göze garpar. Nasyonal _ Sosyalizmin
sistemi, Faşizrninkinden farksızdı o da sınıf zaviyesin-

den değil, milli menfaat zaviyesinden bakıyor, D,evleti,

sınıf menfaatlarınrn temin edici kuvveti, sınıf tezatları-
nın milli menfaat öiçülerile uzlaştırı;ıs,_ sayıyordu, Par-
tinin iktidar mücadelesi Faşizminkine pek beazer bir se-

yir tAkip etti ve kapitalist Alem bu partiyi, komünist teh_

]ikesine karşı en birinci silih. olarak kullanmak istedi,
Alman Kapitalizminin Nazizme yardınıl.arı, Hitlerin daha

kesin sosyalist olarak hareket etmesini kısmen önleyebil-
miş ve doktrine tesir etmiştir. Fakat gene de Naziler, hiç
olmazsa pr,cgramlarında ve gençliğe yaptıkları telkinler_
de, kapitalizmi antipatiyle karşılıyorlardı. Devlet (Reich),
milli menfaat ölçüleri iddasıyla, sık srk A]man sermaye-

dar]arına karışmış, onları direktifle iş görür hale sokmuş,

iktisadi hürriyetlerini fiilen ellerinden almıştı. isçil,erin
refahı hususunda ,da sermaye sahipleri üzerinde daimi bir
baskıda bulunduğu ve pek çok müsbet neticeler elde ettiği
de malümdur. Ancak, Nasyonal - Sosyalizmi Sosyalizm,
saymakta haklı olarak tereddüt edebiliriz, çünkü Sosya-
lizmin ana vasfından mahrumdu: istihsal kaynakları - is-
tihsal hedefleri istediği kadar devletin direktifine tibi
olsun - hususi şahıslar elindeydi v.g istihsalin kArı devle-
te değil bu hususi sahısların cebine gidiyordu. Faşizme
vg Nasyonal - Sosyalizme güdümlü ekonomi (6conomie

dirig6e) rejimi diyebiriliz, fakat sosyalizm demek zordur,
Birinci Dünya Savaşından ikincisine kadar geçen za,,

man içinde Fransada sosyalizmin gelismesi pek inişli çı-
kışlıciır. Orada, içtimai _ iktisadi bir d6va ğütrnekten ç,ok,

bu maşke a]tında siyasi divalar peşinde koşan ve Mosko-
vanın harici politikasını desteklemeğe m,emur olan Komii-

a



- }

-45-
nistler pek faal r.ol oynamışlardır. Kaynağı meçhu1 _ daha
doğrusu besbelli _ büyük paralarla iş gören Komünist
partisi, sosyalistl,eri ikinci plAna atmıştır. İkinci Enter-
nasyonalin Sosyal - Demokratları oian Fransız Sosya-
list partisi, Leon Blumun şefliği altinda komünistleri des-
tekiemek ve onların ,elinde ,Alet olmak gibi çok büyük bir
hata_ işlemiştir. Gerçi bu tehlikeli oyun sayesinde, bütün
Soi - Sosyalist partiier(Radikal - Sosyalistler de dahil) bir
ara işbirtiği yapmış ve "Front Populaire,, (Halk Cephesi)
adı altında fransız mukadd,eratını ele.alabilmişlerdir; fa-
kat rnüsbet sahada pek az iş yapabilmiş, buna karşılık haf-
tahk çallşmayı - Alman tehlikesine rağrnen - 40 saate in,
dirmek, silAhlanmamak, grevleri önlemem,ek gibi Fransa-
nın mahvın1 hazır|ayan menfi işler görmüşlerdir. Fransa
kof bir ağaç gibi yıkıldıktaıı sonra, mukavemet hareketi
başladı. Her partiden vatanperver Fransızlar bu harekete
katıldılar. Fakat De Gaull,e'cü Fransızların çoğunluğu, Hı-
risti_ı,,3n - Sosyalistlerdi. Bu parti, maddeci - M,arksist sos-
yalistlerin Halk Cephesi azgınlığına katılmamış, mütedil
sosyalist programlı, milliyetperver, gelen,ekçi,,ı,e demok-
rattı; din,e bağlılıkları vg sosyalizmi anlayışlarını Mark-
sizmde d,eğil, hıristiyanlık akidesinden çıkarışları bu adı
almalarına sebep olmuştu. Bidault'nun başkanlık ettiği
bu mukavemetçi Hıristiyan _ Sos.yalist veya Hıristiyan -

Demokrat partisi, "Cumhuriyetçi Halk Hareketi,, (M.R.
P) seklinde yeni bir isim atnııs ve son iki },ıldır bu isimle
meşhür olmuştur. Fransız Sosyalist (Sosyal - Demokrat)
partisi de hatAlardan ders almış görünmüş ve daha mil-
1t bir hususiyetle göriinmüştür. Artık eskisi gibi komü-
nistlerl,e işbirliği etmekten sakındığı da ,göze çarpm.akta-
dır. Almanya Rusyaya saldır,dıktan sonra Fransız Komü_
nistleri de Almanlarla çarpışmağa tıaşlayınca, Thorez'in
partisi de mukavemetçil'er arasına kabul edildi. Nihayet
Frans3 kurtuldıı ve seçimler ya.pıldı. Gen,el netice, Fran-
sanın da öteki memleketler gibi _ ve belki de daha f,azla-
Sosyalizmg kaymıs olduğunu gösterdi. Komünistler biraz
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daha fazla olarak, Komünist, Sosyalist yg H,ıristiyan - Soş-
yaiist partileri birbiriering eş diyebileceğimiz kadar ya-
kın nisbetlerde rey t,cpladıiar ve bu üç sosyalist parti ezi-
ci bir çoğunluk kazandı. Fakat aradan geçenıbirkaç aylık
zamanda komünistlerln ifratı ve gayri milliliği Fransız
lıa.ikı tarafından anlaşılmağa başiandığından, oniarın zo|.
ruyla tcrtipienen Ana Yasa tasarısını haik referandumia
reddetti vg teni seçimde en büyük güveni Hıristiyan -
Sosyalist (Cumhuriyetçi Haik Hareketi) partisine verdi.
Peşinden gelen partiler gehe Komünistlerle Sosyalistler
oimakia, Fransa sosyalizme iyice karar v,ermiş demektir.
Fransa, anti - demokrat, maddeci veya gay.ı rnİlll Sos_
yalizrn değil, demokrat, gelenekçi ve ınilii sosyalizm anla.
yişinl tercih ediyor.

Bu asrın en enteresan cereyanlarından oian M. R. P.
so§yalİzmİnin mahİy,eti nedir, sınrrI neresİdir ? Bu husus-
ta maalesef etraflı bilgi veremiyeceğim, çünkü bugüne
kadar, bütün aramalarıma rağmen, yenileşmiş olarak or-
taya çıkan Hıristiyan - Sosyalist M. R. P. partisinin prog-
ramını tam olarak iz.ah eden bir kitap veya dergi bulama-
dım. Fransv gazete ve dergiierinde şurad3 burada dağı-
nı.k bulunan malümattan umumi o,iarak çıkarabileceğimiz
netice şudur ki, M. R, P. sosyalizmi birhayli mütedildir.
Bunıınla beraber Radikal - Sosyalistiıerden daha inkılApçı
olduğu da muhakkaktır. Hülisa, Fransız milletinin çoğuıı-
luğuyla birlikte De Gaulle'ün de tuttuğu Cumhuriyetçi
HaIk H,aıııeketi, demokrat. milli gelenekçi, dinci ve mtıte-
di1 bir Sosyalizmdir. Aynı cereyanln, ufak tefek farklarla,
italyada, Belçikada, HolAndada, Avusturyada ve Maca-
ristanda da son zamanlarda kesin zaferler kazandığını aşa-,

ğıki bahislerdg göreceğiz. (')

(1) Vlşl - P6tain rejiminde de §osyalist temayüllcr
vardı ve Proudhon'u bayrak yapen "M'illl ihtilal,, ideolo-
jisi, hattA kralcılar bile, kapitalizme düşmandılar. Muka-
vemet grupları içinde, M. R. P. den ayt|ca, Amerikadakl
Fransızların kurdukları "P6guy'cüler birliği,, de sosya-
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ingi,lterede Sosyalist işçi Partisi bezarıdr. Bu harp
sonu olayı bütün dünyanın dikkatini ç$f;tİğdln ralizmin
anası ve kalesi olan İngilt,ere, Sosyaiizmi gör,ülmemiş bir
çoğunlukla benimsemiş ve işçi Partisini işbaşına geçirmiş
ti.

ingiliz işçi - daha doğru bir terciimeyle, Çaiışma (La-
bour) _ partisi, ingilterenin en büyük Sosyalist partisidir.
II nci Enternasyonale dahil Sosyal - Demokratiardan şa-
yılmakfu beraber, ideolojis; Markisizmden birhayli ayrı-
dır. işçi Partisinin sosyalizmi, bu partinin ilk çekirdeği
sayılan Fabian Society'yi kurınuş oian Webb'lerin ve daha
birkaç gelenekçi nazariyecinin işledikieri (Bernard Shaw,
H. G. Wells.. v. s.) hususi ve belediyeci s,osyalizm üzerın-
de duran bir ideolojidir. işçi sendikalarının toptan bu par-
tiyi benimseneleri, ona büyük bir siyasi kudret kazarı-
dırmıştır. Birdenbire büyüyen bu parti, çok çeşitli §osya_
lİst görüşlerİni bir 3ra}a getiımiştir. Onun için partinın
muhtelif kanatları vardır. Kaiabalık olmayan en sol uç,
maddeci v: hattA ıMarksist, müfrit bir sosyaiizm tarafta-
rıriır; bununla beraber İngilterede Demokras| geleneği o
derecg kuwetl:idir ki, bu, müfrit sol kanat bile demokra-
siden şaşmaz. Aslen Yahudi olan Prof. Harold Laski, işçi
Partisinin en sol ucuna mensuptur. Partinin çoğunluğunu
teşkil eden işçi sendikaları mensupları ve eski Fabian Ce-
niyeti kalıntıları, partinin orta ve sağ kanadını teşkil
ederler. Bewin orta, H,erbert Morisson sağdır. Bunlar, ted_
rici gidişli ve husust mülkiyet ve ufak istihsal .kaynak-
ları sınırında duracak olan bir Sosyaliznı isterl,er. Geie-
nekçi, demokrat ve koyu millidir.ler. Milliyetçilik ve ingi.
lizcilik, İşçi partisinin b6riz vasfıdır. işçi partisinin bir

tıstt@ffiGiiliyetçivıeısosyalistakidelerinibe-
ıirısiyordu. Bu milli vg demokrat Sosyalizm cereyanının
izlerini mAzide 3r3fs3.k, Almanyada Fichte ve Lassalle'i,
Fransada da Jaur€s'i görürüz. Jaurös ayrıca, milletlerg
dayanan bir "Dünya Cumhuriyeti,, tasarlamış olmak bakı.
nından da anı}mağa l6yıktır.
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de "Müstakil işçi Partisi,, nin eski rnensupları vardır. Es-
ki Başbakan Makdonaid vg şimdiki Başbakan Attl,ee bun-
lardandır. Bunlar epey sağdırlar ve dinciliğe'kadar vartr-
lar. Makdonald, işçi Partisinin çoğunluğu tarafından tas-
vip ,edilmemeğç başlayınca, Müstakil işçi Partisini kur-
muştu.

Attlee de bir ara bunlar arasında bulunmuş, fakat
§onra Ana - partiye katılmıştır. Bugün Müstakil İşçi Par_
tisi pek önemsiz bir teşekküldür ve Ana - Partiy,e toptan
katılmak için geçenlerde müracaatte bulunmuştu. işçi Par-
tisi Birinci Dünya Savaşının sonunda da çoğunluk kazan_
mış, fakat çoğunluğu pek az olduğundan, karma (Koalis-
yon) hükümeti kurmağa mecbur olmuş ve programını tat-
bik edememişti. Bu seferki zafeti, kesin bir çoğunlukladır
ve bütiin öteki partiler muhalif kaisalar da, so,syalist prog-
tramınI tatbik edecek kudrettedir. İcraata da başlamıştır.
Dünya vaziyeti bukadar karışık olmasaydı, muhakkak ki
ingiliz Sosyalistleri iç inkıliplarile daha çok uğraşabite-
cekler ve daha kati adımlar atabileceklerdir. Dünya durul-
duğu zaman bu olacaktır. ingiliz komünist partisi ise, her
zamanki gibi ancak 1-2 milletvekili çıkarabilmekte ve Bü-
yük Britanyaü hiçbir ilgi toplayamamaktadır.

İngiliz misali de bize, dünyanın gelenekçi, milliyetçi,
demokrat ve mütedil bir s,osy,alizme doğru gittiğini ve bu
olgun seklin asrln son merhalesini teşkil ettiğini gösteri-
yor-

F{arp sonu dünyas1 kesin olarak bu manzarayı göste-
riyor. italya, birhayli bocaladıktan sonra, bu yolu tutmuş
bulunuyor. D,e Gasperi'nin son seçimlerde çcğunluğtı ka;
zanan Cıımhuı,iyetci hıristiyan - dernokratlar:, Bidauit'nun
M. R. P. sinden farksızdrr (Bidault'nun buna telmih ederek
De Gasperi'ye bir tebrik telgrafı çektiği hatırlardadır. (1)

1-16İİaa"T;syalistler de ol<iukça mühim ı,ey kazaı-
mışlardı. Fakat italyan sosyalist partisi birlik gözükmil
yor; bir kanadı komünistler!e işbirliği isterken (Nenni
grubu), diğer kanadı da bu işbirliğini reddediyor (Saragat
grubu).
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Belçikada ve Holan,daü da aynı sonuclar eld.e edilmiştir.
Avusturyada }lalk _ Sosyalist (Volk - Sozialistiche) par-
tisi, demokrat, milliyetçi, gelenekçi ve mitedil sosyaliz_
min diğer kesin bir örneğidir. Macaristanda kazanan .'IJ-

f.ak arazi sahipieri,, partisi de biraz bu cereyanlarla akra_
badır.

A,merikaya bakacak olursak, liberalizmin son kalesi
halinde kalan bu memlekette de sosyalizmin gelişmesi gii.
ze çarpar. Roosevıelt'in eski muavini ve şimdiki Ti-
caret Bakanı Henry Wallac,e, New_D,eal'i en so.syalist bir
görüşle telikki eden ve onu bu yola götürmek isteyen kud-
retli bir adamdır. Sosyali.st partisi p,ek önemsiz kalmakta
deva_m ediyorsa da, Demokrat Partinin içinde gelişen sos-
yalist temayüllü grup bu cereyantn temsilciliğini üzerine
alacağa benzem,ekte ve Henry Wallace'in bu grubun ön-
derliğini aiacağı ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Ro-
rnancı Upt,on Sinclair'le John Steinbeck de bir taraft,an bu
tezi işl,em,ektedir.ler.

Maddeci - Marksist Sosyalizmin moda olmaktan çıka-
rak, yeııi ve mAkul bir sosyalizmin işlendiği ve başarı ka-
zandığı şu sırada, Liberalizmin yeni bir dirilişine de şahit
olmaktayız. ingilterede Von Hayek ve Von Mises gibi ta_

rıınmış iktisatçıların işledikleri bu Neo - Liberalizm, ilgi
çekici araştırmalar yapmaktaysa da, meselenin e§asln,da
haklı çıkamamaktadır. İngiiiz Liberal Partisi, içtimai ada-
letsiziiği düzeltrnıeği amaç edinerek ve içtimai sigortalar
plAnıyla son seçime girdiği gırada, oldukça mühim başarı
kazanacağı tahmin edilmişti. Fakat neticede, bu pl5nın
mucidi William Be,weridge bite güç halle seçilebilmiş, Li-
berıl partisi eskisinden de az oy tcplıyabilmişti. Halkın,
cski sistemin yamanınası gibi telAkki ettiği tedbirleri de-

ğil, köklü bir sosyal ı.ciajet istediği bu seçimlerde iyice
belli oldu.

Souuç olarak, asrımlzııı bu üçüncü merhalesini de şöy-

ı
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le hülisa edtbiliriz: ifrata kaçmayan, tedrici inkıliplar
yoiuyla giden, maddeci olmayan, gelenekçi, demokrat ve
içtimai adaleti kurmağa azm.etmiş bir sosyalizm_

4, Emperyalizm Düşmanlığı ve Barışçıiık
Emperyalizm düşmanlığının iki kökü vardır: biri mil-

liyetçilik, diğeri de barısçılık. IMilliyetçiiiğin, bir yandan
emperyalizme, diğer yandan da ,emperyalizm düşmanlığına
sebep oluşu, iiısanı şaşırtabilir.' Gerçckten de milliyetçi-
lik, kendi milletini hAkim kılmak veya başka milletleri
kendi milleti hcsabına sömürmek gibi emellerle, emperya-
list harplere, emperyalist fetihlere sebep olduğu olmuş
tur. Fakat milliyetçiiik, ilk şart olarak milli istik16li tanı-
dığın,dan, ken<ii milleti üzerine emperyalizme g,eleniere
karşı İstiklAl bayrağına sarılmış ve emperyalizm düşmanı
olarak dikilmiştir. Ve emperyalist fetihlerin pençesini
asındıran, disini kıran, azgınlığını boğan tek kuvvet, em-
peryalizme uğrayan milletlerin milliyetçilik gayretled
oimuştur. Am6 emperyalisti kovduktan sonra, fırsat bu-
lunca, kendisi de daima emperyalist olmuş, eski emperya-
lizm düşmanlığ,ını unutmuştur. Öyie olmuştur ki milletler,
kendilerine karşı oiunca .emperyalist düşmanı, başkaları
için olunca da emperyalist kesilmişlerdir. Kendisi için
mubah görmediğini başkası için de mubah görmemek pren.
sibi, şu keşm,ekeş içindeki dünyada kabul edilmemiş, bunu
düşünenler bile,qnarşik hal devam ettikçe bu yolda yüriı-
meği doğru bulmamışlardır.

Emperyalizm düşmanı olan diğer bir sistem de, barış
çılıktır. Milli istiklAllere hörmet göstermemenin ve em-
peryalizme kalkışmanın ,daima savaşlara sebep olduğunu
gören barışçılar, .emperyalizme karşı hesin bir cephe al-
mışlardır. Dünyada tam barışın kurulması için emperya.
lizmin kaldırılması lüzumunda birleşen Barışçılaq birta,
kım yollar düşünmüşlerdir. B,eynelmileI fikirl,sr besleyen-
ler, millivet farklarının , kaldrrılmasını istemişlerdir. Fa-
kat bu, milli istik161lere de dokunduğundan, harplere da-
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h6 beteı s,ebep olacağı 6sikArdı; tarihte bazr hükümdarlar,
kendi devietleri vasıtasile ve icabında ordu kuvvetieriyJe
bir "Dünya Devieti,, kurarak sürekli barışı temin etm,eği
düşünmüş, bu sakat düşünüş, istiklAllerine dokunulan
milietlerin şahlanmasiyle. tarihin en kanlı ve uzun harp-
leriııe kapı acmıştır. Sosyalistler ve Komünistler, harple.
re kapitalizmin sebep olduğunu, kapitalizm kaldırıjır da
düııyada komünizm hakı._\ olursa, emperyalizm ve harp
olrnıyacağııı1 iieri sürınüşierdi. Bu da sakat bir iaraziye-
dir:

iiarbin, kapıtalist iktisadi bünyelerin mutiaka ve za,
ruri bir neticesi olmadığı meydandadır. Türklerin vg is-
16miyetten sonraki Arapların emperyalist yayılmalarırı
da da kapitalizm mi müessir olmuştu ? Buna karşılık, Ha.
tayı Hataylılara bırakmak istemiyen ve bu güzel üikeyı
Fransız sömürgesinden ayırmamak için kepazece didinen
Fransız lıüküıııeti, sosyalist Halk Cephesi hükümeti de-

ğil miydi? Başbakanı da, Sosyalist Partisi Başkanı Leon
Btum değil miydi? Bııgün, koyu sosyalist bünyeli oldu-

ğunda şüphe olmayan Sovyet Rusya, eski .liberalist ingil-
tereden ve kapitalist Amerikadan çok daha müfrit bir em-

peryalizm gütmüyor mu? Liberalist Brezilya ise, komşu-
ları kendindeır çok dalıa ufak ol,duğu halde, emperyalizm
peşinden koşmuyor.. Bu örnekier çoğaltılabilir. Liberal
Kapitalizmin zaman zaman savaşlara ve €mp€ryalizmlere
sebep oiduğu bir gerçektir, fakat her zaman bu böyle ol-
madığı gibi, Sosyali,st devletler de gok ker,e savaşlara se,

bep olmuş, müfrit bir emperyalizm gütmüşlerdir. Bütün
dünya hep birden sosyalist olma,dığı için sosyalist devleL
l,erin de emperyalizm güttüklerini ileri sürmek, aksi hal-
de harbin ve €mperyalizmin ortadan kalkacağını sanmak da
boş bir faraziyedir. Milliyetçiliği, "başka milletl,er zara,
rına kencli milletine fayda,. şeklinde telAkki eden zihniyet
değişrııedikçe, harp de, emperyalizm de devam edeoektir.
Biitün diinya d,evletleri sosyalistleşse de, bu tarzda mil-
liyetçi bir zihniyet taşıyan sosyalist devletlerd,en biri - ya

-
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hükümetinin tahriki, ya da böyle düşünen milletifl taz-
yikiyle - komşu sosyalist devletin halkını kendi halkının
refahını arttırmak emeliyle sömürmek isteyecek, sömil
recek ve savaşlar kopacaktır.

Müsbet kafalı kims,eler careyi başka yolda aradılar.
Lizım olan, milletlerin üstün,de v€ arasında bir kanuna,
bir hakem - teşekküle bütün milletlerin saygı gösterme-
siydi. Hükümetlerin katiyen yanaşmiyacakları böyle bir
kesin barış yoluna girmeğe onları rAzı etmek için kurnaz-
ca ve akıllıca hareket etm,ek gerekti. Milletleri, emperya-
lizmle eicie ettikleri kazançlardan ve emperyalist fetih.
lerden kendi rizalarile vazgecirmek imkAnsızdı. Statüko'-
yu, mevcut durıımu aynen kabul edip, bundan sonrası içrn
emperyalizmi yasak gtm,ek ,en realist çareydi. Birinci Dün-
ya Savaşının sonunda müsait fırsat doğdu: milletleıharp-
ten ürkmtiş v_e bezmişlerdi, Bu realist çarg teklif edildi.
Neticede Milletler Cemiyeti d.oğdu. Fakat konulan pren-
sip yasaklartna uymayanlara karşı uygulanacak müeyyi-
deler konmadığı, konamadığı için, bu ilk adım iflAsa mah-
kümciu. Keyfi empery.alizm isteyen rıe kendinde bu gücü
gören millet zorbalıkla dilediğini yaptı ve Milletl,er Ce-
,tniyetinin yasakları çiğnendi. Bu zavallı kurulda "pro-
testo,,dan başka silih yoktu. Esasen .rrgtdıeıı rne\rcut em,
peryalistlikl,ere dokunulmamış olması, yeni emperyalistier
karşrsında barışçı tezi mantıksız hil,e düşürüyordu: "Siz,
dcymuş, tatmin edilmiş d,evletlerin tezini müdafaa edi,
yoısunuz. Onlar kapacaklarını kaptıklarından, başkaların
bır şey almasını, rnevcut hale el uzatmasını istemiy,or ve
tabiatite tarış istiyorlar. Biz de doyalım, barış isteriz,
diyorlardı. Fakat onlar doyunca, bu sefer ötekiler veya
başkaları bu divaya kalkışacak, emperyalizmin sonu gel-

miy,ecekti. Ve böylg haksız, böyl,e kanunsuz _ daha doğ_

rusu, srrf kuvvetin kanun olduğu- bir dünyada kendi
milletine tok gözlülük, isteklerden vazgeçiş ve barışçılık
ruhu tavsiye etmek. milli ihanetten başka bir şey o|amaz,

dı. Yırtıcı, kanunsuz bir dünyada silAhsızlahmak hülya-
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larına tek başına dalmak, halkı barışçılık telkinleriylt rı_

yuşturmak, affedilmez bir cinayet olurdu. Milli istik]Alin
tek garantisi, o milletin kendi kuvveti olduğuna göre, her-
kesten daha kuvvetli, daha atılgan, daha yırtıcı ve dahı
iyi durumda bulunabilmek için, dah3 emperyalist olmağa

çalışmak, milli bir vLifeyai. Daha zayıf, daha isteksiz,
dah3 ııysal olmak, barışı kurtarmaz, bilikis, saldırganlara
cesar,et vereceğinden, savaşa sebep olurdu. Nitekim c]du:
ıngiltereylg Fransanın zaafı ve harbi göze almadıklarını
belii edişleri, Hitleri azdırdı, Japonları, italyanları, Rus-
ları çılgına çevirdi.

Topaılanmağa çalıştıklarında, iş işten geçmiş, ok
yaydan fırlamıştı. Ve İkinci Dünya Savaşı denilen
altı yıllık korkunç felAket yeryüzünü allak bullak et,
ti. Bu dehşetli tecrübeden çok ,dersler alındı. Müttefikte-
rin belki de politika icabı ve zayıiken ilan ettikleri "her

milletin istiklAlg hakkı,, prensibi ve Atlantik beyanname,

si, mazlum miiletlerin dayanmakta gösterdikleri cesaret,

enerji ve bu prensibi bayrak edişleri sayesinde, tatbik yo-

luna giriti. Yeni bir harp korkusu psikozu bu işi kolay-

laştırdı. Ve Dumbarton Oaks'la San-Fransikoda hanıile-

liğin son günlerini yaşayan medeni dünya, Birleşmiş Mil-
leİler Derneğini doğurdu. Fakat realist olmak zarureti,
bu ikinci adımı da sakatlamıştı. A,rıcak bu seferki sakat-

1ık, Milletler Cemiyetinki gibi giderilmez cinsten değil-

dir. Eğer işe azimlg sarılmakta kusur edilmez, hüsnüniyet
sahibi milletler vg şahsiyetler cesaretlerini kaybetmiye-

cekleri gibi, icabında en,erjik olmasını da bilirler ve aklı-
selim vaziyetin vaharnetini bütün insanlara hissettirebi-
lirse, Birleşmiş Milletler Ana Yasasındaki pürüzl,er ve ii-
lüm tohumları temizlen,ebilir. Barış bu s_efer garanti al-

tına alınabilir. Kusurlardan biri, Büyük Devletlere - beş-

li, dörtlü, üçlü ! _ tanınan imtiyazlar ve hele o Veto hab
kıdır. Empetya|izm, saldırganlık ve başka bir milletin iç
işlerine müdahale,yasak edilmiş v6 bu seferki yasağın em-

,in., D"rneğin i ra komitesi olan Güvenlik Kuru]unun

:
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Güv:nlik Ordusu verilmiştir. Fakat bu yasaklardaıı biriııi.
üç büyüklerden biri çiğner de, onun da iştirak ettiği Gü-
venlik kurulunda ener_iik bir karar verilmek istenirse,
derhai Veto iıakkını kullanacak ve karar verilmiyecektir !

Misalini gördük. Bu suretle bu yasaklar, büyük olmayan
milletier. içindir. Fakat asıl ,emperyalizmi yapanlar ve sa-
vaşları açani3r büyük d,evl,etler ,olduğuna göre, meseleye
çare bulunmamış,tır demektir. Sonra, Güvenlik Ordusunun
teşkilinde orta ve küçük mill,etlerin payi da kusurlu tu-
tulmuştur. Nİlıayet ,tsirleşmiş Mill,etler, eski realist yoiu
t5kiben, statükoyu olduğu gibi bırakmıs, mevcut durum-
daki haksızlıkları, emperyalistlikleri ve istiklAlleri çalın-
mış ufak milletler meselesini bir tarafa bırakmış, bundan
sonrasl. için tedbirler düş,ünmüştür.

Fakat bütün milletlerin halkında istek büyüktür. A-
tom bombası vg diğer yeni silAhlar müthiştir. Çok olgun
şhsiyetler bıı emperyalizm düşmanı ve barışçı kurulun
hayıtını işlemektedirler. Güvenlik Kurulu, kusurlarıııa
nağrnen, saşılacak neticeler elde etmiştir. Gitgide, millet-
lerarası ihtilAflarda silAha ve. zota değil, milli hükümetle-
rin de üstünde ve hiçbir milletten olmayan tarafsız bir
teşekkülç başvurmak geleneği teşekkül etm€l<tedir. Bu
ge!.enek, yavaş yavaş, müeyyideli bir Yasa (Kanun) şekll
ni alacak ve milletlerarasI münasebetl,erd,e Yasalı (Ka-
nunlu) cağ başlıyacaldır. Öyti ki, haklı çıkmayan 1araf,
hakkı zannettiği şeyi silihla koparmağa talkışmıyacak
ve tıpk1 fertler gibi, mahkeme hükmüne boyun eğecektir.
Meselenin daha kökünden haltedilmesi için. Einstein gibi
ilimlerd,en. Thomas Mann gibi mütefekkirl.erden, Pepper
gibi Ayan Azalarından mürekkep bir grup, Emery Reves
adlı tanrnmış Amerikan yazarrnın son eserinde (Anatomy
of P,eace: Barışın Teşrihi) ileri sürülmüş olan Dünya Hü-
kümeti fikrini elg alaİak bir beyanname yayınlamrşlardır
(11.10.1945). Bu beyannameye göre, Birlıeşmis Milletler
Derneği yerine, her memleketin hükilmetlerini idare et-
mek hakkınt haiz olan daha üst yetkili bir Dünya hükii-

i
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neti kıırulmalı, her millet, iri _ ufak farkı gözetilm,eden,
bu Dünya Devletinin tabii üyesi bulunmalı v,e Ordu bes-

lemek hakkı yalnız Dünya Hükümetine münhasır olma-
lıdır. Her ihtilaf bu Dünya Hükümeti tarafından halledi-
jecektir.. ilh. Dünya Devleti tezi, ba.rışçılık ve emperya-
lizm ,düşmanlığı yoiunda insanlığın üçüncü adımıdrr. Bu
adımların gitgide dah3 olgunlaştıkiarı göze çarpmakta ve

insanlarııı, her alanda Kanunlu bir hayata olan hasretleri-
ni ifade etmek,bedir. Dünya Devl,eti tezi, işbaşına geçtiği
gündenberi İngiliz İşçi Partisinin de tezi olmuştur. Ge-

rek Attlee, geiek Bewin, g,erekse Stadford Cripps nutuk-
larında, atom bombası d,evrinde bu fikrin tahakkukunun
zaruriliğini bei irtmişlerdir.

Bu tez uğrun{a asıl çalışan ve didinen ise R. Lee Hum,
ber adında bir Amerikan iclealistidir. 1940 danbçri sarfet-
tiği gayretler senere vermeğe başiamış, kanunlar çıkarıl-
mıştır.

Daha realist görüştü kimseier, Birleşmiş Milletler
Dern,eğinin yavaş yavaş islAh edilerek Dünya Devleti ha-

line konulmasını, Güvenlik Konseyinin Dünya Hükümeti,
Güvenlik Ordusunun da Dünya Ordusu olmasını istemiy
ler ve bunun mümkün olduğunu izah etmişlerdir, Fakat
Dünya Devletine gi,den yolun, milliyet farklarını silmek
isteyen Kozmopolitizmden değil, milliyetlere saygı göste,

r,en ve böylecg var olmalarını, gelişmelerini isteyen milli-
yetçi barışçılık yolundan gitmesinı ' isteyenler daha çok
taraftar kazanmaktadırlar. (1)

Gerek Birteşmiş Milletler Dtrneğinin emperyalizme
meydan vermiyec,ek olan müeyyideii varlığı, gereksç Dün-

ya Devleti tasawurları kuvvet buluncaya ve güven vere-

cek şekilde işleyinceye kadar, her milletin baş ödevinin,

bu fikirlere senıpati besler ve tahakkuku için elinden ge,

len yardımı yaoarken, diğer yandan da kuvvetli olmak,

gençliğini uyuşturmamak, orduca, silAhça ve ruhça savaŞa

Birleşmiş Milletlerden
20 Şubat 1946)Devletine doğru, (Tasvir,

Dünya

)
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hazır bulunmak olduğuııda bugün h,erkes birieşiktir. He-nüz Yasasız Çağ devam ediyor. Henüz saldırganlıt< ve eıD-
PerYalizm az§ın fia]dedir. İik çağların katliamlı, vahşetli
emperyalizm usuİleri, İngilterenin yavaş yavaş yeni biryol tutrnasile yu,muşmağ1 yiz tutmuşken, Rus, Alman,
Japcn ve İtalyaıı emperyalizmleri, bu ortaçağviri barbaremperyali.zmi lıortlatmışiardı. Bu şekilde emperyalist o-Ian Almanlar, Japonlar ve italyanlj., şahlanan milli vic-danlar karşısıncia ve dünyanın elel,e vermesiylıg, tepelendi_jer. Fakat Bolşevik Rusya kaldı ve asrımızda, Orta ÇağvArİbir emperyaiizm güden memleke t ya|nız oOur. r.r-taİ lr,giiterenin, usull.eri pek yumuşamış tla olsa, emper yalizmi-nin ve sömürgeciliğinin devam ettiği de bir gerçektir,
Fransa da, tırnakiarı birhayli ,.dökülmüş olduğu halje, s;mürgeciliğini sürdürm,eğe çabalıy,or. Çİn lvl.İçu.y"yr' nl.
hak olarak alıyor. Asrın en nıütedil ve '.,ekonomik emper-yalizmini,, teşkii eden Amerikan m6li sömürgeciiigİ deyaŞmakta, hatiA kuwetlenmektedir. onun için dtın'yada
asrınıızda çok kuvvetli v,e .olgun olan emperyalizm düş-manlığı ve barışçılık isteği, bugün nayalpe.est hülyalİrve inaııçlar halinde değil, fakat miili istiklAline ve kuv_vetine titizlikle ön,em veren, uyanık ve realist hamleler
şeklinde gelişmekte, müsbet adırnlar atılrnaktadır.

Asrımızın dördüncü merhalesinin durumu ve tarih-
çesi de işte bu şekildedir.

ll) Dört Frensibin Karşılıklı Durumları
Milliyetçilikle Sosyalizmiı münasebetlerine bir göz

ata]ım: XIX ncu yüzyılın, milliyeti ve vatanı inkAr ederek
ortaya atılan Marksizmi, milliyetçileri tabiatile derhal
Sosyalizme düşman kılmıştı. Bu Sosyalizrnin, içtimai A-
dalet çerçevesini de aşarak, her şeyde üüsavat ve iştirak
prensiplerini gütmesi, milli terakkiyi durdurucu bı. ,ra-
ziyet doğuracağından ve esasen bu şekliyle kabili tatbik
olmadığından, Milliyetçiler büsbütün Sosyalizme düşman.

ı
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kesildiler ve Muhafazak6r iktişat sistemini tuttular. An-
cak so,nraları, beynelmilelcilikle Sosyaiizmin "llzımı gay-
ıımufarik,, şeyler olmadığı anlaşılınca, vaziyet değişti.
Milliyetçilerin bir kısmı. içtimai aıialetsiği y,okedecek
bir rejimin milletin büyük küti,esinin hakkını koruyaca-
ğını, milliyetçiiik rnill,etin menfaatlni düşünmek demek o1-

duğuna göre, Sosyalizmi kapitaiizme tercih etmek gerek-
tiğin,e inandılar. Komünizme kaçmayan Sosyalist bir Ni-
zam aynı zamanda memleketin kalkınmasını daha kuwet.
le başaracak bir vasıta olduğu için de kapitalizme tercihi
iğlgğiyordu. Bu mülAhazalarla Milliyetçi hükümetlerin,
partilerin veya mütefekkirlerin, gi,tgidc Sosyalist pren-
sipler edindikleri görüldü. Az veya çok farklarla, İngiliz
ve isveç işçi Sosyalistleri, Hıristiyan - Sosyalistler, Halk
Sosyaiistleri ve M. R. P. bunun örnekleridir. Ziya Gökalp,
Kemalizm, Atsız mecmuasının 17 maddelik programı ve

Bozkurtçu Türkgülük, milliyetçi sosy.alizmin Türkiye
misaIleridir. Ayrıca, beynelmilelci Sosyalistken, koyu
milliyetçi Sosyalist ,olan Alman v,e Rus sosyalistl,erini de

bu listeye katmak icabeder.
Bu suretle, ilk önceleri birbirine zıt ve uzlaşmaz düş

man iki prensipmiş gibi görünen Milliyetçilikle Sosya-
lizm, bugün artık ekseriya birbirinin mütemmimi halinde
görünmektedir. Bugün daha ziyade kapitalizm Milliyet-
çitikten boşanır vaziyette ve düşman prensip haline gir
mektedir. (1)

Demokrasiylg Milliyetçiliğin münasebetine geiince:
Dernokrasinin bir anlamı da "milli hlkimiyet,, demek ol-
duğuna göre, bunuıı, Milliyetciliğin billürlaşmış bir dA-

vası olduğu 4nlaşılır. ingiliz Parlamenter inkı]ibile Fran-
sız İhtilAli tamamen millet için yapıimış miili prensipler-

erTugtEpİtailzmin ve Liberalizmin gitgide daha
işikdr su.eİte enternasyonl! ve kozmopolit olduğu bes-
tllllalr. Zaten evveldenberidir, bir Sosyalist enternasyo--
ııalizm oliluğu gibi, bir Liberalist Enternasyonalizmin de

bulunduğu tesbit edilmişti.

ı
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dir. Bütün dünyaya yayılan Demokrasi inkılipları da hep
miili çapta ve milli ideaili hareketler olmuştur. Faşistler
ye Naziler Demokrasiyi inkAr ed,erl,erken, Milliyetçilik
a«iına söz söyier vaziyet takinmışiarsa cla, miili hAtimiye,
tin ink6.rının ve diktatörlüğün milliyetçilikle bir mahiyet
birliği tasımadığı AşikArdır. Sosyalist Rusya da di!ıüatiir-
lük kurark,en, sosyalizmin adına yapıyordu. Halbuki Sos-
yalist oldukları haldç De,mokratik idare tarzını benimse-
ğıis memleketler de bulunmaktadır.

Milliyetçilikle Barışçılık ve anti - emperyalizm pnen
şiplerini karşılaştırırsak, mesel,e biraz çatallaşır gibi olur.
Çünkü miiliyetçilik aleyhtarları, harplerin sebebini hep
ınilliyetçiliğe bağlamakla, milliyetçiliğin muhakkak barş
düşmanlıEı mdnasına geleceği kanaatini uyandrrmışlar-
dır. Halb,ıki rnilliyetçi oldukları halde halis barışçı olan
İsvec, Daııimarka, İsviçre, BrezLlya, hattA Türkiye gibi ör-
nekl,er meydandadır. Emperyalİzm için de aynı yanlış ka-
ııaatin vaı:iığına işaret etmiştik. Emperyalist Milliyetçi.
likler olduğu gibi, ,gmpery,alist düşmanı milliyetçilikler de
ııardır ve bunlar daha çoktur. HattA emperyalizmin pen-
çesini kıran tek kuvvet de, milliyetçiiikle vatanperverlik-
tir. Şimdi, dünyada barışı tam olarak kurmak ve emperya-
lizmi büsbütün kaldırmak için, ''Dünya Devl,eti,, teziJıG
önem veriliyor, faaliyet sarfediliy,or. Zanna göre, bu bii-
yük projeye karşı en şiddetli muhaiefet milliyetçilerden
gelecektir. Cünkü bu fikir, milli hükümranlıkların ve iç
işlerg kar:şılmazlık pr,ensipi,erinin takyidini gerektirmek_
tedir. Evet, buna itiraz edecek, isyan edecek dar görüşlü
inilliyetçiler bulunacaktır. Fakat atom bombalarının, fos-
forlu bombalarrn ve uçan bombaların iş gördüğü bugünkü
ve yarınk| harpte, dünyanın kanunsuz yaşamakta devam
etmesini istemek kadar tehlikeli bir fikir .olarnaz. Çünkii
bu hal, sonunda yeni harpler doğuracak ve bu felAket, o
dar görüşlü milliyetçinin mil.letinin büyük bir krsmını
rıahvedecek, vatanınl h,arabe haline sokacaktır. Hele iıarbi
ancak d,ev çapında devletlerin yürütebildiği bu asırda, gok

,
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büyük olmayan miiietlere mensup milliyetçiler,in kanun,
suz çağın devamrna- razt olmaİarı, mİlletlerİ hesabına çok
tehlikeli bir şeydir. Büyüklerin,emperyalizmini durdura-
cak merkezi ve milietlerin üstünde tarafsız bir idare ve

kanun kurulmadıkça, hicbir millet kendini güvende his-
sedemiyecektir. Onun için, "kaz gelecek yerden tavuk
esirgenmez,, ata sözüne uyarak, icabında milli hükümralı-
lık haklarına §lnır çizecek, büyük- küçük, hiçbir millete
ordu beslemek hakkını tanlmayacak, hiçbir fark gözetme-

den her millete, her ırka ve milietierin her grubuna istik-
lAl ve bağıtnsızlık hakkı tanıyacak, birinin ötekini sömür_

mesine izin vermiyecek tarafsız bir Dünya Devletinin ve

Dünya Ordusunun kurulması için candan dua etmeli ve

canla başla bu işe yardım etmelidir. Dünya Devletinde her

millet miili hüİiyetini muhafaza e«ierek yaşıyacağı, Dün-
ya Parlamentosuna mebus seçip gönderebilec,eğine göre,

mAkul milliyetçilerin Dünya Devleti projesing muarlz 01-

maları için sebep kalmaz. Esasen aklı başında milliyetçi-
lerin bu tezi derhal benimşedikleri göze çarpmaktadır,

Demokrasinin Sosyalizm karşısındaki durumuna 8e-

1ince: müfrit Sosyalizm, sınıf diktatorası kurmak esaslnt

güttüğünden, Demokratlarla bağdaşamamaktadır, Komü_

nlrfl"İ en birinci Demokrasi düşmanıdırlar, Fakat makül

Sosyalizm Demokrasiyl,e birleşmekte, hattA onu iktisadi
alanda tamamlamaktadır. Gerçekten de yalnız siyasi mil
nada Demokrasi, burjuva sınıfınrn. imtiyazlarına destek

oldtrğundan, eksik bir Demokraşi'sayılmaktadır, S,osya-

lizm iktisadi D,emokrasiyi temin ettiğine göre, Sosyalizın
ve Demokrasi sentezi mütçemmel bir terkip olmaktadır,

Sosyal - Demokratların çoğu, ingiliz ve isveç Sosyalist-

leri, Avrupanın trıristiyan- Sosyalistleri, Hıristiyan_ De-

mokratları, Flalk - Sosyalistleri ve Cumhuriyetçi Halk
Hareketleri (M. R. P.), hep bu şekilde, demokrat sosyaliz-

min örnekleridir. Demokrasinin Barışçılık ve anti - emper-

yalizm prensipleri karşısındaki durumu bitaraftir, Savaşçı

,. .-p.ry"list Demokratlar olduğu gibi, bunun aksi olan,

ı
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lar da vardır. IJerhalde bu pr,e,nsipler birbirinin zıttı de-
ğildirler; telif edilebilirler ve edilmişlerdir.

Sosyaiizmin Milliyetçiti.k ve Derrıo,krasi karşısındaki
durumunu yukarda incelemiş bulunuyoruz. Barışçılığa
karşı vaziyetine gelince, ent,ernasyonal sosyalizmlel t"-
tıriatmak kAfi gelecektir. Mütecaviz ve emperyalist sosya_
li.st memleketler olmakla beraber, Sosyalizm daha çok em-
peryalizm düşmanlığı ve barış temayülü gösterir.

*
HülAsa, Milliyetçilik, Demokrasi, Sosyalizm, Barış

gılık v-e anti - emperyalizm, yani milletini sevmek, tercih
etmek; siyasi hi,irriyet ve halk hAkımiyeti idaresi kurrna,k,
içtirnai ve iktisadi adalet istemek, bütün milletler için is-
tikl6l, barış ve sömürülmemek taraftarı olrnak ..r.yLlrrr,
bugünün dünyasının galİp temayüllerİdİr.

En giizel bir siyasi, içtimai ve iktisa,di terkip de bun_
lardan doğacaktır;.

Mi,IietıIcır a,ras,ınç]a Yasa, .Rarış ve istıIrIAI isfeyen, Sos-
yalist ve Dc,mokrvt bir Milltşıetçi,tik!

*
İşte, )(X nci yüzyılın ikinci yarısına ayak basmakta

olan dünyamızda hAkim olan cereyanlar, fikirler ve istek
]er bunlardır. Milletler bunları arzuluyorlıar ve bunlar mu-
hakkak ki asırların süzgecinden ve ,en olgun kafaların
imbiğinden geçmis prensiplerdir. Faydalıdırlar, birbirle-
rini tamamlayıcı mahiyettedirler.

Modern rejim, buııların dördünü ,de naraza almak, hiÇ
olmazsa bunlar karşısında vaziyetini tayin etmek mecbrı-
riyetinde,dir. Türkçülük, ancak bu şekilde asrımIzın rze
memleketimizin ihtiyacına c€vap verebili.r.

İşte bu sebeple, böyle bir Türkçülüğe yakışn bir tek
isim vardır: ilbri Türkçülük!
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llt) Bugünkü Tüıkiyede Partiler ve
Gazeteler

Cumh,utiyet Halk Paıti§ (C. H. P.):
Benim gibi, hi.ikümetten v,e d,o,layısile Halk Partişin-

den şikiyette haklı olan bir vatandaştan, C. H, P, hakkırı-

da lehte söz beklenmiyebilir. Fakat ben tarafsız o|mağa

çalışarak, bıı partinin aleyhinde oi«iuğu kadar, lehinde o-

İan hususlarını da belirteceğim. Ve bunu, hiçbir partiye

bağlı olmayan müstakil bir muharrir olarak yapacağım,

Kemalizm adını taşıyan ve Atatürkün yarattığı inkı,

lAp hareketi, muhakkak ki hiçbir pıartiye hasredilemiyecek
genişlikte vç derinlikte bir Mi,tli Ihtilaldir. Onun içindir
ki merhu- Prof. Mahmut Esat Bozkurt, İnkılAp dersleri-

ne ve kitabına "Atatürk ihtilali,, adını koymakta çok isa-

bet etmiştir. (1) K,emalizmi ben, aslrlardanberi devam eden

Ttlrkçtllüğün, yani Türk milliyetçiliğinin yeni bir safhası

oiarak telAkki etmekte ,musirim, (2) Kemalist inkı,libın,

milliyetçilik, devletçilik, halkçılık gibi başlıca umdeleri ve

harf, kıyafet, türkçe ezan.. v,s. gibi başarıları, milii dil,

milli tarih gibi temayülleri, meşrutiyettenberi Türkçüler

tarafından istenmiş, işlenmiş ve müdafaa edilmiş fikir-
lerdi. Bunların çoğunu Ziya Gökaipın eserlerinde bulmak

kabildir. Atatürk, bu "Gökaip Türkçüliiğü" nden sonra,

Kemalizm adıyla yeııi bir Türkçülük safhası a,çmıştır, Bu

yeni merhalede, Cumhuriyetçilik, inkılipçılık ve liyiklik
glbi y.rrl prensipler görüldüğü gibı, eskidenberi fikir ola-

rak kalmış milli istekler ve meselel,er, o dAhinin rovazzam

enerjisi sayesinde, fiil haline girmiş ve tatbik görmüştür,

ğTi$ffiE-raçoğlu, 9 Temmuz 946 tarihli seçim

,,utl.İrİaa, i'yapılan inlİıl5plar. vücuda getirilen..,:,il::-
tamamen 

-Türk 
milletinin malıdır,, dem,ek]e, parti hrrs.,a_

rını aşan vatanp€rverlİğİni ve Türkçülüğünü bir kere da_

ha isbat etmiştir...* 'İ;r-'fiirıİçürüğe Giriş,, te olsun (194o), _Cg\-9:lt'.9'
(S.XT.g42, sayı 1, ..t,. S1'ol"",, Kemalizmi Türkçülüğün
İİİ-"rlr"l.;İ;Ü;k ;y*,ş ," bazı itiraz|ara uğramıştık,
rVranl.e*.ae de bu görüşte israr etmiştim,
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işte l{emaiizm, böyie milli bir iırkılAbın adıdır ve gerek,
inkıi6p, gerekse Atatürk, bütün Türk milletinin malıdır.
Bunun]a beraber, Kemalizmi aynen benİmsey.en ve umde-
lerini kendisine program edinen C. H. P., gerek bu bakım-
dan, gerekse Kemalizmi.tatbik eden parti olmak sıfati,ie,
milietimizin taı,ihinde şerefli ve büyük bir yer sahibidir.

C. H. P. pek büyük çapta işl,er başarmiş, padişahlığın
kaldırıjması, dini irticaın tepeienmesi, eski harflerin de-
ğistirilmesi gibi ihtitAl mahiyetincle bir rejim değişikliği
yaratmıştır. Çok derrıc,krati,k olan Ana Yasanın tanz,im ve
kabuiü dg bu partinin iehine kaycloıunacak hu,susjardaı-
dır. inkılAp zaruretiylg bir müddet ıçın hürriyetlerin kı-_
sılrna§ı, başka partilere müsaade etiiim,em,esi, hükümetin
kanun - üstü kud,retlerie iş görmesi tabii ve mizur görü-
lebilir. Ancak bu tedbirlerin, inkılibın korunmasile ilgili
olmayan sahalara da taşrnası, keyfi, .şahsi meselelerde de
tethiş yoluna gidilmesi ve bilhassa. bu totaliterlik zaru-
reti artık kalmadığı halde d,evam ettirilmesi, çok çirkin
bir dalkavukluk geleneğinin kurulması, C; H. P. sinin a-
leyhine geçecek noktalardır. Ve işte burada, C. H. P. sinin
asıi yarasına parmağı basmıs bulunuyoruz: bu parti, yavaş
yivaşı bir sürü seciyesi,z, prensipsiz, dalkavuk, zorba ruhlu
ve sakat zihniyetli insaniarıa doimuş, gitgide bunlar par-
tiyi temsii ed,er gibi tavıriar takınmışlar ve işleri idare
etmişlerdir. N6 Kurtuluş Savaşında, ne de Büyük Hamle_
l,er sırasında ortalıkt3 gözükm,eyen bu entrikacı po,litika-
cılar, iş rrıevki kapmak slrasına gelince şuradan buradan
türeyivermişler ve dalkavukluktE hulüsk6rlıkta eşleri ol-
madığı için, yavaş yavaş ön plina geçmişlerdir. Bugün
dürüst muhaliflerın onda dokuzu, Haik Partisinin ken-
disine değil, Halİ< Pa.rtisini temsi,l eden bu adamlara mu-
haliftirler. C. Fi. P. Halktan artık güven ve sevgi göremi-
yor§a, bunun en büyük sebebi, o antipatik mümessilleri-
dir. Nihayet, hcr seye rağmen bu adamlara temsil yetkileri
verrnekten kurtuiamıyan ve vazgeçemİyen bir partiden de

İ



_63-

ister istemez halk soğumuş, ,müsbet hizme tlerini bile unu_
tacak hale gelmiştir.

llalk Partisinin birç,o,k hayırlı inkıl6plarının yarı yol*

da sapıtmıs, mAnasız ifratlara varmls ve tatbikatın nİyet-

lere nazaran pek kötü çıkmış olmasının sebebi de gerıe bu
sevimsiz kirrıselerdir. inkılApçılık muhakkak ki bizç çok
faydası rlokunacak bir prensipti; fakat bunu milli gele-

neklerden kopup ayrılmadan da yapmak pekAlA mümkün-

dü. Halbuki inkılApçıyız diye, bütün maziyi toptan red-

detmek, milli gelenekl,eri boşayıver,mek, fayda,lı pek çok
eski görenekl,eri kırıp atmak gibi sakat bir yol tutturul-
muştur. Garpçılık adı altında da, Batının en pis, en zIp-

çıktı idetlerine varıncaya kadar kopya ,etmek modasına

çığır açılmıştır. Devietçilik, daha evvel de belirttiğimiz
veçhile, çok kötü bir dev]et kapitalizrni halinde dejeneıe
olmuştur. Laiklik de iyi anlaşıiamanılş, zaman zaman bu

prensip din düşmaniığı şekline girmiştir. Milli Tarih ve

Mitli Dil inkılipları, çok mukaddes gayelerie Atatürk ta,

rafından başlatılmıştır. Tarih tezinin esası. açıkça belir-

tlldiği veçhil,e, Türk soyunun üstünlüğünÜ ve medeniyeL
teki kabiliyetini ,isbat etmek, Türkierin ya|nız Türkiyede

yaşamadıklarını hatırlatmak gibi asil milli gayeler taşı-

yordu; mitli dil inkılAbile de, hem millilesmek, hem de

bütün dünya Türklerincıeı anlaşılır bir orta - türkçe vücu*

da getirmek istenmişti. Ne çare ki kimi kozmopolit, ki-
mi de şarlatan olan adamlar ortaya atıldılar, meseleyi kas-

den denebileoek kadar korkunç dereoede karrna karışık
ettiler. Ders kİ,t,aplarında, tarihte adI g,eçen her kavme

"Türk,, adı yapıştırılmak suretiyle Türklüğü kalıptan
ıııahrum, insan mAnasına gelir bir şey yaptılar, üstelik
tlakiki Türk topluluklarına ve Türk eseri ,o,lan medeniyel

lere karşı gençlikte şüphe uyandırdıiar, Dil inkılöbını da

saçına sapan Güneş - Dil ,teorisiyle alay n.]evzuu yaptılar,
aıapça- farsça keliırıeieri atarken fransızcaları aldılar, an-

laşılır dili bile anlaşılmaz hale soktular,

-
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Kemalist Türkçülükte soy hassasiyeti ve bilhassa paıı_

türkist emeller başlangıçta pek kuwetli vg belirliyken,
gitgide sönüklcştirilmiş, hattA Kemalizmin zıddı gibİ gös-
terilmek isten,mişti. Bununla beraber, antipatik şahısların
bütün gayretlerine rağmen, C. H. P. si hüküm,etleri, sL
yasi sınırlarla çerçevelenmiy,en milliyetgiliği daima tut-
ıııuşlardı. L942 de Başbakan Saraçoğlunun, Türkçülüğü
alenen ilAn edişi ve progrıun gdinişi, Başkan'Vekili bu-
lunduğu partinin lehine kaydolunacak noktalardandır.

C. H. P. rejiminin en d,okunulur tarafı, icraatındaki
başarısızlık, ahlAk meselesini önemlg karşılamayış ve yol_
suzluklarrn önüne geçemeyiştir. Köy d6vasını, iktisadl
ve sınai büyük kalkınmamızı başaramamış olması mem-
leket hesabına bir zarar olmustur. '.Köylü efendimizdit,,
şiArı sadece l6fta kalmış, bu yolda - Köy Enstitüleri ha-
riç - hiç bir müsbet iş görülmemiştir. Balkan memleketleri
bile kuvvetli birer sanayi meml,eketi haline girmişlerken,
bizde ancak bir iki fabrika kurulmuş, onların da verimşiz
ve gayri iktisadl oldukları meydana çıkmıştır. iktisadi dii.
zensizlik bir türlü ha,lledileınemiş, harpten feliketle çıkan
memleketlerd.g bile görülmeyen derecel,eri bulan ve halkı-
mlzın belini büken pahalılığa çare bulunamamıştır. Niha
yet, rejimin ilk yılları müstesna, totaliter gid.işten ve te[_
kit yasağından bilistifad,e, memleket içinde bir .'yüksek
E€mur aristokrasisi,, kurulmuş, bunların keyfi hareketle-
ri, servetleri, apartmanları, lüksü. v. s., milleti C. H. P.
sinden soğutan başlıca sebepler olmuştur.

Muhakkak ki karşı partiler bugün bu hataiardaı aza-
mİ istİfade ,etmekte ve kendi lehlerine pr,cpaganda mevzuu
yapmaktadırlar. C. H. P. sinin 1937 Ana Yasa tadilAtiyle,
altı o{<lu prensiplerini Ana Yasaya geçirtmis olması. bu
pıartiyi prensipsiz hale sokmuştur. Bu rımdeler d,evlete
mal edildikten sonrı, C. H. P. sinin mevcudiyetiııin sebebi
kalkmış gibi bir hai clmııştuı!

Bunı,.n!u beralıer, Türkiyenin Demokratlaşmasında,
.gs]ç d,e oisa_,,müsamaha göstcren, kendi eliyle ,eksik te oi-



-65-
sa, kanunlar çıkaran ve kanunlar değiştiıen C. H, P. si
tekrar milletin sevgisini toplayabilir. Dış. şiyasettg başa-
rılı bir rııAziye sahip olrrıası, Rus emelleri ,karşrsında, zer-
re kadar tereddüt göstermeden - ve icabında, ingiliz ve A_
merikan yardıınlarına d3 güvenmeden - harbe haztt|an-
ması, Türk menfaatlarını Türke yaraşIr bir enerji ile mü_
dafaa etmesi; bugün, hem sosyaliznre, hem de miiliyetçiliğe
taraftar tek partimiz _olması gibi hususiyetleri, C. H. P.
sini milleti daha çok temsil eder bir hale sokmuştur. Hai-
kın nefretini kazananentrikacı poiitikacılarlnl tasfiye
eder, pahalılığa çare buiı.ır,. Demokrasi yolunda engei o-
lur gibi tavıriar takınmaktan vazgeçerse, kurulmuş teşki-
lAçiyle, devlet işl,erindeki tecrübesiyle bir hayli üstünlüğü
olan bir Parti haline girebilir ve bu civanmert miliet, mi-
zideki yanlışlara bir sünger çekebilir.

Mı1II| Kal,kınma Parttisİl(M. K, P.):
ilk kurulan karsı parti olmak bakımından, tarihi bir

hüviy,et| vardiı-. Toplu olarak söylemek gerekirs,e, koyu
milliyetçi, demokrat, liberal ve muhafazakAr bir parti oia-
rak görülür. Milliyetçiliği sarihtir ve tereddüt götürınez.
llIilliyetçiliği gelenekçidir. MuhafazakAr olup, ah]Akı ön
plAna geçirmeği, sınai olduğu kadar manevi bir kalkınma
da yapmayı amaç edinmiştir. KÖy kalkınması hususunda
sarih plAn sahibi olmakla, particitik hayatında hayırlı bir
çığır açabileceklerdir. Memleketimizde keyfi gidişi öni,e-

mek, tam dem<_ıkra§i çığrını açmak gibi tarihi vazife sahi-
bi olan büyük karşı partilerden biridir. Bu yolda şubele-
rinin merkezlg elele ver,erek çok müsbet işler gördüğü,
yolsuzluklaıla - çrı!: kere isi siy,asi aiana bile dökmeğe lü-
zum görmeden _ savaştığı göze çarpmaktadır. Ancak, ilk
programın<ia bazı tezatlı prensipler insanı müphemlik için-
de bırakmaktadır. Kesin liberalist olduğunu iiAn eden ve
,ıosyalizmin her çeşidine. devletin iktisadi müdahaleleri-
.'n her türlüsüne cephe alır görünen bu p,artinin 37 nci
.addesi, servetleri prensip itibarile millet malı. saymakta,

tr': 5
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icabında, millet yolund3 kullanılmak üzer,e bunlara müda-
hale edilebileceğini kabul etmekte, böylelikle ,epey kuv-
vetli bir sosyalist renk taşımaktadır. Partide bazı önemli
mevxi sahibi sahısların sosyalist temayül,lü oldukları da

bir hakikattir.
Bu parti, sınıf esasına görç değil, bütün milleti bir-

den te,msil etnıek üzere kurulmuştur. H,enüz "nebülöz,,ler
gibi oluş halindedir. Yarın vuzuhiaştıkça kesin olarak
hangi y,olu tut,acağı tam tahmin edilemez. Mamafih, poli-
tik tecrübeleri ve olgunlukları pek 3z olmakla beraber, iyi
niyet sahibi olduklarına inanılmak icabeden M. K. P. ida-
reciieri, partilerini daha çok, iyi niyet sahibi vatandaşiarın
derneği yapmak gibi bir başarı kazanmışlardır (1). Siyast
ihtiras iyi niyetl,eri boğmaz, münasebetsiz eiemanlar - şim.
diye kadar yapıldığı gibi - daima tasf iy,e edilirse, M. K. P.
sini yaı:ın daha tezatsız, daha,olgun, rnemlekete çok hayır-
1ı yollara kesin olarak girişmiş görürsek, bun3 şaşrnayız.
Herhalde bu "ikinci d,oğuş,,, demo,krasi mücadei,e,lerinin
başarılmasından ve durulmasından sonra olabilecektir.(9)

Deıılokrat Pa,rti (D. P.):
Şimdiki halde memleketimizin en büyük karşı (muha-

lif) partisi olan D. P., Türkiyenin d,emokratlaşm3 müca-
delesinde en büyük mesuliyeti omuzlarına almış vaziyet-
tedir. Bu partinin prensipleri, Halk Partisinin progriımı-
na pek benzediği gibi, vuzuhsuzlukta da ona eş olmakta-
dır. Ağırlık rıoktası, tatbikatta C. H. P. sinin düştüğü ha-

talara sapmamak şeklindeki vaitlerdir. İktisadi prensipleıi,

(,) Partidg tanrnmış ve olgun şahsiyetlerin az olmbsı,
kalabalığı
şu, M.K.P,
neken bir mese ledir.

içinde epey dermeçatma elemanlarının bulunu-
ldareciİerİnin önehle'üzerinde durmaları ge-

(') M.K.P. nin köy meselesine verdiği önem, onun ya-
rın Milll bir Köytü Partisi yoluıı3 gidebileceğini düşürı-
dürebitir. Gazetelepe de bildirilen ve ayrı broşür halindC
basılan köy katkınması projeleri, bu pr,ensibin tafta kal-
mıyacağının ve rnüsbet 6al 1ro,llarına girişileceğinin temi.
natı gibi gözüküyor.

"7*
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büsbütün müplıemdir ve ancak tahmin ve istidlillerle, C.
H. P. sine rıazatar. daha liberaiist oiduğu anlaşılrnaktadıi.
Devl,etin iktisadi alana müdahalesine aleyhtar ve hususi
tesebbüse taraftar görünmektedir. D. P. nin en betirli
preıısibi, ismine uygun olarak, Demokrasi taraftarlığıdır.
En koyu mAnada demokra1 ve hürriy,et taraftarl olan D.
P., memleketi keyfi ve totaliter gidişten büsbütün sıyır-
mak için, çok olgun bir şekilde mücadeleye girişmiştir. İiı
tidar mücadeiesind,e eski zorbalık geleneklerine başvur-
mak ternayüiünü gösteren C. H. P. si karşısında D. P.,
millet nazartnaa büsbütün sempati kazanmakta, ve siyasl
kavgası, partiler üstünde ve millet çapında bir dAva halini
almaktadır.

Yalnız D. P. sin,g katılan şahsiy,etier, bu partinin ide-
olojik vuzuhsuzluğunu gidermeğe yaramıyor, bilAkis art.
tırıyoriar. Her çeşit temayüldg ve fikirdeki vatandaşlar,
"muhalif,, olduklari için, bu partiye girmiş bulunuyorl,ar.
içlerindç kozn:opolitler var, milliyetçil,er vaı ırkçılar var,
ırkçıIık ve.Türkçülük düşmanlarI var, sosyalistler var, li-
beralistler var, her qeşidinden Türkçüler var.. Bunları biı-
ieştiren bağ, sııf muhalefet ve tam derııo,krasi taraftarlığı-
dır. o halde bu partinin, tarihi ve milli ödevi meydanda-
dır: Türkiyede mutlak demokrasinin kurulması ve kök-
leşmesi yolunda, mücadel,g ,etmek, çığır açmak, yarının
particiliğine en müsait zemini hazırlamak.. D. P., diğer
karşı partiler de yanında ve pesinde olduğu halde, ilk ola-
rak bu milli dAvAnın başarılması yolundadır. D. P. nin en
b6riz vasfı ve meziyeti, idarecilerinin politik ,olgunluğu
ve tecrübesidir. Bu siya,si mücadeieyi hiçbir partinin, Ce-
lAl Bayarın partisi kadar kuvvetlg başramıyacağı bir ger-
çektir. Gerek iiderin, gerekse arkadaslarının siyasi olgun-
lukları,,demokrasi dAvamızın bir garantisi mahiyetinde,
dir. Partiy,e katılan Kenan öner, Yusuf Kemal T,engir_
şenk gibi, ve D. P. tarafından müstakil adaylığının konul-
maslnı kabul eden Mareşal Fevzi Çakmak gibi çok kuwet-
ii şahsiyetler de bu mücadeleye ayrı bir güzellik vermelı-

-
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tedirier. Bu ilk adım _yani Demokrasi mücadelesi- başa-

rıldıktan sonra, D. P. nin daha vazıh ideolojik bir bünye

§ahibi olacağın3 ve herhaid,e içinden muhtelif gruplar çı-
kacağına inannıak lizımdır.

Liberal - Demokılat Paıti:
Programı bakıınından, daha kesin surette liberalist ve

milli ideolojili ,olan bu parti, ne yazık ki pek sönük kal-

makta ve kuruluşu eski olduğu halde, fazla bir faaliyet
gösterememektedir.

Çittci Partı'sj.,
Bursada kurulduğu haber veriien bu parti hakkında

yeni haberler gelmemiştir. Dafu çok büyük ve orta çiftçL
lerin partisi olacak gibi görünüyor.

işçi - Çı'Ttçi Pa tisj (I. Ç. P,):
Avukat Ruhi Baikan'ın ,kurduğu bu parti, daha çok,

siyasi mahiyettç işçiler ve köylüler sendikası gibi görii-

nüyor. Sosyalist prensipleri bellidir, Komünist olup ol-

mamanın miyarı bugün bilhassa Rusyaya karşı olan sem,

patiyle ölçülebildiğind,erı, i. Ç. P. nin dış siyasetteki terrıar

ytlltİ"il bi]mek icabeder. Henüz bu yolda niyetleri belli

olmamıştır. RivAyetler rnuhteiif : kimine göre, bu partinin

kurucuÜ., komünisttir; avukat Ruhi Balkan'ın, iki yıl
ewel tevkif edilip yargılanan mühim bir gieli komünist

şebekesinin avukatlığını üzerine aldığını şahse,n biliyo-

i.um, Fakat bundan, kurucunun mutlaka komünist ,o,1duğu

mAnasını çıkarmak icab etmez. Bir iıaşka riviyete göre ise,

Ruhi tsalkan, Meşrııtivet sırasInda Selinikte, şiddetli Rus

düşmanlığıyla ıniruf gazeıuler çıharmış, vatanperver bir

,"İ*rş.' Ğİl ntl.il*, vaziyetin gelişmesinden şonra veıi-

lebilir. (')
Türk SosyaI -D,enıoktat Partu'sı' (S, D, P,):
Eski Sosyal - Demokrat partisi lideri Cemil Alpayın

er-EİtapE-silrdayken,muhar_rirNecmeddinDelior-
,-".rr)r'i.-Ç. İ. nin idare heyetinde bulunduğunu öğrendim,

§l]a.tlİ İus düşman, olan bu zatın partisinin vatanper-

İ".lİgl"a." şüphe edilemez dıemektir,
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başkanlığında krırulan bu partinin i:rensipleri bellidir,

Dtİr,r"rr"r, bütün Soi;"a! - Demokratları gibi t,edricilik ta_

,aftan koyu sosyalisİ ve zayıf miliiyetçi, hattA lıeynelmi_

lelcidir. Bu basmakalıp ve 
-hazır,aktarılma 

sosyalist ideo,

lojinin memleketg uygunluk derecesi bir tarafa, müteşeb

Ul*l..lr, pek faal tİ,İsele, olmadıkları da meydandadır,

XO0.0 aru"rda olduğu iclcliasiyle bir ara hükümetçe kapa-

İılıp tasfİyeye tAbi İutulan, fakat 2-3 av sonra faaliyetine

yeniden izin verilen bu sosyalist partİ bugün için siyasi

Layatıın rda faal bir ro1 sahibi d,eğiidir,

"Sosyal - Demokra,t,, adiyle hir parti müraçaatı daha

yapıldığını vaktile gazetelerde ,o,kumuştuk; bundan bir

ses sedA çıkmadı,
Işçi Ergenekon Pa,rtisi :

Milli bir ismi, sosyaiist bir sıfatla birleştiren bu par;

tinin faaliyeti de r""ti, başlangıç halindedir, ideolojisi

,u progr.*ı hakkında tafsilAt sahibi değilim, (1)

Eski mülkiy. ,"iİİ"'lslerinden Bay S, Şevki Şener'in

kurduğu bu parti, Jeyanİarnesinde, hükümet taraftarlığı

yapmakta, iktidarı almak niyetini ayıplayıp, sad_ece biı

kontrol partisi ol*"t kalmak isteğini belirtmektedir, Sırf

kurucularınd." ib;;;; kalmağa ,"t,tt, gibi görün,n bu

. l".rr, Prrgr"-",d" fazla bit sosyalizm emaresi gösteimg,

mekte, daha çok içtimai adal,et v,e teminat noktasında dur,

maktadır.
Türkiye S,osyalıist Partisi (T, S, P");

Siyasi particiİik geleneğinde,'Sosyal-Demokrat" Sos-

yalist .demek ,1d;;; İalde, yeniden "Sosyalist" nAmile

bir parti l,u,ulmak istenmiştİr, Kurucusurlun Esat Adil

Müstecaplıoglu 1Aailogtu; olduğunu öğrenenler, bu "Sos-

yalist,, etiketinin pa"İ* "'9lğ:": 
,e "Komünist" keli.

;rİ;; gizlediğini'tahmin edebilmişlerdi, Henüz t'esmen

------- ınufidr Arif Hikmet Adsız olduğu,ndaıı,

,",,1? §İ"i" lİ.tXİiu" K, tT' a i" J, "' 
p"J sı,a n,,i d e nıe r

Lı,nalitadr

a
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kuruimamış olan bu partinin programı da neşrolunmadığı
için_, komünist prensipleri rı"g derl.".y. kadar açığa vuf?-.cakları kestiril,emez. Gerek hükümet, gerekse büyük kar-
Şı - parti,ler, kökü dışard3 komünist partisiyle irticaa Aiet
1l1cal< klerikal partiye Demokrasi hiirriyetinden istifadehak];ını tanImayacaklarını v e k>den ;.;;İ'l;;';;;"
veriiemiyeceğinI il6n_ ettiklerine göre, ..Sosyalist,, 

3dıylamaskel,enen bu teşcbbüsün meşrr[r.te karrş"""g, |ııpİ.-lidir, Bununia beraber, gafl,et eaııenııır ,. itırı.Ty"a.,'l'ı,komünist Parti resmen -ortaya çıkabilir. Bu bakımdan,mernleketimizdeki_ Komünist partlclllgi geleneğir;-;İ.göz atmak faydalıdır.
Kurtuluş Savaşi sırasında, Atatürkün emriyle, Anka_rada Yunus Nadi, Tevfik Rüştü, Mahmut B.rİ .ır. Ştll.rllkaya gibi kimseler tara,fından kuru]an Türk komünist

Paitisini bahsımızın dışınd3 bırakacağız, çünkü b, *;;";ll/Eoskovay2 karşı biıcyundu ," 
".rrJn oyununda da mu-vaffak olama,mrştı. Türkiyenin asıl komünist partileri üÇtaneydi. Biri - gene Kurtuluş Savası sırasında - istanbuldakurıı]an "işçi _ Ciftçi Sosyalist Frrtasr,, (kurucusu Sosya-Iist Hüsnü B.y, -..-uasI Aydınlık); ikincisi, Anadoluda

}ululan 
.'Halk iştirakiyün Fırkası,, (kurucusu Hilmi);üÇüncÜsü de Moskovada, birtakım .,Güya _ Türk,, *tııie_ciler tarafından kurulan ve sonra Anadoluya ayak basaııTürkiYe Komünist Fırkasıdır (ıKurucusu Mustafa, Suphi).B,uniar, kurucularından gayri pek taraftar bulamadan An-kara hükümeti tarafındar, _galİba 1925 sıraşında- dağıtıl-dıIar. Moskovadan gelen Mustafa Suphi ve arkadaşIarı isedaha ewel Trabzonda,, halk tarafıııjan iinç edilmişl.erdi.Atatürk. bu komünist teşekküiiere yumruğu ind"irdik-

ten_ sonra, mahut gizli 
.ve gayrı meşr.u komünİst faaliyetibaşladı. Moskovadan airel<tiİ alan İ<,omünis(l,er, gizli "giz-

]i hücreler (cellule) ku.rdular, ihtiHl günü için *rru*""gukoyuldular. iMieşru faaliyeti ise, muhtJlıt masteĞrı., *;_harrirleri yürütüyordu. Binbır İsırnl,e mecmualai çıkardı_Iar, broşürler, kitaplar yayınladılar. ran gazetesi, kurnaz
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bir şekilde bu yold3 ca]ıslyor, vazifesini görüyordu. Neş-
riyatı siddetlendirdiler, üniversitç ve lise öğretim kadro-
larına doldular, gençliğ1 sinsi sinsi zehirlemeğe koyuldu-
lar. Bunlarla ancak Türkçü m,ecmualar ve yayınlar çarpL
şıyor, polis ise gayrımeşru faaliyetleri önlemeğe çalışı-
yordu, NAzım Hikmetten sonra Fuat Reşatın liderliği al-
tınd,a koskoca bir teşekkül, daha s,onra da onun dal budak
salmıs kolları mıeydana çıkarıldı. C. H. P. kesin surette
kornünist düşmanıydı; fakat onun antipatik el,emanları,
şahsı mevki endişesiyle komünistlerden evvel Türkçüler-
le uğraştıIar ve C. H. P., 9 IVXayıs 1944 de, Türkçül,ere kar-
şı kati olar,a,k cephg aldı, kütle halinde tevkifler yaptırdı.
Bundan t<omünistler çok istifade ettil,er ve azdılar. Fakat
Rus tehlikesi göze batar bir şekil aimıştı; neticede C. H.
P., komünistlere karşı sert davranmağa mecbur oldu, Tan
tapatıidı, birçok gizli komünist grupları tevkif olundu.
§avaşın bitmesiyle C. H. P. sinde başlayan müsamahakAr-
lıktan vg demokra1 davranmak için gösteril.en iyi niyetten
ilk istifade edenler komünistler.oldu. Çok kurnaz ve kor-
kunç bir manevrayla, C. H. P. sine ve hükürnetine karşı
oian hoşnutsuziuğu, komünizm (daha doğrusu, Rusyaya
bağlılık ve köle]ik siyaseti, lehine istismar etmek istedilier.
Ve halkın nekadar haklı sik6y,etleri varsa, nekadar.memle-
ket di€sı vg demokrasi meselesi varsa, hepsini Tancı'lar,'
daha sonra d6 "Görüşler,,.. v. s. sayfalarınd3 bayrak yapıp
salladılar. Komünist olarak değil, sırf muhalif olara.k ya_
pılan bu propaganda tesirler uyandırıyoi ve komünistleri,
ınemleketin haklı şikAyetlerinin ilk ve en kuwetli mü-
messili haline sokuyordu. Bu sırada Rusliarın vatanrmtzı
pa,rçalamak istedikleri ve Ermeniler, Gürcüler nAmına ile-
ri sürdükleri istekler belli olrnuştu. ve Allahtan ki Türk-
çü neşriyat,'yıllardır Tan gazetesinin ve diğerlerinin hü-
viy,etini meydana vurmus, maskel,erini sıyırmış, iç yüzie-
rini Gencliğe tereddüde yer bırakmıyacak şekilde öğret-
nıişti. 1944 Ankara nümayişinden bir buçuk yıl sonra, istan-
bu! Gencliği aynı sekilde komünist aleyhtarı bir nümayiş "

ı
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yaptı ve bu sefer, Tan matbaasını v,e diğer komünİst pro_
paganda merkezlerini tuzla buz ,etti, yıktı geçirdi. Mill,eÜn
en dinamik parçasInın bu hakiı tepkisi bu sefer C. H. P.
tarafından iyi karşılandı ve "milli reaksiyon,, olarak ka-
bul edildi. Gerek gengliğin, gerekse C. H. P. sinin bu hare_
ket tarzları memleket içİn çok hayırlı olmuş, millİ dertle-
rin Rusçu komünistler tarafından istismarı durdurulmuş
tur. Diğer muhalif partiler,e, vaktindg izin vermekle C. H.
P., derhal ileri atılmakla da muhalif partiler, memieket
hesabına çok faydalı ve doğru iş yapmışlar, halktaki hoş-
nutsuzluğun kör bir ifratla, sahte mümessiller peşinde git_
mesine, vatana zararlı olmasına meydan vermemişlerdir.
Bugün halkın dertlerİ ve milli dAvalar, komünistlerin ile-
ğil, Demokrat ve Milli Kalkınma partilerinin bayrağın-
dad:r ve lıalk da, muhalefetini bu yollarda yürütm,ektedir.
Mareşal Fevzi Çakmak gibi su katılmamış bir vatanper-
verin ve kahramanlık Abi,desinin, müstakil aday olarak
gösterilme teklifini kabul ettiği Demokrat Parti'yi komü
nistlikie, Rusculukla itham etmeğe cüret eden ağıziar,
milletin ancak nefretini kazanabiimişl,erdir.

Aylarca şessiz ve hareketsiz durduktan sonra, komü-
nistler yeniden faaliyete geçmişl,er ve "Sosyalistr, rnaske-
siyle bir parti kurn,ı.ağa kalkmışlardır. izin alabilecekleri
şüpheli olduğu gibi, alabilsetrer d,e, halkın gözü açılmıştır
ve Komünistlerin istismar yolları yeni gidiş sayesindıeı tı-
kanmış gibidir. Demokrat vç milliyetçi olduğu kadar da
sosyalist olacak bir parti, komünistlerin her türlü entrl
kasına büsbütün mAni olabilir.

Müstakiller ye Gazeteler
Sayın Maresalin de dediği gibi, parti ihtiraslarrna bir

fren vazifesi görecek ve istikrar Arnili olacak olan müsta-
killer büyük önem sahibidirler. Bunların başında Mareşal
Fevzi Çakmağı, aralarında da Hikmet Bayunı görmekle
halka bir ferahlık gelmiştir.

Gazeteler de Demokraside Partii,er kadar büyük rol
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sahibidirl,er. s,cn günlerin ınaıızara§ına bakarsak, istan-
bulda, halk tarafından pek okunmayan bir iki gazeteyle
Tanin hariç, diğer gazetelerin'hep muhalefet safına geg-
tikierini ve geçmekte gecikenl,erin de, okuyucularını kay-
betlitllçriri 3nlar anlamaz bu yana saptıklarını görmekte-
yiz. İçlerinde Tasvir, diğer gazet,€lere nazaran daha müs-
takil bir vaziyette bulunmakta ve her iki tarafın da haklı
taraflarını kabul etmekle itidal göstermekt,e,dir, Fakat ten_
kitçilikte birhayli kıdemli bulunan Tasvir, memleket me-
selelerini cesaretle müdafaa etmek geleneğine devam eL
mekten başka bir ŞeY yapmamaktadır. Karakter sahibi ga-
zetecilik için bu çığrın iyice açılması şart olmaktadır. Bü-
tün muhalif gazetelerin vazifelerini hakkile yaptıklarını
da kabul .etmek lAzımdır. Muhalef,ette en ileri, giden "Va-
tan,, vg "Yeni Sabah,,, haklı dAvalarl temsil ,ettikl,eri için,
halkın büvük sevgi vç ilgisini kazanmışlardır.

kurulması Gereken partiler
l) KöyIiı Pa,r,tisi: Birçok çiftçi .partileri l6fı dolaştı-.

ğı halde, milletin lg 80 ini tutan köylü sınıfını yalnız ba-

şına temsİl etmek üzere bir partİnin kurulmamış olması
şşılacak ve üziintü duyulacak bir şeydir. Köy!üleri işçi-
lerle bir arağ eie alan "işçi- Çi,ftçi,, partileri ideal köy-
lü partİleri sayılamaz, çünkü'menllekette pek az tutan işçi
sınıfının _ esasen başka mahiyette olan - menfaatları kay-"
gusu, köylü m,enfaatlarının gereklı şekilde e]e alınmala-
rma engel blacaktır. Orta Avrupada ve Balkan memleket-
lerind,e en örı,emli rolü oynayan köylü Partileri, Türkiye.
de çok daha büyük önemi haiz olacaktır. En kalabalık sı-
nıfın ve bu milletin hakiki sahiplerinin partisi olacak o-
lan Mill,i Köy.lü Partisini denenmis veya denenmemiş kıt'
vicdanlı politikacıların değil de, gerçekten bu sınıfl tem-
sile lAyık, vatanperver ve müneyver ktiylüler tarafından
kurulmasını dileyelim. Eskid,e,n "Anadolucu,, sıfatile anıl-
mış olanlar belki de 6u iş için en hazırlıklı olanlardır.

2) GençIlk Ha,rpke,ti 'Pa,ıtisi: Böyle bir parti, sınıf

İ
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€sa§ına değil de "topyekün millet,, telAkkisine dayanan ve
sınıf kayguları bilmeyen bir temel,g kurulabilir. Çünkü
gençlik, sınıf şuurundan çok milli şuuru kuvvetle duyar.
Ve bu parti, gençliğe daha büyük mesuliyetler verilmesi
prensibiyle birlikte, milliyetçi, dernıo,krat, sosyalist,esas.
Iar güdebitir. Belki de en son oiarak bahsedeceğimiz
"Türkçü Partiler,, bunları temsil edeceklerdir, çünkü ta-
raftarlarının esas kütl,esini Gençlik teşkil etmektedir.

3) TürkçüIük Paıtisi:
Türkçü oiarak tanınmış bir iki arkadaşın bir Türkçü

parti kurmak yolundaki teşebbüslerinç hayır ve başrı
dilemek düşer. Fakat bunların, fazla §lenmiş bir ideolo-
iiden ziyade, sırf milliyetçilik (gelenekçi, icabında Tu-
rancı, ırkç1 rrlilliyetçilik) prensiplerine dayanacaklarını
tahmin ederim. B,enim burada incelediğim .'İleri Türkçü-
lük Partisi,, y?,mevcut partilerin getişmesİ ve gruplaş
m,asii,e, ya da mün,evver gençlerin yepyeni bir teşbbüsüy-
le meydana gel.ebilir. İnşallah ,bunu y3prnağa muktedir ve
baş tarafta saydığım vasıfları haiz genclere bu kitap niciz
bir teşvik yeriııe geçer de, bu partinin kurulduğunu gör-
mek, yolunda kalemimle ç,alışmak bana nasib olur. Mu-
hakkak ki böyle bir parti, milletimizin asırlardır bektediği
büyük kalkınmayı ve yüzyıllardır halledilmeden duran
memltket mesel,elerini başracak şekilde teçhizatlı bulu-
iıacaktIr. Bu teçhizat, asırların imbiğinden geçmiş pren-
siple rdir.

lY) + Prensibin benimsemediğimiz çeşitleri
Dünyanın son merhalelerini teşkil eden dört prensi-

bin bir tek tipte olmadığı mAlümdur. Hangi çeşidini be_
nimsiy,eceğimizi bilmemiz ge,rekir. Sonra bu prensipleri
aynen almayıp, bünyemize uygun değişikliklerle kabul
edeceğimize göre, uygun gelmiyecek ç,eşitleri,ne de dikka_
ti çekmek icabeder.

MüIiyetçi,Iik: Milliyetçiliğin şu çeşitleri, bizim nıilli-
yetçilik anlayışımızın dışında olacaktır:

a
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a) Başka milletleri köleleştirrnek, sörnürmek şeklin-

deki Nazi ve Bolşevİk milliyetçiiik;
b) Dahilde, kendi ıııilletinin kanını taşımayan vatan-

daşlara zulüm yapan, işkence ve imha eden, hiçbir hak
tanırnayan Alman ve Rus tipi ırkçılık;

c) soyunda az bir şey yabancı kan taşıyanları Türk
saymayan müfrit mAnida ırkçılık;

ç) Ve bunların aksi ,olarak, soyu toptan inkAr edeh

}ültürcii Fraıısız milliyetçiliği ;

d) O milliyete tam tem,e,ssül etmemiş unsurlara karşı
gafil bulunan milliyetçilik;

e) Kan verasetiyie intikal edeı,ı milli hususiyetleri in-

kir edip, alabildiğine karışmalarla milli hüviyeti piçleş
meğe götüren fazla gevşek milliyetçilik;

f) tlk iş olarak Turan dAvasına kalkışılmasını isteyen
Turancı nıilliyetçilik (neşriyatımda, dış Türklerin tle varlı-

ğın1 y.eni ııesle ve halk3 öğretmek, onların da müstakil ve

ileride hep Biriik olmalarrnı isteyen pantürkist Türkçü-
lükle, bu işe hemen girişilmesini ve siyasi dAvA olarak mü-

cadelesing başlanrnasını isteyen aceleci "Turancılığı,, dai-

ma ayırmış ve bu son şekli t,enkit etmiştim);
g) X6nophobe, yani kendi millt kültüründen başka

kültürlerin l6fını işitmek istemeyen, başka milletlere ve

dünya kültürüne düşman, "sekte r,, milliyetçilik;
ğ) IJep geleneklere (ananelere; saplanıp, asra uygun

değİşnreleı, ve inkılAplar istemiyen, kötü mAnAda muhafa-

zakir şark milliyetçiliği :,

h) Bunların aksi bir ifrat gidiş olarak da, doğru ve

canlı.gelenekleri tep,en, körükörüne garp taklitçiliğine
sapan, millt şahsiyeti kaybetmeğe yönelen son çağ miili-
yetçiliğimiz,- -Bu 

prensibin hep taraftar olamıyacağımız çeşitleridir,
Derm.okr.asi: Fransay, tıarap eden bir demokrasi tipi

vardır: anarşiye kaçan hürriyet, hükümeti müstakar iş

görmekten alıkoyan, faaliyetini çelıneleyen parlamento en_

trikaları. yurt menfaatlarının üstünde tutulan parti men,

ı
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faatları, icrai kuvvetin isti,krarsızlığı, bunun başiıca vaslf-
Iarıdır. Anglo-Sakson tipi demokrasi ise bu prensibin en ol-
gıın örneğidir. Ancak bundaki kabu] etmiyeceğimiz cih,et,
k,cmiyete verilen birinci derecedeki roldür: her vatandaşın
oyu eşittir ve teker teker sayıldıktan sonra, enfaz7a rakam
(meselA 1 fazlası_yla) hangi taraftaysa, o yol tutulmaktadır.
Haibuki bu, en doğru yolu değii, çoğunluğun iste-
diği yolu göstermektedir. Çoğunluk ise her zaman haklı
oimıyabilir. Buna karşılık olarak çıkan Faşist sistemlerin
Führer - Şef sistemieri ise aksi ifrata kaçmakta, tek bir
ferdi bütün milletin mukadderatına hAkim kıimaktad,ır.
Bu tek insan, nekadar kabiliyetli olsa, ınutlaka doğru yo-
Iu görecek değildir ; he ie o kabiliyet vehimden ibaretse, o
milletin ikibeti felAkettir. Şu hald,e, kemiyete birinci de-
recede rol veren tipteki demokrasiyg karşı, keyfiyete bu
şekilde kıyrne1 vermeğe kalkışmak meseleyi hiç de halleı
mernektedir. Çarenin ne şekilde düşünüidüğünün anlatıl-
mas,nI ileri bırakıyor ve burad,a sad,ece, oy veriliş sıra_
sında - fertler arasındaki küitür, kavrayış ve anlayış fark-
]arına rağmen _ herkesin bir tutulmasındaki yanlış önem
vermeyen d,emokrasi çeşidini kabul etmiyeceğimizi kay-
d,etmekIe yetiniyoruz. Hülisa, kemiyetlg keyfiyeti telif
edebil,en bir Demokrasi ceşidine taraftarız.

. Sonra, bozguncu ve besbelli vatana ihanet teşkil eden
fikirlere dg hürriyetten istifade hakkını tanıyan Demo-
krasi çeşidini benimsemiyor ve bunu, bilf,arzeroin satışını
serbest ve vatandaşların izanına bırakmaktan farksız bir
hürriyet telAkkisi saylvoruz. Tabiatilg bu mahdııt alanlar-
da hürrıyete kısıntı koyarken, bunun takdirini hükümete
bırakan totaliter temayüliü demokrasilere 'de taraftar de-
ğiliz.

Sosyalizm: Sosyalizmin iki yüze yakın çeşidi sayılır.
Bayneimilelci ve milleti" vatanı ink6r eden Sosyalizıa,
hayalci olduğu kadar, zararlıdır da. Millt olsa dahi, ihti-
]61ci ve merhaleci sosyalistlikleri de kabul edemeyiz: bun
jar aslında komünizmden başka bir şey değildir. Esaserı
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komünistler, ihtil6lc| sosyalistlerdir. Merhaieci Sosyalist-
l,e,r, komünizmi ihtilAlle değil de, meşru yollarla ve tedri-
cen kurmak isterler. öyle ki, hükürnet başına gegtikten
sonra, evveiA büyük isletmel,e,ri devletleştirirler, so,nra
büyük servetlerg ei koyarlar, ondan sonra orta ve küçük
işietmeler fertlerin elinden alınır, nihayet h,erkesin eiin-
deki evlere, arsalara, tarlalara, paralara ve her türlü mala
el konarak, müsavat üzerin,e taksime kalkışılır ki, artık
tam komünizme varıimıs demektır. Böyle bir müsavat
tatbiki imkAnsız bir hayal olduğu gibi, cemiyetleri gerile-
tici ve insanlık bakımından haksız bir fikirdir. komüniz-
ırıe varan sosyalizm nevilerini tleri Türkçülük asli kabul
edlemez, Küçük işletmelere de müdahale eden ve bütün
milleti memurlastıran, her türlü şahst teşebbüsü yokeden
müfrit sosyalizın şekilteri de iıizcg cioğru değildir .Bizce
Sosyalizm, ancak büyük işletmelerin ve nihayet bazı orta
işletmelerin devletlesmesi, gok büyük çiftliklerin toprak-
sız köylülere dağıtılması, büyük servetlere vg büyük mi-
ıaslara çok kuwetli müterakki vergiler konması oimalıd;r,
Fakat bu çeşit sosyalizme, hattA en mutedil devletçiliğe
bile Liberalistlerin yaptıkları en önemli tenkit, işl,etme-

lerde memuriyet zihniyeti hAkim olduğundan ve şahsi ka-

zanç oimadığın<lan. istihsalin düşük ve maliyeti yüksek
olacağıdır. Bun3 karşı tasarlanan çarelerin izahını ileriki
bahislere bırakıyorum.

Barışçılık ve anti - ernpeı,yalizm., Bunun d,a çeşitleri
çoktur. Henüz milletlerarası güven ve ya§anın lruruiama,
dığı şu sıralarda, safçasına sulha inanıp silihsızlanmak, ya-

hut da, herşeyi başka devletlerin veya Birleşmiş Millet-
lerin yardımından bekliyerek ve umarak gevşem,ek, kabul
etmiyeceğimiz bir lıarışçı zihniyettir. Dünya barışını kur-
tarmak için, başka milletler fedakArlık yapmazken, kendi
milli menfaatlerimizden zerre kadar fedakArlık yapmağa

da taraftar o|amayız. Dünya Devleti projesi tatbik yoluna
girecek olurs,a, milli hususiyetl,erin kaldırılmasını isteyen
kozrnopolit barışçılığı hiçbir zaman be,nimseyemeyiz.

-
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İşte, bu dört prensibin saydığımız tipleri vg çeşitlerİ,.
i]eri Türkçüiüğün dört prensibince kabul edilmiyecektir.
Bu bakımdan İleri TürkçüIük, tamamile hususi bir mahi-
yet taşımakta, kopye ideolojiierden ep,ey uzakta bulun-
rnaktadır.

V) Türk Fikir ve Fiil Tarihinde lleıi
Tü,kçiilük prensipleıi

Adettir, bir millete herhangi bir fikir kabui ettiril
mek istendi mi, onun "yerii,, olduğu, tarihte kökleri bu-
iuııduğu isbata çalışılır. Bu Adet büsbütün yanlış cta de-
gildir, çünkü tatbik edilmesi istenen fikirler ve hele si-.
yasi program, yabancı diyariardan kopye ve memlekete
tamamen yabancı seyler olursa, milii bünyeye uymaz, lna-
yati ihtiyaçlara cevap vermez, suni kaiır. Onun için, mo-
dern temayüli,erden alınmış dahi olsalar, bunların millt
ihtiyaçlarımıza uyup uymadıkları, milli temayüll'erimize
benzerlik ve yakınlık gösterip göstermedikleri arastırıl-
mak, müsbet cevap alınırsa tatbikini ,istem,ek, yoksa vaz-,
gecrnek icabeder. Şunu derhal söyliyeyim ki Miiiiyetçilik,
Demokrasi ve Sosyalizm, esas mahiy,etleri itibariie, tari-
himizin belki eıı b6riz hususiyetlerini teşkil etmekte, bin-
lerce yıllık fikriyatımızd,a ve yaptıklarımızda kalın izleri,
görülmektedir. Bu üç prensip içiır tamamen yerlidir ve
millidir dersek, hiçbir safsata yapmadığımıza, peşin fL"
kirlere kapılmadığımIza ve milli gururla mubalAğ3 etm,e-
diğimize inanmakta haklıyız. Bunun birkaç önemli deli-.
lini dah3 ileriki bahisierde vereceğim için, burada sadece
beyanla yetiniyorum. (Deliller ve tafsilAt, son bölümde-
dir).

Küçük ve Orta milletlerdeki Barışçılık prensibine gelin_
ce, muhakkak ki bu, Türkçülüğe tamamen yabancı foir şey-
dir. Tarihte bizim kadar savaşçı ve istilAcı millet bulınatr
zordur. Fakat bu savaşçılığımız iyi araştırılırsa, sömürge-
cilik gibi sebeplere dayanmadığı, daha çok şeref ve şan gibi
psikolojik Amil]erden hız aldığı görülür. Onun igin bu_

-
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gün Türk, şan ve. şerefi başka alanlardaki mücadelel,erde
arar ve bulabiiirse, kolaylıkla Barışçı olabilir. Sonra, bi-
zim teklif edeceğimiz Barışçılık, miskin ve hayalperest
bir sulhçuluk olmayıp, milli haklar uğrunda savaşmağı
mukaddes sayan mAkul bir prensip clduğuna göre, Türk
ruhuna ;1ykırı bir tarafı olmıyacaktır. Nihayet en tipik ka-
rakterimiz, sorısuz bir merhamet duygusu olduğuna 96.
re, b,aşka milletleri ezmemeği kabul ,eden bir barışçılığı
benimsemekte zorluk çekmeyiz.

Yl) Eski Kanaatlerim ye İleri Türkçütük
Programını çizeceğim ileri Türkçülüğün ekseri pren-

sipleri, e,lime kalem aldığım gündenberi imanla ınüdafaa
ettiğim, işlediğim ve uğrund3 felAketlere uğradığım es.
ki fikirlerimdir. Fakat bunlardan bir kısmı için, eskiden_,
beri müdafaa ettiğim fikirlerdir diyemem.

Her insan hayatı boyunca, değişen dünyaya uymak
ve ewelce farketmediği yeni hakikatieri farkedip olgun-
laşrnak için, eski görüşlerini az çok değiştirebilir ve te.
kimül ,ettirebilir. Bu tabiidir. Fakat olgunlaşıyorum di-
ye, Andr6, Gidg gibi, her 3_5 yılda bir kanaat değiştiri-
ve,rmek şahsiyetsizlik, dünya değişiybr diye, bazı politi-
kacılar gibi, o günün galip fikrine uyuvermek ve gömlek
değiştirircesing fikir değiştirmek karaktersizliktir. in-
san, hayatında, bir veya iki defa, samimi olİrak eski ka-
naatlerini yeni gördüğü hakikatle,re görç tAdil edebilir ve
bu suretle, devrini anlıyamayan, yaşayan bir ces,et haline
girmekten kurtulur.

Ancak, kanaaalerini değiştirdiği halde, efkirıumu-,
miy.e unutmuştur zihniyetiyle, sanki eskidenberi bu fL
kirde,ymiş gibi davıanmak ve yazıo;r,k, en tiksinti duydu-

ğum fikri ve vicdani saht,ekirlıklardandır. Vicdanına kıy-
met veren insan, "ben eskiden şu hususta başka türlü dü-

şünüyordum. Sonra hatamı - veya gksiğimi - farkettim ve

bu fikre vardım,, diye itiraftan çekinmemelidir.
Milliyetçiliğe eskidenberi inanırım. ilk yazımdan,,

-
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tevkifim güniine kadar, bütün yazı, mecmua, kitap ve
sözl,erimde bu fikri müdafaa ettim. Bu ülkü için mücade-
le ettim ve feliketg. uğradım. Fikrim değis,nemiştir ve
bugün cizdiğim programln birinci maddesi gene Milll
yetçiliktir.

Sosyalizme de en genç yaşımdanberi iman ederim.
Cereyan ed,en mahkemed,eki ifadelerd,en de sAbit olduğu
veçhile, daha Lisedeyken kurduğum Güremin ideolıojisi-
ni yaparken, "Turanizm,, ad|ı defterlerimde koyu dev_
letçi esasl,ar yazıyord,um. Sonr3 çıkardığım koyu ırkçı
Ergenekoıı, mecmuasında da bu prensibi müdafaa etmiş,
dah3 sonıa da Bozkurt rnecmuasında bu yolda yazdığım
(Türk Köylüsü) başlıklı yazım yüzünden mahkemeye vb-
rilmiş ve mecmuaınız da bu sebepten kapatılmıştı. "Türk-
çülüğe Giriş,, adlı ,eserimde de bu prensibi esas tuttuğııı
mu yazmlş, L942 de çıkan Bozkurtun 1. inci sayısında

, (cilt II), (Milliyetçilik) başlıklı bir etüd neşretmiş ve
Milliyetçiliğin "Cemiyetçi- Devle,tçi,, olması icabedece-
ğini, kapitalist liberalizme düşman olduğumu yazmıştım.
"Kızıl Faaliyet,, adlr eserde _ (Bizim Hükmümüz) bah-
sinde -, sonra da Gök _ Börüde (sayı 7: "Rus Mucizesinden
alınacak ders,,) - hep milli bir sosyalizmi müdafaa et-
miş, Milliyetçilik Yolunda adlı kitabımda, "Milliyetçilik,,
bahsinde, "aşırı zenginlikle, }tiksle ve istismarcı veya ve-
rimsi2 sermayeyle mücadel,e,, esa§rnr koymuş (sah. 33)
v,g "Türkçülük Nedir?,, adlı yazıda ise, gene bu aşırı veya
verimsiz sermayeyle mücadele esaslnı koymuş, fakir hal.
kın hayat seviyesini yükseltmek d6v,asını Türkçülüğün
başlıca mevzularından saymıştım (sah. 10).

Şunu da belirtmeliyim ki bu sosyalist prensipleri, en
koyu milliyetci vg ırkcı prensiplerle bir ara.da müdafaa

_ etmekte ve "Bozkurtçu Türkçülük,, diye ıo,rtaya atmaİ<.
taydım. Bu husust2 yazdıklarımdan daha çoğu bende he_
nij,z hazırlık halindeydi ve "işçilerin de kAr,a iştirak ede-
cekIeri d:vlet işletmei1 sosj,alizm,, sistemimi "Bozkurt
T'ürkciilüğü.. etiketini taşIyan 5O zarfımdan 42 incisini

t -



_81 _

teşkil eden aarfta, dosyalar ve maizemg halinde topluyor-
dum. (Bugün bu malzemelere polis el koymuş ve hili
iade etmemiş vaziyettedir).

Gene eskidenberi diktatöriüğe ve totaliter nizama.
aleyhtardım. 1940 da çıkan "Türkçütüğe Giriş,, adlı ana -
progrem kitabımda, hürriyeti boğan diktatörlük rejim,
lerine, tck şef sistemin6 şiddetle hücum etmiştim (sah-

31-35 ve sah. 2?9). Aynı şekilde, totaliter cemiyetçiliği
d€ tenkit etmiş, Tiirkçülüğün bu metotları prensip edine-
miyeceğini yazmıştım. Türkçülüğüıı idare alanında pren-
sibi, bencg reform görmüş bir Demokrasi olmalıydı. Buna
"Disiplinli Demokrasi,, adını veriyordum. "Hürriyetçi
ve disiplinli devlet,, tabirini de kullanıyordum (T. Gi-
riş, sah. 229)

' Ancak. bu Demokrasinin teferruatında aynen bugün-
kü gibi düşünınediğimi itiraf etmeliyim. O zaman, tek
partili bir D,emokrasiyi tercih ediyor, Devlet Reİsİng çok
fazla yetkiler vermenin doğru olduğu kanaatini taşıyor-
dum. .Fa.kat rcnkfu ve söz senbestisıme ınutıak surette ina-
nıyoıdum. (Türkçülüğe Giriş, sah. 31-35, Milliyetçilik Yo-
lunda, sah. 10) Bugün sunduğum program, o zamanki
Demokrasi 3nlamımdan _ Hürriyet yönünden _ biraz fark-
lıdır. Mamafih bugün de ingiliz ve Amerikan ve heie
Fransız demokrasisini aürnen kabui ediyor değilim.

Barısçılığ,a gelince: iştç bu prensipte, fikirlerimde,
ep,ey kesin bir değişme olmuştur. Ewelce Savaşın mut-
lak fayda:sına inanıyordum. "Hazır olmadan ve sık sık
harbetmek zarartıdır., kaydını koymakla beraber, Türk
Biriiği tahakkuk ettikten sonra, kuvvetli iseler, Türkle-
rin Asya vç Avrupada, eski atalarımtz gibi, cihangirliğe
girişmelerini haklı ve lüzumlu buiuyor, emperyalist harp-
leri önlemeriin boş ,o,1duğunu, kuwetli olan aevletin isti-
lAya kalkışacağrnı ve btı hareketinde o milletin ..haksıZz
sayılamıyacağını yazıyordum. Kuvvetliye kuwetle daya_nılır diyor, Alman emperyalizmine m6ruz kalırsak, An-

I
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glo-Salıson devletl,erle bir oiup kendimizi kurtaıa-bileceğimizi, 40-50 yıl sonra rtrİ ıirıığini yapıp kocabir İmparatorluk olunca da, her yolun açık olduğuna ina,nıyordum.

. Faı[31 hapse gir.rp, orada çaiyetier içinde - benim gi-bı - kıvrananları, iztirap çeken_ lo"*İ"., gördükteo, baŞ;kasının acı duyuşunu tA etimde ve siniriınd,e hissettiJg.ten §onra, ve delik ıleşik olarak ebediyen ayrılan milyon-
]:r* l":-ın kayıplarile sevdiklerl.e" verdikleri tüylerürpertici iç acısını tasavvur .6dip bu ayrılık acı§rnı kendirde hissettikten sonra, eski inançlarımdaki hata ve eksiği-mı anlamamama iınkin yoktu. Hapse girme,lııen ,"y. çİl"büİük ocılar çekmeyen iıısanların tam olgunlaşamıyacak;
laı,ını boş yere söylemcmişlcr..

Ben, bu zaıııana kadar, hep kafam}a düşünmüştüm:
1:"'._"" sosYoloji, emperyalist harpl,e,rin bile neticeitibarile Medeniyete faydalı olduklarını söylüyoılaıdı;
mantık, kuwe,tlinin'.haksız,, sayılamıyacağını bcsbelli
gösteriyordu. Çalışkan ve faal bir milletin, daha az ça.lışkan bİr millete nazaraıL daha fazla hak sahibi olmat
ve kendi milletdaşlarını onunkilerden d,aha iyi yaşatmet
için yayılmak istemesi haklı değil miydi? Talih ve ,taıih
neticesi, ufak, fakat çalışkan olan milletler için de, ..e\
ne yapalırrı, zeki doğmayan talebeyi sınıfta bırakırken, ken-
di kabahati değil ki diyerek cayabilir miyiz? Bu fu böy_
le,, diye düşi.inüyordum.. Bütün bunlar, hep mantık ve
ilim tetkikleri gibi soğukkanlıydı ! Sanki gökteki yıldız- ,

ların seyir kanunlarını tAkip ediyor gibiydim_ Halbuki
işin bir başka cephesi, bir başka hakikatı vardı: TetkiL
ettiğim milletlerin canlı insanlardan mürekkep olduklaıı
ve tıtiyle, olaylarfu fışkıran mırazzam insan iztirabı

İşte hatam, eksiğjm buradaydı ve ıztırabı tan duy-
duğum ve taıı, gördüğüm an, gözlerimdeki bağ düştü vc
hakİkatıa taıııarnını görebildim. Medeniyet ve mantıki
|ıak kadar, milyonlarca insanın ıztırabı da bir gerçekti



a

Giriş'i;Kaparken
' "Buraya kadar yapmış olduğumuz tahlil ve tenkitler,
prensipierirnizi v,g sistemimizi kendiliğinden,ortaya çL
karıyor. Pürüzler ayıklandıktan, sınırlar çizildikten son-
ra, "ileri Türkçülük,, diye isim verdiğimiz ve sınıf te_

meline değil, bütiin sınıfları kavrayan millet temeline
dalm,nan ınutasawer partinin progr:ımı belirmiş,oluyor.
Bununla beraber, bu prensipleri kısaca ele alıp izah et-

mek ve saymak da faydalı olacaktır. '

ı

-
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Hem de ötekiııden daha canlı, daha müthiş bir gerçetc
insanlar bu felAketten kurtulmak için çareler aıığtırıne,
leri mAnasız, zarar|ı bir şey değil, derin ve mukaddes bir
ihtiyaçtı. ileri Türkçülük, bu yolda merhamet ve insa,n-lığı mutlak3 presip edinrne,liydi. Savaşın ebediyen kaldı_
rılarnıyacağı belki bir gerçekti. Fakat gayret sarfedip,
kiç ,o,lmazsa fevi<alide seyrek bir Afet - hem de o zarnan
faydalı, zaruri.bir ifet olurdu- haiine getirıııek l1zımdı.
Sonra onu cihan mikyasını alıveren bir yangın şeklinegi,rmek istidadrndan te,davi gerekti; Ve nihayet, azgınahripçiliğine, sömürmelere set çekmeliydi.

Hem bu, ınilliyetçilik icabıydı da: atom bombasırunve korkunç tahrip silihlarının icad edildiği şu günde,
bunlara mali& olmayan, olsa da yarışamıyacak olan Tür,k
milletini, mahvına sebep olabilecek krplerden korumak,
bunun için dg milletlerarası bir Nizamın, 6dil ve tarafsız
bir kurulun teşekkülünü arzulamak şarttı. Ancatr bu
oiuncaya kadar da kuvvetli bulunmak, milli ınenfaatları
çiğneyec,ek en ufak bir teşebbüsü harplg karşılamak za.
ruretine her zamanki kadar inanıyorunı.

Nihayet, milletlerarası münasebetlerde istiklAl v€ iJı-ti.-emperyalizın prensipleri gütmekle, esir Türk ülkelş
rin kurtulması dAvasını beynelmile,l bir div6 haline koya_
cağız ki, bu da ,eski kanaatlerimç yeni bir yolda tahakkuk
imk6nı açar.

*
Hulnsa, burada inceliyeceğim prensiple,rin çoğu, be-

nim eskidenberi müdafaasını yaptığım prensiplerdir (De.
lilier ve tafsil6t, kitabın son bölümündedir). Demokrasi
bahsinde s,adece ufak çapta ve bir iki yerde, fikirlerimin
eksik olduğunu aıılamış ve bunları daha geliştirmiş bulu-
nuyorum. Nihayet Savaş ve Barış bahsi,nde, tamamen ye_
nİ bİr görüş sahibi oldum.

-
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PREİlSİPLER
l - tlllllyetçillk Prgnslbi

ileri Türkçülük peşin ve kesin olarak rnilliyetçidir.
Bütün öteki prensipleri, en eweli Tiiık milletinin hayrı
ve faydası için güder: Türke fayda. Milliyetçi olan "ile-
ri Türkçüler,,, şu milliyeQi prensiplere inanırlar:

l) Tü:rkün tAriii: Millet, ne yalnız kan beraberliği,
ne d,e, sırf iktisadi menfaatleri veya dilleri bir olanların
topluluğudur. Bu bakımdan, Marksist millet tirifini red.
dettiğimiz gibi, tek unsurlu kültür tiriflerini de kabul
etmivoruz. Her memlekete uyacak tek bir millet tArifi
yoktur; her biri ayrıca doğru olan 3-4 grup ınillet tirifi
vardır: Türk milletinin bünyesine uygun olan millet tt
rifi şudur: dil, tarih, so!, gelerıek, din, küItilr, Jktıbat,
vata:n ve di,lek birliği bağtrarile birbiıla|ly[e WwtlenmİŞ
insan topluliuğuna millet derrı]r. Türk mitletinin diğer
milletlerden ayrı bir dili, kendine has bir tarihi, bışLl
milletlerinkine benzemeyen bir ırki hüviyeti, tarihi içiın
de yoğrulmus hususi bir gelenek ve kültürü, coğrafi du-
rumundan doğma ve kendine rnahsus iktisadi mcnfaati
leri, tarihinin yadigArı bir vatanı, kültürüylc yıoğrulmu|
muayyen bir dini v6 dileği vardır, iştg Türk millcti bıi-
dur ve bu bakımdan başka milletlerden ayrı biı varlık
arzeder. Türk olan insan da, bu bağlarıiı ekseriyctinl hıİl
olan insandır: türkçe konuşn, Türk tarihinde kendinİ
bulan, soyca Türk ırkından gelen veya kanca bilthare
Türkleşrniş ola,n, ,diğer Türklerle, aynı gelenek, kültür,
din, iktisat ve vatan birliği bağlarile bağlı olduğunu his-
seden ve birlikte yaşmak isteycn, biılikte milli fcliket-
Iere üzülen vc millt zaferler6 sevinen insandır. Tabii. bll,
tün bu,şrtları birdcn haiz insan bulmak her zaman müıı.
kün değildir. Türk soyundan olduğu, Türlılüğtl içindc
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hissettiği halde ana dili türkçe olmayan ve,ya hıristiyan
olan insan gene Türktür. Soyca Türk olmayan, fakat kan-
ca Türkleşmekte olup, Türklüğe bağlanan, türkçe konu-
şan, diğer milli şartları haiz olan kimse de Türktür. Hat-
ti, Türk soyundan olduğu, türkçe konuştuğu, Türk ge-
Ieneklerİni taşıdığı ve Türk vatanında oturduğu halde,
Türk olmadığını, ayrı bir grup halinde yaşmak istedi.
ğini söyleyen v,eya bir yabancı devletin idaresinde yaşa-
mağı tercih ,gden - meselA bir Nogay, bir Aze ri, bir Trak-
yalı - gene Türktür. Çünkü bunlar, bir milletten _ daha
doğru bir deyimle, bir milliyetten - olmanın ekser şart-larını haiz bulunuyorlar. Milliyetçi, böyle bir iki şartı
noksan bulunan 'ınilletdaşlarının bu şartları da kazana_
rak, d.aha koyu Türk olmasını arzular. Mesel6, yukarıki
misalimizdeki tipin türkçe öğrenmesini, diğerinin, bir
Türk kızıyla ,evlenerek yabancı kanını öteki nesilde büs-
bütün tasfiye etmesini, sonunçusunun da, Türklüğüııü
id_rak edip, rnilletdaşlarile bir arad3 yaşamak is.teğini ta-
şıma§ını arzular ve bunun için çalışır.

Bu münasebetle bir iki noktayı dah3 belirtmek ge-
rekir: milleti, siyasi sınırlarl,a t6rif etm,edik. Millet, yıı-
karıki unsurlarile birlikte, tarihin yerattığı bir varlık ol-
duğu için, geçici vg çok kerg suni siyaset icaplarının çL
zec€ği devlet sınırlarile çerçevelenemez. Vaktiyle Hatay
siyasi sınırlarımıza dahil değildi diye, Hatayda yaşayan
Türklerin Türklüklerini kimse inkAr etmemiştir. Bugün
Bulgaristanda yaşayan yüzbinlerce Türk de, siyasi sı-
nırlarımızın ötesinde oliiukları halde, bizim milletiıniz-
dendir. Azerbaycan Türkleri için de bu t*iyledir, Tür-
kistan Türkleri için de. Türk milleti vç Türk deyince,
batıda Balkanlardan ve Adalardan, Doğuda, Doğu Tür-
kistana kadar; 'Kuzeyde Kazandan, Güne,yde rrak ve Su-
riyeye kadar ıızanan e.ngin sahada, yapyan 60 milyon,u
mütecaviz insan anlaşılır. Bu koca millet, birçok lehçe-
lcre ayrılmış bir tek dil konuşur: türkçe. Ti sakalardan
ve Hunlar,dan başlayan şanlı bir tarihin yoğurduğu, müşte-
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rtke n feliketlere uğramış, müştereken zaferlere erişmiş,
Türk tarihinin malı olan bir kütledir; ancak son 6 asırdır,
batıya gidenleri, Doğuda kalanlarından ayrı bir tarih yaşa-
mışlardır, fakat geçen müddet, bu iki grubu iki ayrı mil-
let haline sokacak kadar değildir. Bu 60 milyonluk in-
san grubu, tarih içinde muhçelif nisbette karışmalar so-
nuncia, müstakar bir ırkt benliğe matik olmuştur. Türk
milletinin nasıl kendine has biı dili varsa, aynı şekilde
de kendine has bir ırkı vardır. Yani, i.nsanlığın bu par-
çasıııda, Veraset kanunları mucibince, dada çok şu tipte
insanlar doğmaktadır: buğday tenii, orta ve ortadan az
üzun boylu, dij.z veya pek hafif çekik gözlü, k€stane sa§_
lı, ela-kestane gözlü, yuvarlak başlı (bracyc6phalc ve
occipital arrondi), dar burunlu, azıcık belirli elmacık ke-
mikli, kuwetli yapılı, dayanıklı i 8eç, fakat şiddetti öf-
keli, cessur, ç<.ık büyük askeri kabiliyetli, benci, geçimsiz
fakat kuvvetli bir otorite altında örne,k disiplinli; teşeb-
büs kabitiyeti az; sanat zevki ve sanat }abiliyeti vasatın
üstünde, çok zeki, kavrayış kudreti çok derin, sentetik,
pratik dehAlı, hükmetmek meyli kuvvetli, iradeli, başka.
hrrnın hüviyetini beniınseyip onların sahasında da ken-
dini sivriltmek hevesine mağlüp, bir sahada aynı enerji-
yi uzun zaman gösteremeyen, itiyat edindiği işlerde çok
çalışkan, y,o,ksa tembel; fakat birdenbire, müthiş hamleli
faaliyet gösterebilen ve o zaman çok dİnamik olan, top_ ,

tan iyi görüşlü, teferruatta ihmalci; ,zaruret halinde mer-
hametsiz, fakat mümkün oldukça çok ırıerhametli, müsa-
mahakir, gösterişi sevmeyen, vakur, fakat gururlu, ve ol-
,dukça kıskanç, haysiyet ve şerefine çok düşkün, asil zih-
niyetli, ciddi, fakat melinkolik olmayan insanlar (ı).

@Tiığa gayret ettiğim ve realist olma-
ğa çatıştığım meydandadır: ne kendimizi aldatalım, ne dıi
aşağılık duygusuna kapılalım. Neysek oyaz ye öylece
iyiyiz.,Mçnfi hususiyetlerin çoğunu, milletimizin miruz
kaldığı kan karışmalarının tesirine atfetmek yanlış olma_
§a ger€k. 

4
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Şüph,esiz başka tiptç Türkler de doğmakta, yahut da bir
ıkı noktası bu orta tipten ayrılarak vücut bulınaktadır.
Bunlara Türk değildir diyemeyiz. Ancak Türk kütlesin-
de (tabi öz Türklerde) veraset, e.kseriyetle yukariki hu-
susivetleri tekerrür ettirınektedir ki, iştg buna "Türk-
lerin ır[<i hüviyeti,, diyoruz. Öztürk Soyundan. olup ta,

orta tipten ayrılara} doğan Türkier dahi çok kere, orta
tipten çocuklar hasıl etmektedirler. Bu suretle, bütün
Türkleri birbirierine bağlayan bir de müşterek kam ver*
serj vardır.

Bu 60 milyonluk Türk kütle,sinin, çoğu canlı ve gii.
ze\ gelenekleri. reforma muhtaç, fakat aslı kuvvetli biı
isl6m dini vardır ve böylece de birbirlerine bağlıdrrlar.
Bu koca milletiıı, her karış toprağı şehit kanile sulanarak
mukaddesleşmiş, asırlarca Türk emeği ve eseriyle işlenc-
rek Türkün silinmez damgasını taşıyan, madenleriyle,
denizleriyle, topraklarile, şehirlerilıe,, dağlıarı ve orman-
larile,, Kızı!ırmakları, Sakaryaları, trtişleri ve Amudcr-
yalarile mğazzatn bir vatanı vhrdır. Ve bu topraklarla
icaplanan iktisadi hususiyetleri vardır. Tarihte olduğ.u
,gibi, bugün de bir arada yaşamak, beraber sevinmek, be-
raber dertlenmek istey€n bu koca insan kütl,esine, Türk
milleti deniyor. Görülüyor ,ki millet, siyasi sınrrlarla
tahditlenemiyen, tabii bir variıktır.

Bun3 karşılık, siyast sınır içinde herkesin Türk mil-
liyetinden olması şart d€ğildir. Esasen buna maddt im"
kAn da y.oktur. Olsa olm, Türk tabiiyetinde, Türk ııatan-
daşları olurlar. Türk vatandaşr olmak sıfatiyle, kanun-
ların kendilerinc bahşettilrle.ri hakları haiz olurlar. Fa-
kat tabiatın ve tarihin bir eseri olan Türk milliyetiııi o'n-
lar3 hiçbir yasa, hiçbir nüfus lröğıdı bahşedemez. Tiirkçe
konuşmayan, bizimle müşterek tarihi, müşterek ırkı ol-
mayan, bizim kültürümüzü benimsememiş olan, bizim
gelenet<lerimizl,e yaşamayan kimseleri, Türkiycde yaşa-
d,ıklıarını ve Türk vatandaşı olduklarını ileri sürerelr, kin
"Türk milliyetindendir,. diyebilir?
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Hülisa ileri Türkçülük, Türkü bu şekilde anlayan-

bir Milliyetçilik güder.

2) Milleıtini sevmek: Dünyadaki bütün Milliyetçilii-
ler gibi, ileri Türkçülük Milliyetçiliği de, kendi mille-

tini sevmeği esas şart tanlr. Fakat bu, genel bir kelime,

dir. Sevmek derken, şunları kasdettiğimizi arı|ama|ıyız:.

a) Türk miiletini,,bir bütün nalinde hissedip sevmek,

Türk milletini, sadeoe, brakise,fal olduğu, tessur ve zeLi

olduğu, çok iztirap çektiği, şnlı bi,r tarihi bulunduğu igiı
değiİ ona mensup bir insan olduğum için severim, Onun,

bir parçası, o gruba mensup bİr insan olduğum için sev*

ıİm. Bu mİllcti ayrı varlık yapan hususiyetlerini kenÜ

içimde vb gevremde hissettiğim için severim, Hulisa, Türk
Üilletini, büyük mikyasg ",kendimi,z,, olduğu için sev-

mek. insanın babasını, anasını sevdiği gibi, Bu baba vc

an3 Eirkin, hasta, hırçın, kötü, haksız olabilir; dejenere

olmayan evlAt, tam bir hissedişle bu ana ve babayı herşc-

y" ."g-., sever. Sevilen bir kadının meseli saçları kı-

,rlaır; burnu hafif kemerlidir,. Objektif bir tetkikle, ka--

ra saçlı, düz ç,ekme burunlu bir baş,ka kadın daha güzel-

dir derıcbilir. Fakat işik kendi sevgilisini sever ve saç-,

larının rengini, bıırnunun şeklini bütün öteki renk ve şe-

killere tercih eder. Sevgilisi ona vefasızlık edebilir, On-

dan uzak yaşar, ,ona yanaşm:ız, fakat onu daima seveı"

Çünkü sevgi şarta laİlT ,","a", işte insanın kendi milleti

ve vatanr da biiyledi, 1'1, U"şt" milletlerin hakkını çiğne-

yebilir, ıayıf, çri olabilir, kendi için<le adal,etsiz, gcçin-
-siz, 

ekseri insanları kara derili, basık burunlu zencilet,-,

ülkesi de çöller ve kayalar olabilir, Bütün bunlar3 rağ_

men, milliyetçi insan milletini ve vatanını §ever, Milletim

benim çalışmalarımın kadrini bilmiyebilir, bana hakaret

@İngiliz söz.ü vaıdır: "My :?yrg,
d g h i 

- 

o r w ı o n g..," « İİ" tİ İ'v e f a .hak s ı 

1 
*;İ;*,;TTj:*-Bİİ" r"lglrtt; "?İiıs Above AII,, ad

gilterevi sersilisİİ;-kötüliyen sosyalist genç, sonundı,
ğö;;'d'. i;;Tii;a; başka bı, ş"y olmak istemem" der,
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edebilir, czi1 .1 ede biiir, m,emleketten kovabilir, yahut

d., dogru bulmadığım bit yola, toptan sürüklenip gid_T

bilir.. Ben bu memlı,kette oturamam, vatanımdan ve miL

letdaşlarımdan uzakta y"şu""," Fakat_ gene de milletirni

§everim, tehlikeye ailş*,, koşr, srnırlarında can verebi-

lirim.. işte milletini sevmek budur,

b) üçüzlü sevgi: milli hususiyetleri sevmek, koru-

mak, geiİştirmek: ullilletini seven milliyrtçi, mi]letini o

-r"yy.r, millet yapan bütün hususiyetlerini de sev::,

Bu "milli hususiyetleri,, korur vı inkişafına salıSır,_.Mi|,

llf.'n' Türk, türkçeyi sever; belki de ifade kabiliyeti

türkçe den daha ku;r,;tli ,olan başka diller vardır; fakat

milliyetçi T,ürk, türkçe konuşmaktan zevk ,duyar, Türk-

çenin yabancı kelimelerle bozulmamasını, özleşmesini, iyi

}.r,l"r"t kuvvetlenmesini, zenginleşınesini ister; bütün

Tür,kler,in "edebi dil,, bilecekleri kuvvetli bir Türkiye

türkçesinin teessüsiinü arzular,(1)

Türk milliyetçisi Tiirk tarihini sever, onun ş,nlı sa,

hifelerinde., gr.rİ, feiAketlerinden teessür, ihanete uğ-

rayışlarından kin duyar, Bundarı sonraki tarihimizin dc

şr"İll ve parlak olınasını ister, bunun için kendi payını

.düşeni yapar.

Türk milliyetçisi, Türk milletinin ırki ,hususiyetleri-

_ni sever. Bir sevgilinin hususiyetl,erine işık nasıl asıky,

Türkün beyez telini, yuvarlak başını, eli badem göz|e,

rini, endamını, tipini öyle severiz; yiğittiğini, ali di.na-

mizmini, .ş,,, g"""unu, müthiş zekAsını, disiplinli ruhu,

nu, ınertliğini öyle be,ğeniriz, Bu maddi ve rrı8ıl€vi husu-

siyetler kan verasetiyĞ nesilden neşile intikal._ettiğinden

ve yabancı ,rklarla İ""ş*ala,, bunları bozacağından, ha-

fifleteceğinden, Tfirk ıİilliyetçisi, sevdiği bu hususiyeL

leri ,korumak ödevini de benimser, Nihay,et, beden terbi,

yJyr. vücut hususiyetleri, kafg._ve ruh terbiyesiyle ma,

nevi hususiyetler a*," lyly,, doğru gelişceklerindeıı ve

rŞT€j:.e t'-İŞtürkçeciliğetaraf tarız



-91 -
azami kudretlerini bu_lacakiarından, Türk milliyetçisi bu

inkisaf ödevini de benims,er,
İtl.t -llllyetçisi, Türkün miili geleneklerini §ever,

Yaşayış,,eğleııiş, üzülüş hayatımızcia şekilleşmiş gelenek-

l..İ"r, - fabii geriletici ve z,ararlı olanlar müstesna_ zevk

elır, milletçe bu geleneklere uygun yaşanmasını, buıla_

rın, aşırı garp modasıyla ölmemcsini, bilikis, modern

çağa uygun olabilecek şekilde tekimül etmelerini ister,

MeselA, bugünün icapİa"na da uyacak şekilde tekimül

ettirilmiş ..ı.i riırı. geleneklerine uygun bir ev döşeyiş,

diiğün ylprş, giyiniş, matem tutuş, eğleniş, çocuk yetiŞ

tiriş.. v. s. gibi.
Türk ;illiyetçisi, Türk kültürünü (harsını), Türk

estetiğini sever. Milli geleneklere uygun Türk sanatını

1"a.tİy"İr.,ı, musikisini," ilh) sever, zevk alır,lı; Halk

türkülerini, halk oyunlarını aşkla sever,, Fakat Türk mil-

liyetçisi, sırf geleneklere bağlı bir "mürteci muhafaza,

kİr,, değildir. O aynı zarnanda da, sevdiği şeylerin teki-

ınül etmesini ister. Bu bakımdan da tekAmülcü - gelenek,

çidir. Bu Türk kültürünün, milli hususiyetleri bozulup

İaybolmadan, mAziden bağı kopmadan, asrın ihtiyaç-

]arına uygun hale gelmesini, hatti daha da ileri merha-

.lelere varıp çığır "t-.",, 
ister, Korur ve inkişfına ça-

lışır. Esas şudur ;-Ja,ar|, olan he,r gelenek değiştirilecek,

fakat faydalı, faydalı olıııasa da zararslz bütün milli gele-

nekle re yapışılacaktır,
Türk milliyetçisi Türk ahlök geleneğini sever, bun,

_ların bozulmadan devam etmesinı, daha da incelmesini

ve pe kleşmesini ister, çalışır,
Türk milliyetçisi, Türk olan insanları sever, korur

ve onların her bakımdan yükselmesin,e ç,alışır,

(5ffive sanatlardan zevk almamayı şart

toşan X6nophoj-İ"İ",Ul düşmanı) bir milliyetçilik, ge-

;İ' t;İİl'di;, b Üİ,,,- "*ai li^1" ;-hepsinden 
zevk almak-

İ; ;;r;'b;;; kcntti milletininkileri claha ço'5 aramasr ve,sev-

mesidir. Bu tla ,rrİlll ll, itiyat meselesidir,

J

{
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Türtç.Ef,lliyetçisi, Türk vatanını, Türk toprağını se-
ver. Yani vatanperverdir. Yurdunun taşlna toprağma,
göğüne suyuna işıktır. Onların bütünlüğiinü korur,. düş
manlarile savaşır, tehlikelerini savar, en iyi bir şekildc
işlenmesini ve imar edilmesini ister.

Türk Milliyetçi, islim, dinini de, bütün Türklerin
dini olduğu için, sever, korur ve tekimül etmesini, dev-
rimize uygun, aydın insanları da tatmin edebilecek bir
din haline gelmesini ister. (ı)

HülAsa, Türk Milliyetçisi, TiLkün olan her şeyi se-
v€r, korur ve gelişmesine çalışır. Milletini sevmekle işte
'bunları kastediyoruz

3) Muı/lettroi tercih etmek: Miiliyetçi bir 6şık oldu-
ğundan, milletini bütün öteki ınilletlere tercih ,eder. Türk
milliyetçisi, hükümeti beğenmese, ınilletini cahil, şe-
hirlerini pis, iklimini kötü bulsa bile, gene de bu milleti
ve bu memleketi sevecek ve btekiierine tercih edeceıktir.
Kültürüne hayran olduğu bir başka millete de, rejimine
taraftar bulunduğu bir başka devlete dç kendi milletini
tercih gdecek ,g kendi milletinin menfaatlerini ötekile-
rinkinden ayrı tutup müdafaa edec,e,ktir.

Bu, insanın en tabii, en kölrlü, en "insan,, duygusu-
dur: mensup olduğu grubu tutmak, tercih etmck, iyi vc
güzet bulmak, ötekilerini aşmasını istemek, bundan bir
gurur ve saadğt duymak.. Fenerbahçe _ Galatasaray klüp-
çülük duygusu ufak çapta neyse, milliyetçiliğin bu cep-
hesi de büyük çapta aynı mahiyette bir duygudur: insa-
nın m€nsup olcluğu milleti iyi vıe, güzel bulması, tutmaİç
tercih etmesi, ötekilerini aşmasını istemesi ve bundan gu_

rur, şeref, zevk ve saadet duyması.. Beyne,lmİlelcİler, "bu
duyguyu kazıyalım, yokedelim,, ğiy,orlar. Iialbuki, mede-
niyet alanında terakki sebeplerinin ,en mühimi bu duygu
olduğu gibi, bu zengin heyecan, gurur, şeref, zevk ve sa_

(ı) Terbiye si onu bir unsur olarak kabu}
etmeklc beraber, din ve devlet işlerinin bütün diğer ıa-
haİarda ayrı tutulmasına, yani l8ilrliğe btaftanz.

t--
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adet kaynağını ruhiyatımızdan söküp atacak olursak _ ki
€$ısen imkAnsız ya! - insanlığımız ner,ede kalacak? Sa-
adet kaynaklarını aza|trınğa ve kısırlaştırmağa kalkarsak,
bu hayat yaşnmağa pek az değer bir şey, kıt ve basit
zevkli, yeknasak bir yük olur.

Esasen bu duyguy,u, asırlar, dinler ve mezhepler bile
sökememiş, her türlü tethiş, işkence ve terbiüıe yolları bi-
l,e silememiştir. Çünkü insan ruhunun en bAriz hususiye-
tidir. İnsanlar daima kendi zümreler,ini tercih etmişler ve
bundan gurur ve şeref duymuşl,ardır. Her inİan, mill€tL
nin büyüklüğünden ve şinından kendine man.evi bir pA-
yc ayırmıştir ve ayıracaktır.

Biz de Türk mitletini her millete tercih ederiz. sev-
diğimiz hususiyetleriyle, bu milletin öteki milletl,ere na-
zatan daha iyi ve güz,el olduğuna inanırız. Ama geriliği-
mizi de öteki milletlerin ileriliğine tercih eden karanlık
kafalı, mürteci miliiyetçilerden değiliz. Geıiliğimizi bi-
liriz ve bunun bir kötülük olduğuııu itiraf ederiz. Ancak
biz,ce, Türk milletinin geriliği, Avrupalıların iddia et-
tikleri gibi, kabiliyetsizliğinin bir neticesi değil, sadece ..ı,"

ters ve muvakkat bir talihsizliğin, yakın tarihimizdeki
feci felAket ve ihanetlerin bir eseridir. yoksa Türk mii-
leti, bu talihsizliğe uğramadan evvel, nekadar ileri ve
kuwetli olduğunu isbat etmiştir. Deınek ki kabiliyetli.
dir. Ancak, ,kültür miiliyetçileri kolayca bedbin olabiti_
},orlar: çünkü bu talihsizlik neticesi, asırlarca geri kai-
dığımız bir gerçektir; onlarca artık bu farkı a|amayız,
ileri milletlere yetişemeyiz. Halbuki 'biz, Türk milleti-
nin ırki bir kabiliyeti olduğuna ve veraset yoluyft bu ka-
biliyetin bugün de, milletimizin kanında mevcut olduğu-
na inanıyoruz. Sonra, fevkalidg süratli hamleler yapa_
bilrnek hususiyetini haiz, çok zeki ve dinamik bir miltet
oiduğumuz3 da inanıyoruz; işte bunun içİn, milletimiz
hesabına bedbin olmuyoruz. Bu milletin ergeç kendine
en müsait bir rejim yaratacağına ve şaşrrtıcı hamlelerle
mesafeyi aşıp, ileri milletler seviyesine yetişeceğine,

a
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hattA bir gün tekrar en başa geçeceğine inanıyoruz. Bu,

işe başlamıştır bile. Bu inancımız, Türk mill,etinin ırkl
cevherine, içtimai şartlarla sinen, fakat silinmeden, ne-

silden nesile kan veraseti yoluyla intikal eden büyük ruht

hususiyetlering inanmaktan ileri geliyor. iştc bu fıtrl
- yani yaradılıştan var olaıı - h,ususiyetleri dolayısilg de

milletimizi öteki milletlere tercih ediyor ve üstün tutu.
yctuz. Atatürkle berabe,r, "Türk, her milletten ve her

ırktan üstündür,, derken, işte bu ırki cçvher ve kabili--

yetine olan inancımızı ifadg ediyoruz. Yoksa, Alman ırk-

çılarının yaptı,kları gibi, "bütün öteki milletleri ve ırk-
ları ezmek, onlar3 tahakküm etmek, sömürmek hakkımız-
dır !,, gibi minilar çıkarmıyoru z. Bizimki sadece k,endine

güvenin ve milletini tglçihin bir ifadesidir ki, Patagonlar-
dan İngilİzlere ve Fransızlara varıncaya kadar, İstİsna-

sız her millette ve milletlerin heme,n her ferdinde bulu-
nan tabii bir duygudur. öteki milletler kendilerini ter-,

cih etmekte - objektif bakımdan _ haklı mıdırlarue ha-

kikaten üstün kabiliyetli midirler? Bunu tiyin bize düş-

rnez. Fakat Türk, objektif olarak da, tercihimizi haklı,
'' çı,kaıacak kadar kabiliyetli, cevh,erli ve güzel hususiyetii,

bir millettir. Bunlar kanında vardır.
Mitletimizi üstün tutarken, gene kanındaki fıtri hu-

susiyetlerin bir kısmının güzel ve iyi olmadığını da açılı-

ça itiraf etmeli ve körce kendini beğenmişliğe düşme-,

_ rrıelriyiz. MeselA, ihmalcilik, başlanan bir işi e}ııı €ıı€ıı,
jiyle devam ettirmeyiş, teşebbüs kabiliyeti kıtlığı, çeke-
memezlik, başkasının hüviyetini taklit etmeğe meyil gi-
bi h,ususiyetler, kötü şrtların birer yadigirı olmaktan

ziyade, yaradılıştan bizde, kanımızda var olan hususiyet-

ler gibi görünüyor. Fert için iyi bir terbiye, onun v€ra,

seti, ve fıtratı üzerinde nasıl ro1 oynar§a, iyi içtimaİ

şartlar da milletlere öylece müessir olur ve bu kötü husu-

siyetleri törpü!er, inkişaflarını durdurur, iyi olan taraf-

latımızı azami bir geliştirmeye tabi tutar, Kötü şartlar
ise, bu menfi hususiyetlerimizin alabildiğine gelişmel,e-

rÇ

,
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1ine ve geriliğimize sebep olmaktadır. Bu sebepten, mil-
letimizin ırki lıususiyetlerini beğenir ve tercih ederken,
bunların azami gelişmelerini temin edecek bir fert ter-
biyesi ve içtimai nizamı kuracak, kötü hususiyetlerimize
is6 inkişf imkAnı vermey,ecek şrtlar tesis edeceğiz.

Nihayet, milletini tercih etmenin diğer veçhesi de,
ancak kendi milletinden olanlara itimat etmek ve tercib
ctmektir

4) istikllJ ve Bi,ıIi,k: Türk milliyetçisi, Türk mille-
tinin isti,klAlini kaybetmemesini ve parçalanmamasını is-
ter. Türk millctinin daima müstakil kalması, hiçbir par-
§asının csir yaşamaması ve Milli Birliği tam minisile tc-
min etmeleri, Türk milliyetçisinin başlıca ülkülcrindeıı_
dir. Ancak bu işe vakitsiz gir§memek ve, mevsimsiz lıt
rcketler yapmamak şart olabilir. (1) Fikir ise, mevsim ve
zamanla mukayyet olmadan daima prensip şeklinde ve
Lesin olarak ilin edilmeli ve istiklAlle Milli Birliğin,
Türk milliyetçiliğinin değişmez.§artt olduğu bilinmeli-
dir.

5) Millet işIerinde dijlüstlülk, çal,şkanlık ve iedakiı-
iı*; Türk Milliyetçiliği, devlet ve ınillet işlerinde mu-
taassıp, ha§sas, titiz bir dürüstlük prensibing inanır. Her
türlüıyolsuzluk, milliyetçiliğe aykı.rıdır. Miskinlik ve
uyuşukluk ye,rine tam verimli bir çalışkanlık, "nemeli-
zımcılık,, yerine de cemiyet işlerilç ilgilenrne,k, ,uyanık
bulunmak, nefsi menfaatle,rinden fedakArlık yapabilmeği
prcnsip edinme,k, milliyetçilik icabındandır. Hül6sa, es-.
kilerın "vatanperverlik,, dedikleri yy, Milliyetçiliğe da-
hil bir prensiptir.

6) Do,ğru v,e iyi yol; Milliyetçilik, milleti yükselt-

(ı) Nitekim ben şhsen, bütün makalelerimde vc ki-
taplarımda, aceleci ve mevsimsiz Turancılığa şidd,etle hti-
cum etmiş, ııakitsİz maceralıarın tehlikesine işret etmiş
ti-. Talihin garip bir cilvesi olarak, "Turancı,, sıfatile
tevkif edildim vc yargı,landım!

)
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meği, kalkındırmayı ve milletdaşların r,efah ve saad€t-
lerini temin etıneği amaç bildiğine göre, ancak milletc
faydalı olabilecek fikir v,e, akidel,erin benimsenme§ine,
mİllet hayatında faydalı yollar tutulmasrna taraftar ola.
bilir. Türk Milliyetçisi, zarar|1 prensİple,r ve sistemler
güdemez. Meseli, ahliksızlığı teşvik edem€z, servet kay_
naklarının mahdut kimselerin elinde kalmasın3 taraftar
o|amaz, irticaa sapılmasını, med,eni dünyaya uynuımayı,
f,en ve tekniğe bigine kalıp, şoftalıkla vakit geçirmeği,
tek başımıza silAhsızlanmamızı isteyemez, komünizmi,
.geleneklerimizi tepip başkalarını taklit etmemizi, alabil-
diğine melezleşmemizi, milletin akibetini diktatörlere
tesiim etmemizi siyasi hürriyetten vazgeçmemizi, başta-
kilere dalkavukluk etmemizi teklif €deıııez, bu kanaat-
leri benimseyemez. bu yola giremez. Çünkü bunlar, mil_
ietin tekAmül v,ğ, refahı için zararlıı fikir ve pr,ensiple,rdir.
Türk milliyetçisi, ,ancak ahl6,k, tekAınüldü - gelene,kçilik,
tam milliyetçiiik, ceıniyetçilik (Sıosyalİzm) ve demok-
rasi gibi faydalı fikir ve karıaatların müdaftliğini yapma-
lıdır.

z) rwijıı dilvilIar:

Türk miliiyetçisi, milletimizin büyük milli fvAla-
rını ,da bilmeli ve benimsemelidir. Birçok alanlarda ce-

miyetimiz büyük buhranlar geçirrnekte, derin yaralar ve
gerilikler gdstermektedir. Fıtri c,evherimizi koruma dA-
vası, milli şhsiyet dAvası, ahlAk divAsı, milli kültür da-
vası, M,illi birlik dAvAsı, Te,knik ve Eğitim divAsı, S,anayi
divisı, Zihniyet dAvAsı, köy dAvAsı, idare divAsı,.. gibi bü-
yüh inkıliplar bekley,tn dAvAlarımızı Türk miliiyetçıliği
.önemle el: alır.

*
İşt: İleıi TürkçüIük ideolojisini n " Milliyetçi,Iik,,

prensibi iıu noktaları ihtiva ,.tmektcdir.
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ll - Demökrasi Prensibi

İieri Türkçülüğün Dernokrasi anlamı, Fransanınki
gibi sadece H,ürriye1 üzerine dayanmıyaoaktır. Nasıl hür-
riy,et haklarl.mlz, başkasının haklariyfu sınırlanıyorsa ve
nasıl -mutlak hürrİyeti ancak hayatpe,rest anarşistlere ter_
kediyorsak, deviet- fert münasebetierind,e d,e, miileti bal-
talıyacak hareketler,e hürriy.ett,en istiftde hakkı tanrn_
mıyacak ve bir sınır çizilecekdr. Bu sınıra vaktile "Di-
siplin,, adını vermiş -ve "Disipliniı_Denı.okrasi,, tAbirini
ortaya atmıştım. Fakat disiplin, derhal Faşist - Bolşevist
otoriterliğini hatıra getirdiğind,erı, okuyucuyu irkiltiyor.
Onun içiıı "sınlr,, tibiri daha uygun olacaktır.

Bundan başka, "şahsiyet _ keyf iy,et,, meselesi üzerin-
de dg önemlg durulmuş ve bu d,tmokrasi, "fert - kemiyet,,
riemokr,asiyle karşılaştırıimıştır..

Demek ki ileri Türkçülüğün Dernokrasi görüşünde
ü9 veçhe vardır: Hürriyet, sınır, j<eyf iyet. Kısaca bunla-
rı gözden geçirelim;

L) Hüriyet veçhesi:
Halk hüküme1 için değil, hükümet halk için yara-

tılmıştır ve varlığının sebebi budur. Bu bakımdan, halk
menfaatları mukaddestir. idare hiçbir sınıfın veya im-
tiyazlr grubun değil, seçinıl,erle beliren halkın elinde o-

lacaktır. Ve, kanuni şartları haiz olan h,er Tüik, ayni
şartları taşıyan diğer Türkün önünde eşittir. Memleket-
te ancak kanun hAkimdir ve bu kanunu, milletin vekilleri
yaparlar. idare uzvu (icrai kuvvet), ancak kanunla haiz
olduğu yetkileri kulianabilir, bunları hiçbir veçhile aşa_

maz. Polis ve emniyet kuvvştleri de ancak kanunun em-

rindedirl,er ve siyasi sebeplerle haikı rahat§lz etmek üze-
re değil, bilAkis korumak ve siyanet etmek için vazif,elen-
Jirilmişlerdir. siyasi hürriyetler al,anında en ileri gitmiş
demokrat memleketlerde tatbik .edilen hürriyetçilik ka-
bui edilecek vç iiercie anlatılacak müesseseierle sağlana_

F:, 7
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cak, kiğıt üzerinde . bırakılmıyacaktır (matbuat, tenkit,,

vicdan, söz, di,n, toplanma, cemiyet - parti - sendika kur_ ,

ma hürriyetleri). gunlara sınıTt ancak kanun çizer (sı-

nırı aşğıda göıeceğiz), Halk iradesini, gizli ve tek__de,

receli, fakat özel ,İ"*y""ti seçimlerd,e oyunu kulları_

mak suretile belli, eJe,'(tatsllit ilerde), idare, yukarıdan

"*Crr; 
U"ğru değil, aşağ,da" yukarıya doğru kurulur ve

hükümet Meclislet O"tl"a, tnesul olur, Suç zanlıları an-

cak çok kuvvetli karinelerle ve kanun dahilinde tevkif

edilebilirier; mev\uflar, ancak kaçmıyacakları şekild:

takyidata tAbi tutulanİlir ve kAti surette mahküm ol-

mayan hiç kimsey, ",çl, muamelesi yapı|arrıaz, İşkence

tarzında ceza|ar ,. İ,,*"",li tahkikatlar şiddetl,e yasak-

tır ve buııa kalkışan memurlar" İrlama kadar varan cezz,

İİİr""".r"r".ra,,,ıJİİr,"eklerini biimelidirler, HulAsa, can,

mal, vicdan ve fikir (prgpaganda mahiyetini bile alsa)

tam hürdür ve eınııiyet altındadır,
2) Sınır veçhesi: ,ı

a) Adi ",çl",İ" İ"İ, 
Karıunu_ndaki suçların) matbu_

at yoluyla lşl",,"i'""",t ulaa,tl,endirici sebep olabilir,

b) Yabancı bir devletin menfaatlarını güderek yapı-

lacak her türlü hareket, neşriyat ve propaganda yasaktır,

Bunu t6yin hükü;-;; değiİ, Mec,lisjn özel bir kuruluna

aittir,. Fleyeti ",",lv"l" 
tasdiki şarttır, Hükümet

müddei o]abilir, .. ,i_

c) Türk milletini, kozmopolit orensip gereğince, mı

let o1arak insanırk içirra. eritmek ve- Yoketmek Yolunda-

ki hareket ve propagandalar d1..vasaktır,

c) Halkı r"",n1-1u" ve hükürrıetin kanunlara uyguı

kararlarına ltaatsizliğe teşvik _veya .sil6hlı 
isYana kışkırt-

mak yasakt". F;;İ; kjnunlar- dahi tenkit edilebilir,

d) Halkı 
"1,1al,",,l,ga, 

irticaa,_ hiçbir_ ve§hile-harbet-

ınem,eğe teşvik, 
'altİ"'O,İ'll, 

lehinde hareket ve neşriyat,

aske,rlikten soğutmağı hedef tutan, Türklük,duyğusu ve

aile bağı ,l,yhinJ, İl"" p,op"gandalar yasaktır,

Fakat bütürı bu sıhırların aşıiıp,aşılmadığını tiyin,

L
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mahkemelere ve - eğer neşriyatla yapılmışsa - Meclisin
özel kuruluna aittir. Yoksa hükünıete kalsa, bundan bil.
istifade, hoşianmadığı kims;leri ve gazet,eleri bununla
damgalayıp tethişe kalkışbilir.

3) Şatsiyet - Keyfiyet veçhesi:
Gerek yaratıiış, gerekse tahsil ve bilgi, daha doğrüsu

dünya ufku gibi farklar hiç.e sayıiarak fertlerin,.oylarını
eşit s,aylş, sa.deçe bir kemiyet demokrasisidir ve ferdiyet-
çiliğe dayanır. Biz, ferde ve kemiyete saygı göstermekie
beraber, keyfiyetin ve şahsiyetin bu derece ihmal edill
şini doğru bıılmuyor vç şhsiy,eç de, keyfiyet6 de kıy-
met vereıl bir Deınokrasi tipi arzuluyoruz. I|hamırnız,
bir a,ra <i,emokratlaşmağa heveslenen Çarlık Rusyasının
Sens (Z,:mstvo) rısulü değildir. Bu sınıfi usulde, büyük

çifttik sahipleri, bankerler, zenginler ylizlerce oy sahi-
bi oluycr ve halkın oyu ekalliyette kalıyordu. Bu mürte-
ci usull,er düşü.ncemizden uzaktır. Biz, -'demokrasinin

refomu,, adı altıhda Avrupa mütefekkirlerinin birkaç
yıl<iır işledikleri mevzulardan az çok ilham almış bulu-
nuyoruz. Vg Şiller'in "Reyler sayılmauııa,lı, tartıJmalıdır,,
sözüne bağlaıııyoruz. Usulümüze göre, memleketin esas

kiitlesi birer oy sahibi ve ,eşit sayılacaktır. Ancak daha
ufak nisbette istisnai vaziyetleı kabul edilecek ve bun-

Lar,a faz|a oy hakkı tanınacaktır. Bunlar, .fazla oylarile
birlikte, hiçbir zaman tek oylu kütlenin yarIsI nisbetin-
de bile olamıyacaklarından, f,az|a oy kullanmak suretiJe,

arzusu hilAfına çoğunluğu başka yollara sürükleyecek-
leri iddia edilemez. Çoğunluk ,e,kalliyette kalacak ,i

ğildir. Olsa olsa, reyler çok dağıldığı zaman, bu f:

oyla,rın tetaziyi şu veya bu tarafa ağır bastırmak s,:

Ie tesiri görülebilir. Ve kararsızlık, en doğru isti} ,"

te halledilmiş olacaktır. Bu suretle kemiyet ve fe
1ü 'eşas tutulurken, sahsiyet vç keyfiyet ciheti tl

edilmemiş olacaktır.
Usulü pek kısa olarak 2nlatalım:
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a) Tamarrıen tahsilsiz bulunan ve okuma yazma bLL
neyen vatandaşlar 1 oy sahihidir;

2) Tahsilsiz, f.akat okuyup yazma bitenler 2 oy, llk
tahsilliler ise 3 oy sahibidir (Gerek 1.nci maddedekiler,
gerekse b_uradakiler, köylerinin ilkokuluna günün muay-
yen şaatlerinde daima uğrayabilir ve ilk okul öğretmeni
tarafından daima imtihan edilmek talebinde bulunabilir-
le,r; bu irntihan, tatnarrıen basit umumi bilgilerden ve
yurt meselelerinğg, gösterdiği alAkanın sıhhat derecesini
ölçrnekten ibarettir. Başaraıılar, bir daha üst mertebeli oy
sahipleri alfsitıa geç,erler. öğretmen, dikkatini çekecek
köylüleri bizzat bu imtih,ana dAvet edebileceği gibi, mu-
vaffak olmıyanlar ğa kaza okuluna ititazda bulunabilir-
ler. H,erkesin oy derecesi nüfus tezkeresine kaydolunur.
öğretmenlerin pirticilik gayretiyle vazifel,erini suiistİnıal
etmemeleri için tedbir alınır).

3) Ortadan Liseye kadar her kademre tahsil sahipleri
dört oya sahiptirler.

4) Yiiksek tahsilliler 8 oy sahibi o1urlar.
5) öğretnıenler, 4sistanlar, ,doçentler, prof€sörler,

miiietvekilliği, Umum Müdürlük, müsteşrlık, öakanlık,
başbak,aniık, generallik, elçilik, gazetecilik, muharrirlik,
yargıçlık, danıştay üyeliği vazifelerini görenler ve,ya gör-
müş olanlar J$ ioy sahibi olurlar.- üniversitede kurulacak özel bir enstitü, bu oy merte,
beleriııe - tahsil veya mevki şartını haiz olmadıkları hal-
de _ liyakat iddia 'edeceklerin ııüracaatlarını kabul eder ve

ına göre bir imtihandan geçıri,r (icabında o vatandaşın
,ınduğu yere bir heyet gönıierir veya o vilAyetteki öğ-
ı,enl,e,r grubunu tavzif eder). Bu suretle her vatandaş,
.Ia ve yuft görüşü yeter derecede genİşse vg lAyıksa,

'nin verdiği haktan daha fazla oy sahibi olabilir.
ıu d,a ilAve edelim ki 5ıukardaki rakamlaİ l.ati a"-
{aha çok bir fikir vermek içindir.

'ıazalat
suretle, keyfiyetin ve şalısi kıymetlerin, rak-
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kam yığınları altıncl3 boğulmasının önüne geçilmiş olur,
Bu farklı oyla,rln, eskiye ıazararL netioeyi fazla değişti-
ıemiyeceğini iddia etmi§tit. Ufacık bir misal (rakamlar

tamam,en farazidir, fakat nisbet doğıuya pek yakındır):
Türkiyede seçlne,n adedi 8 milyonsa, bunun 3 milyonu
okuyup yazrna bilmiyenlerden ibarettir: etti, tek reylen
den 3 milyon oy. Okuyup yazma bil,en tahsilsizler de 2

milyon tutar: etti, ikişer oydan,' 4 milyon oy ı ilk tahsilli
2 milyon seçnreni, dg buraya katalım, üçer oydan etti 6

milyon; hülisa, memleketin çoğunluğunu teşkil eden ve

okuyup yazrnA bilnıiyenlerlg pek az tahsilliler, yani asıl

halk kütl,esi, cem'an yekün 13 milyon oya sahiptir, Buna

karşılık yüksek tahsilli seçmenler yarım mily,onsalar, s€,

kizer oydan 4 milyon oy. diğer fıkradakiler de azami ya,

rım 4qilyonsalar, onar oydan, 5 milyon oy eder ki, münev-

ver kütlesi bu suretle 9 milyon oy sahibl olur, Şu halde,

memleketin kalabalık hatk kütlesi 13 milyon, oldukça tah-

silli zümre ise 9 milyon oy sahibidir ki, bu rakamlar, faz,

la ,o,y hakkı tanınanlarrn. teker v,e ikişer oy sahibi olan-

ları hiçbir zaman - oy imtiy,azlari sebebile _ ekalliyette

bırakamıyacaklarını gösterir. OIsa o1sa, dediğimiz gibi,

oylar faz|a dağıldığı zarnaıl bu keyfiyet unsuru bir rol

oynıyacaktır ve bu da m,emleketi,r faydaslna olacaktır, Bu

oy farkındaki imtiyaz, sınıflara, ailelıere veya şuna buna

degil, sırf tahsilleriyle, sahsi kabiliyetleriyle buna ll-
yıİ olanlara tanlndığIna göre, anti - demokratik değildir,

Çtl.,l.ii hakiki Demokrasınin tam münewerle1 için ideal

rejim olduğu daima söylenmiştir, Burada liyakate, klil-
türe imtiyaz tanlnmlştır ve bu liyakate milik olan her,

kes - arabacı olsun, köylü olsun _ o derecedeki hakkı kul-

lanmağa m,ezundur. Denilecektir ki, "doğru ve sıhhatli
görme kabilivetini tahsile bağtamak yanlıştır, Nice tah-

.iill ol.rp dar görüşlü, tahsilsiz olup geniş düşünüşlü va-

tandaşlar vardır..,,. Brına iki kesin c,evap ver,eceğim: bir
k,ere. her kaidede istisn". vardır, istisna kaideyi bozmaz

ve herhalcle kabul etmel'1,,!z içi, umumiyetle, tahsilli kim-
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seler cahillerden dalı; genis ııfuklu ve gerek. dış, gerekseiç meseielerimizi a,ıiamağa daha ehildirler. Sonrr] t"lr.ll
dipiornası aşılmaz rıir şart ojorak dikilmemiştir: köylere
varıncaye kadar her yerde açık bulunacak imtihan kapriarr,tahsili olmav-p iiyakatı oianiaı3 f.az|a oy hakkını tanıya-
caktır. Nihay.:t, tahsiı herkese açıktır ve hak kapısı ki-litli değildir. Ayrıca şunu cig j_ı.jırtmek faydalı olacak_tır ki bu çeşit bir seçim. ixi d:,_ec,iiden cok daha demok_
ratiktir. Tek dereceIi ve kemiyetli seçim . tarzından isE
ğaha haklı, daha cloğrudur. Şahsiyete vç keyfiyete kıy-ınet verdiği gibi, nisbetleri dolayısilg daima azlıkta kai-
rnağa ve kanaatleri sıfır olmağa mahküm bulunan mün.ev-
ver zümresinin nisJ.ıetsizliğine kısınen çare bulmak sure-tile cle, diğer tısul,- nazaran daha Adil, daha haktı ve çokdaha denıokratittir. ,

Seçimler, modern demokrat mem.ieketlerde olduğu
şkilde, halkın doğrudan doğrııya oyuru kullanacağı tİk
dereceli ve gizli rey usulile yapılacaktır. .

Müessese,Xer: (1)
a) Kamutay: Millet, yukar:da bahsettiğimiz se_

çim sekliyle, 300 mitletv;kili seçer; bunlar Kamutayı(Mi!let Meclisini) teşkil ederler. Kamutayın iş görüşü,
tam bir hürıiyet havası içind,e, Ana Yasamızda yİzıldığ,
gihidir. Ancak kararlarda ve kanuniarda rey t"pİar,rrkerr,
bakaniara ikiser, Başbakana da 15 oy hakkı tanınır. Bu
usul haklıdır, çünkü kıymeti takdir edilerek işbaşına ge-
Çirilen bir kimsenin düşüncelerinde ve reyinde de ayrıbir cieğer aramak mantıki, aksi mantıksızlıktır; bunjan
başka, hükümet başında bulunanların, vaziyeti daha iyi
görüp fikir edinebileceklerini dg mümkün görmek gere-
kir, Nihayet bu esas, doğru gören, fakat hilabet kuİııeL
leri muarrzlarınki kadar olamıyacak olan bazı bakanla-
rın veya hükürnet reislerinin bu yüzden mağlüp olmama-

. .trIEiTSIı @p fazla büvüdüğü için, son dakika-
da. hulisa edilmiştir. TafsilAtı eserin -ıkin-cı -u""tr"iir- 

ui-
:a!:t:k.
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larını sağlıyacaktır. Bu usu1, mernleketi her an değişen
hükümetlerin istikrarsızlığından kurtarır ve kuvvetli hti.
kümet fikrini mümkün kılar. Esasen çoğunluk gene mil-
letvekillerindedir ve icra kuvvetinin fazla oya, sırf zaı
yıf bir çoğunlukla projelerin baltalanması,nı önler.

b) Yüce Kurul: Ayan meclislerine benzer ve 40

kişiiiktir. Memle,ketin en seçkin ve tarafsız kimseleri
arasından, on yıl için seçilirler. On üyıesini hükümet, be-

şini Cuınhur Başkanı, yirmi beşini de Karnutay seçer. Ay_
rlca kararlaştırıt2cak bİr mİyar geregince, "mühİm,, sa_

yılan Kanunlar ancak Yüce Kurul'dan da geçtikt,en sonra
yürürlüğe girerler. Yüoe Kurul, Ana Yasaya aykırı gii
receği her kanunu, yürürlükteyken bil,e, müzakereye al.ı-
bilir. Yüce Kurulun, sırf matbuat ve hürriyet dAvalarında
mahkeıne vazifesini görecek özel bir komisyonu vardır
ve bu kararların temyizi, Yüce Kuulun Umumi Heyeti-
dir. Yiice Kurulun 4 seçkin üyesi "Millet Müfettişi,,dir.
Sık sık ve Ani olarak memleketin her tarafını, her çeşit
faaliyeti teftiş edcr, halkın şikAyetlerini dinler, raporla-
rını verirler. Bunların emrinde bulunacak 10-15 kişilik
özel bir memu'r kadrosu, bu şikAyetlerin haklılığını araş-
tırmak ve h,avale edildikleri yerlerde ne olduklarını ta- ,

kip etmeİ<le vazifelidir.
c) Kurultay: Gerek Yasalarrn tasdiki, gerekse Ana

Yasaya muhalefet işlerinde Yüce Kurulla Kamutay birleşe-
rek Kcngre halinde içtima eder: buna K,urultay diyoruz.
üç yüze karşı kırk gibi bir nisbetsizliği kemiyet alanında
giderm,ek maksıdile, yüce kurul üyel,erine bu nisbette
oy fazlalığı ha,kkı tanınrr, Kararlar çoğuİluk[ verilir-
Cum,hur Başkanın1 da 5 yıl için Kurultay seçer (Cumhur
Başkanı bir partiy,e mensup olabilir. Fakat tarafsızlığını
sarsmamak içiıı, bu partinin icrai herhangi bir vazifesini
u":;';':Tİİ'; 

memuriyeç, mekan izması: FIer

işe, l6yık olan alınır. Az memur, dolgun maaş ve kırtasi-
yecilik düşmanlığı prensipteri güdülür. Bareme rağmen,

,

-
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sarih başarı gösterenler süratle terfi ,ettirilir. Öğr,etınen-
lik ve kadınlara uygun diğer rneslekl,er hariç, memuriye_
te evvelİ erkek memurlar, yer kalırsa da, z,aruret sıraiarı
,göz önünde tutularak kadınlar alrnır. Siyasi işlerde taraf-
sızlığı bcızucıı hareketler, devlet işinde tenbellik, neme-
lAzımcılık v9 her türlü yolsuzluk şiddetle cezalandırılır.
Türk soyundan o]mayanl.ar, ancak Türklerden sonra ve
Türk şuurunu taşıdıklarını iyice isbat ettikten sonra
devl,et memuru olabilirl,er.

lll - §osyalizm Prenğibi
Çok k,ere büyük kapitatistier, ancak kendi menfaat-

larına uyduğu müddetçe milliyetçi olmuslar, menfaatla-
rını baskx yerde görünce, tereddüt etmeden millet düş
manlarilç işbirliği yapmış, yabancı devletlere yanaşmı§r
lar«iır. Sonra bu kapitalistler, yığınlarca işçiyi (1) kendi
menfaatları için kullanmakta olduklarından ve bu.asırda
insanın insan tarafından kendi menfaati yolunda kullanıL
ması 3ğır geldiğinden, istismar ediliyor hissi uyanmakta
ve sınıf kini d,oğmaktadır.

Bu kapitalistler ancak devle1 zoruyll işçilerin vazi-
yetini islAha yanaşmakta, bunlarda bil,e kanunda kaça-
mak yeriıe,r bulup yan çizmektedirier. Nihayet para, mu-
hakkak ki ahlikı bozmakta ve .6kser zenginlerde, hele ser-
mayedar zenginlerde, paralarilg herşeyi yapmağa mukte-
dir oldukları hissi bulunmakta- bu hissin verdiği gurur
ve ahlAki kayıtsızlık cemiyette yara açmaktadır. Filha-
kika rüşvet ve yolsuzluğun müsebbiple5i muhakkak ki
bu zenginlerdir. Paralarını cemiy,etin hayrına kullanan
pek az zengin vardır ve bunlar istisna olduğundaı, istis-
na üzerine kaide kuru.lamaz. cemiyetin servet meınbala-
rıııın mahdut ,eİl,erde bulunarak, pa,ranın hep bunların cc-
bine a.kması, hep mahdut kimsel,erin, milyonerken, daha
çok milyon sahibi veya milyarder olması, paranın dar bir

. _ OTŞffi.st bütün bu kitap boyunca, ücret mrL
tabili iş gören her çeşit emekçi karşılığı olarak kullanıl-
mıştır.
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şadaha birikip yığıiması, muhakkak ki bir içtimai adaleL
sizliktir ve bu zenginliğin zekA ve dirayet mahsulü olma-
sı, vaziyeti değiştirmemektedir. Sonra, hususi mAmuller,
müstahsiiden halkın eline geçinc,eye kadar, biççok elden
geçip her eldg bir k6r his§esi alıkonduğundan, mallar
pahalılaşmaktadır.

Halbuki işletmeler devletleşince: Bir keııe bu servet
memb,aları, birkaç kişinin m,enfaatına değil, onu işleten
işçi ve memurlardan haşlayıp, bütün millet rnenfaatına
işleyecek ve para getirecektir. Sonra, "ferde,, memur o1_,

maktan kurtulup devlete memur vaziy.etine giren işçı,
haysiyetinin kırılmadığını hissedecektir. Sınıf kinleri
kalkacak, yekpare bir millet olmak lıolaylaşcaktır. Düy
man ıstilisı karşrsında halk, şunun bunun menfaati için
istismar edildiği halde, kimbilir ne için dövüşüyor vazi--,

yette değil, kendisinin de iktisade n istifade ettiği, be-

nimsediği, faal rol ,oynadığı Adil bir vatanı ve nizamı mü-

dafaa ettiğini kuvvetle hisseder durumda olacağından,

cn büyük bir inatla savaşacaktır.
Devl,et bütçesi ise, bilhassa bu servet kaynaklarile

dolacağından, hem zenginleşecek, hem de Amme hizmeL
lerini hep halkın sırtından alınma ve,rgilerle temin etmek

mecburiyetind,en kurtulmak kabil olacak, vergiler hafif-
1etil.ebilecektir. Nihayet, böyle bir sosyalist inkılAbın
yapıldığı ve yapılmakta otduğu memleketlerde komünizo
gibi müfrit fikirler yayılamamakta, Bolşevik Rusya-

nın kışkırtmaları ise halk arasında zerre kadar ilgi ve

yankı uyandırmamaktadır.
İleri Türkçülüğün Sosyalizmi: '

a) Beynelmilel değil, millicliı .Sırf Türk milletinin
faydası içindir.

b) ihtilalci değil - tekAmülcü ve tedricidir.
c) §ihai gayesi, büyük işletmeler ve ıen çok orta boY

işletmelerin bazılarının devletl,eştirilmesi olup, müftit
sosyalistler ve komünistler gibi, ufak mülkiyeti ve ufak
işletmeleri devtetleştirmeği kabul etmez.
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ı

ç) Devletleştiriien iktisadi müesseseler, ııemuriyet
zihniy,etiyie işietilmiyecek, istihsalden biitün işçilıer il-
gilendirilecektir.

d) Deviet gliyle isletilen müesseselere hususi şahıs_lar muayyen nisbetlerde hisse senetleriyle iştirak edebi-
lirler.

e) Devlet bu.işletme mahsül ve mamulAtını, ha,lkıa
refahını güçieştirmiyec;k ve hayatı pahalılaştırmıyaca.k
şekilde bir kArla h,alka şatacaktır (tabii lüks ıiaddei". .r"içkiler bundan hariçtir).

1 ) D eul et Ie şt i,r i l,e c e k, ıni l I i I e şt i r i I e ce k s, e y Ie r :
Bunun t,eferruati şimdiden tesbit ,edilemez. Memlc-

ketin iktisad? vç m6l1 bünyesinin ince ve derin tahlil vc
tetkikinden sonra bu hususta cetveller yapılabilir ve bir
tasarı düşünülıebilir. Şimdilik ancak ana çizgileri kona-
bilir.

a) Bir kere, büyük servetlere ve büyük mirasl4re
kuwetli mütera,kki vergiler konmalıdır i buna karşıİık
ufak miraslardan, ikramiye ve tekaüdiyelerden pel. İilrl
vergi alınmalı, zaten ufak olan bu meblAğlar, bugün ya-pıldığı gibi, işe yaramaz hale getirilmem,elidir

b) Büvük bina sahiplerinden de, f.azla irat tesbit edil-diği takdirde, ayn, şekilde vergi almalıdır
c) Büyük ,araziler devletleşti.rilmeli ve §onra bunlar,

topraksız köylüy,g dağıtılmalıdrr. Bugün Toprak Kanu-
nu ile bu lıayırlı işg başlanmıştır. Buna hız vermeli, fa-
kat topraklandrrılan köylül.er,e de ufak bir işletme seı.
may,e§i ve va§Itaları avans ,olarak mutlaka veri,lmelidir.

ç) Miktarı çok fazla olmasa bile, muayyen bir zamar
boyunca verimsiz bırakıldığı anlaşılan hususi .servetlerc
ve lükste, s: iahatte kulianılmakta israr edilen servetlere
-kendi hAdleri fazla vergiler,e tAbi tutulmamış olsa bile-
deviet taraiından e1 konulur ve bankalar vasıtasilen o fert-
ler h,esabına işIetilir.

d) Büyük servet kaynakları, mAdenler, taşIt vasıta_
ları, büyük sanayi işletmeleri istisnasız olarak milletleş-
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tiriiir ve işletil,ecek olanlar da ancak devlet eliyle işle-
tilir.

e) Fazl6 işçi kullanan bütün orta işletgıeler de dev_
1etteştirilir.

f) Fert teşebbüsierıng +erkedilenl,er ise, kullandık-
_ları her türlü işçilerin emniyet ve r,efahlarını Beveriç
plAnına benzer bir sistem dahiiinde içtimai sigortalarla
garantİ etmeğe meçbur tutulurlar.

g) Devlet dahi işlettiği bütün memur ve işçilerini
ayni sistem dahilinde koru:ıağa m,ecbur olur.

h) Fakir halkın yasama seviyesi yükseltilecek, sefa-
let önlenecektir.' i) Zengin fakir, bütün Türkler, yeter derecede kon-
forlu, fakat sert, sıhhi ve sporlu bir hayattan zevk alma_
ğa alıştırılacak, lüksle rehavete kaçan yaşyışla mücade-
.le edilecektir.

2) Devlet ışJetıııesinde ı'ktisadi esaslar..
Muayyen bir istihsali olan her devlet işletmesi, en

ufa.k işçisinden, en büyük idareci memuruna kadar, her
ay maas almakla beraber, ayrlca istihsalin netioe,siyle de
ilgit,endirilirl,er. öyle ki. meselA filAn fabrikanın malları
piyasada satıldıkça, bunların hasılatından onu hAsıl eden-
lere pay çıkarılır. Bu hisse (meselA % lO1, işçisinden
idare müciürüne kadar pek az farklı olarak, ya her ay, ya
da her 3 .ayda bir, tevzi edilir. Deviet satış bürolarındakı
işçi ve rnemurlar icin de aynı usul cAridir.

Ayrıca, bir rekor m,üsabakası konulur. Çap nis-
beti tabii nazara alınmak şartile, ayni cins işletmeler ara-
,sında istihsAl veya rağbet edilen kalite rekorları tesis
edilir ve, bu rekorl.arı kıranların hisse nisbetleri arttırı_
1ıı. Kendikendinin rekorunu kıramıyan veyd başka bir
işletme tarafından rekoru asılan işletmenin hisse nisbeti
eski haddinc.iııer.

Nihayet, 4 yıllık kalkınma plAnları yapılır ve her iş,
letme icin o dört yıl içinde erişil,ecek asgari seviye tefer-
,ruatrna kadar tdshi+ edilir. Bu plAniarın başarılıp başa_

--)
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Tılamaylşına göre d,evle1 mükAfat veya mücazatta buluııui.
Sosyalist bir memlekette başrı kazanan usul gereğince
"hamle ekipleri,, teşkil olunur v,e aksaklığı görülen işlet-
meye bunlar İnuvakkaten sevkedilir; bu ekip ora işçilerine,
gecikm,e düzeltilinceye kadar yardımda bulunur. İşletme
idarecileri, ihtiyaçları hakkında merkezden haksızlık ve_
ya lAkaydi görürlerse, Yüce Kuruiun Millet müfettişle-
rine şikAyet ederler ve tahkikat açılır. Hükümet lAkaydi-
den mesul tutulur.

Bütün bu hararetii çalışma, pl6nlı ve teşkilatlı oiaca-
ğından, işçilerin fazia yorulrna§ına ıııeydan verilmiyecek
ve mecburi çalişm6 saati dışında bırakılacak bir iki saat-
lik ihtiyara kaimış bir paydan başka daha fazla çalışmak
yasak olacak, işçilerin eğlenceleri ı ğı-zıor.g seyahatleri
devlet tarafından çok ucuza temin edilecektir. İşçinin
Rusyadaki gibi öldüresiye çalıştırılması menfur sayılacak,
bilikis memur ve işçileri,n maddi refahla birlikte, eğlen-
celeri ve kültür edinmeleri de temin edilece,ktir.

Millilestirilen büyük çiftlikl,er ancak muvakkaten
devle1 tarafından işletilecek, kaide, topraksız köylüye
bunlarııı dağıtılması olacaktır. Toprak işlerinde, küçük
ve orta mülkiyetin şahsi teşebbüsle işletilmeti ve gelQti-
rilmesi, kabul edilecektir.

Devletin henüz el atmadığı alanların .boş kalmaması
vç teşebbüsün teşviki içiıı dg kanuni garantiler ve ha,k-
iar tanınır: hususi mütesebbisler, işletmelı:,rinde işçile-
ıinin hakkını yememek şartile, kArdan tam istifade eder-
ler. Devl,et bu isletmeleri satın alacağı zaffıan ise, müte-
şebbisl,ere taznıinat verdikten başka istihsalden daima ç
müteşebbislere veya varisleri için muayyen bir hisse hak-
kı tanır.

Devletin diğer memuriyetlerinde, dolgun maaşlı az
rnemur kullanılacak v: kırtasiyecilik asgari haddine in_
dirilerek. bu hususta "Amerikan,, sist,emi esas tutulacak;
tı r.
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lY - BarışçıIık ve Anti-Emperyalizm
Preneibi

Atom çağının İieri Türkçüiüğü, su esaslar içinde Ba-
rışçı ve Emperyalizm düşmanıdır:

1) Mill,etlerarasındaki kanunsuz çağ, kuwet çağı
ve Birleşmiş Milletl,er gibi teşekküllerin henüz tam gü
ven veremedikteri çağ devam ettikçe, Türkiye silAhlandı-
rılacak, bir silAh sanayii yaratılacak, ,ordu kuvvetli, genç,
lik atılgan, halk uyanık bulundurulacaktır.

2) Herhangi bir tecavüz veya işlerimize müdalıale,
yahut insanlık adına da olsa, milli varlığımızı kaldırmak,
eritnıek teşebbüsleri karşısıııda, bir an bile tereddüt edi1-

meden harbedilecektir.
3) Milli hak ve menfaatiarımız evveli milletlerarası

teşekküllerde, sonra da kuwetimizle müdafaa edilecek-
ti r.

4) Birl,eşmiş Milletler Kurulunun başarısı için azami
gayretie çalışılacak ve y,ardımlarda bulunulacaktır,

5) ister Birteşmiş Milletl,er Kurulunun gelişm,esi,

şur,etile, isterse yepyeni bir adım şeklinde tatbikinıe ka1-

kışılacak "Dünya Devleti,, projesine azami bir iyiniyet
vg enerjiyle yardım edilecektir. Bu Dünya Devletinin,
milli varlıkla,r3 dokunmamasl. milli hususiyetlere ilişme,
.r_nesi esasına dayanması ve iri, ufak, yeni sömürge, eski

sömürge gibi farklar gözetmedeıı, bütün miletleriıı hür-

.iyet ve istikliti pr,eıısibini ön plAna alrnasl istenecektir.

fauiatile bütün dünya Türklüğünün bu prensipten isti-
fade etmesi tezi en evveln müdafaa edilecektir. Fazla nü_

fuslar için, çok az nüfuslu gen§ yerl,erde (Afrika, Avus-

tralva, Güney Amerik3 gibi) ve yerli hal;kın söınürülme-

mesi şartile yürt edin,ebilmeleri meselesi hakkaniyetle

kabuledilecektir.Yurtsuzmill'etierin(mese,LAYahudi-
1erin), kimseye ait olmayan veya az nüfuslu kıtalarda

yuut edinm,e hakları tanınacaktır,
6) Her ne'ad ve şekil altında olursa olsun, emp,erya-

lizm yasak sayılacaktır,
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Kı§A PRoGRAtl
1) Miliil7etçiyiz:
Türk milietini bir değii, birçok bağlarla birbirirıe bağ-iı 60 milyonluk bir millet olarak bilir,'milletimizi ,. ,.-

tanımlzı aşkla sever, milletimizin bütün milli hususiyel
lerini beğenir, korur v-e gelişmelerine çalışırız. zar.arsrz
veya favdalı geleneklerimize candan ba,ğ|ıyız. Bunların
geiişip asrın ihtiyaçlarına uygun oimasın3 çalısırız, fakat
en ufak zataıI görülen geleneğimizi de terk,edecek kadar
inkılipçıyız. Kendi kültürümüzü ön plina alır, fakat dün-
ya kültürünü de ihmal etmeyiz. Türk mill,etini h,er mill,e-
tt tercih eder. yaradılıştan orıda var olan cevher ve kabill
}ete inanır, bütün öteki millet ve soylara üstün biliriz. Bu
tercih sebebiyie. kanımızın karışmasın1 da, milletin esas
işlerinin bizden daha az ehil olan soylara bırakılmasrnı
da istemeyiz. Türk milletinin d,aima müstakil ve milli bir-
tik haiinde bulunmasını prensip clarak kabul eder ve bu
prensibi gençliğe ve halka asılarız. Millıet işlerinde va-
tanperverlik, dürüstlük ve calışkanlık şartlarına ön,em v€-
ririz. Millet için faydalı prensipler güdülmesini, zararlı
yollara sapılmaması.nı ister ve bunun için çalışırız. Büyük
milli Ve içtimai divalarımızı iyi bilmeğe, benimsemeğe,
tam ilgilenmeğe ve bunların halline çalışırız.

D6vAlarımızdan birkaçı (1) : Cemiyetimi z bir AhIAk
buhranı geçirmektedir. Ahlak İnkıl6bı şarttır. Kuvvetli
bir ferdi vicdan, olgun şhsiyet ve cemiyet duygusu vere-
cek olan Ahlak terbiyesi, muhakkak ki mekteplerde başla-

ı
(')Bu kısımlar son dakik.ad3 zaruti olarak çok kısal-tılıp etraflı izahat ikinci baskıya bırakıldığındanl şimdilikbu hususta tafsilit isteyenlerin , |g44 de yİyınlanjr, '.l[il-liyetçilik Yolunda,, adlı kitabımın ilk bahsine müracİat

ctmel€rini rica gderİm.

I
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nacak, yayInlar ve hatta sinemalarla devam edi|ecektir.
Lüks, kumar, içki, ahlAksızlık ve yolsuzluk gibi yaralara
karşı çok şi,ddetli davranmak da bunu ayrIca sağlıyacak-
tır. Okullarda spora birinci derecede önem verilmesi, yal-
nız vücutları değil, 3hl6kları d4 koruyacak, gençliği millt
d6valarla ilgil,endirnıek, başıboş duran enerjisinden bu
yolda (mesel6 köy kalkınması işlerinde) istifade etrnek,
nihayet genç evlenmeleri teşvik ve bunları mümkün kıla-
cak sekild,e devletçe yardımiard3 bulunmak, bu dAvAnın
kökten halli için gidiiecek başlıca yollardır.

Miili Eğitim divAsı: Gerek terbiye, gerekse tedrisat
sistemimi,z, kökten değişiklikle, modern ihtiyaçlara daha
uygun müsbet bir yol6 sevkedilecek, hem de ah]Ak ve mil-
liyet noktalarından yeniden gözden geçirilecektir. Genç_
lik dAvası baslıbaşın3 bir mes,ele olarak ele alınacaktır. Ni-
hay,et devlet yayınlarında, milii eserler meselesi, hümaniz*
madan dalıa ön plina geçirilecektir.

Teknik ve Saınyi dAvası: Med,eniyet ve fen alarıında-
ki büyük geriiiğimizi süratle düzeitmek için hiçbir fıeda-
kArlıktan cekinilmiyecek v9 aTami enerji sarfolunacaktır.
ıı9n yılda on asırlık iş yaptık,, gibi boş övünmelerle avun_
namıza bir son verılecek, Türkiyenin ta,bii servetlerinin
işletilmesi, bol teknik eleman ve mühendis y,etiştirilmesi,
enstitüler kurulması, yuzlerce fabrika yapılması, Türki-
yenin bir sanayi meml,eketi haline getirilıııesi için bilgiyle,
cnerjiyle, devemla ve sebatla çalışılacaktır. Tahsil mese-
lesi, istikraz meselesi, Gençlikten istifade meselesi, pro-
gramlı ve plinlı çalışma meselesi, Sosyalizm, Hamle ekip-
leri, rekor müsabakaları, müstahsillere istihsalden hisse
verrrıeık esaslarl. dürüst, bilgili, çalıskan ve faal hükümot
adamları, bu ddvanın halli için gereken şartlardır.

Köy d6vAsı: Yepyeni 25.000 köy i,nşası, topraksız
köylüye toprak verilmesi, ağır yüklerderİı ve vergilerden
]rurtarı.lması (Hazinıenin bu vergi açığı fazla zenginlerden
alınacak müterakki vergilerle kapatılacaktır), refaha ka_
vuşrna§tnı sağlamak, sıhhat ve bilgiyi köylerg kadar gö-
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türmek, kooperatif usulleriyle, köy arazilerini modern
,zitaat ırıakinöleiiyle (memlekette ilk olarak ziraat sana-

yii kurulacaktır) toptan sürmek vg biçnek, tohuınları,
hayvan nesillerini, gübreciliği, ziraatçiliği islAh etmek,
sularna meselesini halletmek, köylüleri muayy,en mev-
,simlerde devlet vasıtalarile pek ucuza yurt içind,e gez-

dirmek, uyanık olmalarını, eğlenmelerini sağlamak.. ilh.
Ne güzel, ne büyük işler, değil mi? Yapılacak bunca

_mıazzam işi olduğunu idrak edecek olan Gençlik, cazi,
eğl,enceğe, sefahata ve başıboşluğa daiabilir mi? Asıl sa_

adetin, bu ülküler ve dAvalar yolunda ç,aiışmak olduğur.u
Gençliğin toptan hissettiği gün, memleket divAları hal-

ledilme yoluna gireoektir.
Dah3 çok divalarımız var: zihniyet, dil, din, fıtri cev-

herimizin korıınması, milli birlik, idare, kırtasiyecilik-.
ilh gibi, inkılAp ve çare bekleyeıı nice nice rn:uazzam

milli d6valar...
işte milliy.etçilik, bu dAvaların bilinmesini ve halle-

dilmesini de Amirdir. Milliyetçilik bunun için büyük ve
azizdir. Bunun için faydalıdır.

2) Şansiyetçi Demokrat.ız :

Modern Demokrasilerin bütün hürriyetl,erine taraf-
-tarrz ve bunların knğıt üzerinde kalmaması, tatbik edil_
mesi ve zorlanıp sapıtılmaması için gerekli tedbirl,er sağ-
'lanmış, müesseseler tasarlanmIştlf. Ancak yabancı bir
alevletin menfaatiarınI gütmek, mill|yet ve aile düşman-
lığı, isyana, diktatörlüğ€, işticaa, dini taassuba teşvik,
hiçbir vechile harbetmemek için propaganda gibi, milletin
tmniyetin.ı karşı işlenen ağır suçlar hürriyetten istifade
edemezler. Fakat bu talıdidi hükümet değil, Yiice Kurul
yapar ve yargılar. seçimler tek dereceii ve gizli oyla ya-
pılır, tahsil ve liyakate gör: her vatandaşın oy adedi
bir grup tasnifine tibi tutulmuştur. Fazla oylula,rın ye_

kfıntı hiçbİr zamar. tek ovlularl aşamaz, sadece reyler da-

ğıldığı za:lan tesiri görülür. Fazla oy sahibi oimak tahsil-
sizler ici:r bi1: mümkündiiı. Seçilen 300 milletvelıili Ka-
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mutayı teşkil eder. Yüce Kurul 40 kişiıik bir Ayan Mtc-lisidir, iki Meclis arasındaki ihtilaf, tong.. h"ıt;;. ;;;-lanan iki Meclisçe (Kurultayca) hallolunur.

Milli, tekimülcü, tedrici gidişli ve mAkul sınırlı birSosyaliem güderiz. Büyük servetlrden müterakki vergi_ler.alınmasını, asırı ve istismarcı serma,yel,erin önlenme-sini isteriz. Büyük s,ervet ,kaynakları ve büyük işletme_ler, faz[ işçi kullanan orta boy işletmeler hep deıİletleş-tiriiir. Hususi teşebbüsün mAkul bir hissesi mahfuz tutİ_
1ur. İşletmelerde çalışan her emekçiye, istihsal kArından
hisse hakkı tanınır. Plinlı ,e .e1.oİ müsabakalı çalış,masistemi kabul edilir. Devlet işletmeleri - lüks ,. ;çı.i ,riaa-
de.leri hariç - fazla kArla satış yapm az ve hayatı ucuzlat-
mağa, halkın ihtiyaçlarını ka,rşılamağa, sanayi inşası sı_
rasınl buna görg düzenlemeğe bakarlar. ,Gerek derl.t ,ş-
1etmelerindeki, ger,ekse hususi işletmelerdeki bütün İş
görenlerin ve işçilerin asgari *r"şİ".r, rıefah ve emniyet-
leri, iş, hastalık ve ihtiyarlık tekaüdiye sigortaiarı, Be-
veriç plinından mülhem bir plAn gereğince garanti altı_
n6 alınır. Halkın sefal,etten kurtarılması esas tutulur.
Lüks, sefahat ve rehavetle mücadele edilir. Toprak sos_
yalizmimiz, büyük arazilerin bir kısmının topraksız köy-
lüy,e dağıtılmasından ibarettir.

4) Barışçı ve Anti - Em:peryalistiz:
Milletlerarası güven sağlanıncaya kadar milletçe kuv-

vet'li yç silihiı bulunmayı, en ufak bir tecavüzg..silAhla
karşı koymayI esas biliriz. Ancak Birleşmiş Milletler
Kuruluna ve Dünya Devleti projesine, M,illetler arası
ınünasebetlerde istiklAl, Kanun ve Barış çağının doğması
için,azami yardrmı insani ve milii borç biliriz. Her çeşitemperyalizme düşman ve bütün dünya milletleri lçln İs-
tiklAl taraftarıyv. Dünya Devletinin, milli varlıklar3 say_
gı göstererek kurulabileceğine inanırız. Ve esir T,ürk ülke-

Fı 8

I



ı114 -
lerinin de bağımsızlığa kavuşması dAvasını, bu mill,etlera_

rası kurullarda enerjiyle ve sebatla müdafaa ,ederiz,

ÜÇÜNCtJ BÖLÜM

DELİı.ı-en
A) Bu Prensiplerin Tiirklerin Fikir ye Fiil

rarihinde yeri
l) Türkl,erde Milliyetçili,k:
Türklerde milli duygu okadar mAl0m bir şeydir ki,

bu alanda f.az|a bir şey yazmak fuzuli olur, "Türkçülüğc
Giriş,, adlı kitabımın 44 üncü sahifesinden 92 inci sahi-

fesine kadar olan kısmında bir ha,yli izahat verdiğiın için,

bu hususta etraflı malfimat isteyenlere bu eseri tavsiyc

etınekle mdzut görülmemi dilerim. Kısaca, Yuye'nin, Bil-
ge l(ağanın, Tonyukukun, Ziya Gökalpın geienekçi miL
liyetçiliğini; Orhun Yazıtlarının, destanlarımızın, Kaş
garlı- Mahmudun, Oğuz fiirkleri masallarının, Vini Meh-

İet efendinin, üveysinin,, Namık llemalin, Mehııet Emi-
nin, Atatürkün, azçok farklarla rnilietini üstün bilen, ter,

cih eden, ancak Türke güvenen milliyetçiliklerini; Me_

te,nin, Gök Türk bahadırlarının, Çingizin, Gökalpın, Ata-

türkün tam istiklİl ve mitlİ Birlik Türkçülüklerini, ve

Atatürkün inkıt6,pçı milliy,etçiliğini işret ,etmek ve ha-

tırlatmak kifitlir.
Bir iki örnek de .ıerıe,lİın:

Yuye:
"Meteııün oğIu Giyüy Yabgu'rııım da:nışmanı (miışvi,

ti) Yu5ıc, Titklerin 6det, küItür ve ahllkEa Çıizi,ı'ıIıeşııe,

ınesi için btıtu'n ,ft,uvvetletİyle 9E rşmrş T öItinceye kadeı
gayri miIIİ tesİrlerdcn Tii:tklüği kuııMrmak İçİn iltdİıı_

miş'bir Tiirkçttiliir,, (Ttırkçütrüğe Giriş, sah, 51)

orhtın yazıtları:
"Tiitk bcyleıi, Türk adtrarını bııakmışla:rdı" Fakat
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TÜrk Tawısı, Tüık mİtl,etİ yok olmasın, tekrar mİI]ot oI-
sun diye... Tiirk türesi (örfüAde,ti, geleneği) bozııIaıış
otan ınİ,Ileti, ecı:Iadımın tüııeslnce yaratmrş... Ey i'1ürk mİI.I-eti! 6g|n6;r:e d.ön!..,, (Eski Tiiİk Yazıtlarİ, H. Naıııü
orkun,tetcÜmesİ, C. I, sah. 34, 35, 40, 1936),
Orhun Yazıtla,rı:

"Türkleri başka ülke]erden daka iyi kıIdım.,, (as&'T. Yazıtiarı, sah. a3)
Kaşgarlı Mahmut:

"Tanrı onlara Türk adını verd.i.. OnIaıı iıer,tese üs-tün eyladi.,. t]lulıuk ancak Tiirke yaraşn,.,, (Divanü La-
ga,t-ılt-Türk, 8eısdm Ata[ay tcrc, C. I)
Dede 'Korkut:

"!I,ine girmişhen, bire kiliir, öldür beni,
iş*ıeııce et beni!
Sa] kıIıcını, kes başımı,
KıIıcından, kaçtığını yok!

(fakat) Kendi asllmı, kaııdi kökümü kötüLeıreıı.!
Oğuz eıİjerj dururken *ni öğmcm!,, (Orhan Şai&Gökyay, Dede Kotkut ndrlindem)
Türk - Oğuz soyunun ınüthİş apolojisini yapıp gö&,

lere çıkaran eski bir Oğuz vesilrasında şunla, a" yarrlfrrr:
"Astrın, kökin bilmdiği ye,ıden kız almaş,, uruğuatutuğın tanımadığı soya kız yeırmese..,, (Oğuzaemab-

ıııeşhur bi - Ata,Iar sözl, O. Şatk Gökyay basmİsı, 1938)
Gen,e Dede Kor,kutta:

"Asla,n eniği yine as//aıldır,,
Anadolu ata sözü:

*Çakal eniği ku,rt olııMz,,
Namık Kemal:

"Bu kan yiııe o liaııdır!,,.
Mıehmet Emin:

"B.en bil Tüy'.küm, dılnim, cı'inişim uludur!,, .

Atatürk:
"Bir Tiirk dünyaya fude/fıir!,,

I
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"Muhtaç olduğun kud,ret, damail,arında/<j ası7 kaııd'a

wevcır,ttur.r,
inönü:

- Biw1m mi]lctinıiz, Mi,Iletl,ain en şereİIİSİdİV.,,

2) Türkl,erde Hürriyetçilik (Demo,krasj):

En eski Türklıe,rden, yeni zamanlar tarihinin mutla_

kiyet sistemleri,nin başlarına kadar, Türkl,erde mükemmel

bir Kurultay sistemi görülür, Bu Kurultay, hükümdarın

basit bir "istişar,e Mu-clisi,, değildir, Hakları, yetkileri

bulrr"r, öyle bir kuruldur ki, aşağı yukarı onun benzeri

olan en eski ingiliz Parlamentosu nasıl fert hürriyetlerl

nin ve modern demokrasinin senbolü haline gelmişse,

Türk Kurultayı da, yabancı tesirlerle sorı zamanlarda tas-

ll|"y. uğramasaydı, aynl mod,ern demokrasi şeklini ken-

aİ t"l.a-tilüyle ihraz edetllecel, mahiyeti bünyesinde ta-

şıyordu.
Milüm olduğu ijzere, eski Türk cemiyetinde bir

H,akaıı, prensler, aşiret ve boy beyleri bulunur ve, asil

olsun olİasın, milletin seçkin kimselerinden seçilen Tar,

hanlar vazife görürler. Kurultay işte mill,etin bu ileri ge_

lenlerinden, hahanın lfftfuyla değil, bir hak olarak terek-

nl| 
"O*r. 

Bütün d,evlet işleri burada görüşülü,, lİ.ky:
dar en şidd;etli bir dille tenkit edilir ve Çingiz gibi, Ti-

oro. gibİ kudretli hAkanlar bile bunların hür konuşuşun-

dan dolayı onları mesul tutamazlar, BilAkis, fikrini açık

söylem,eyenler ve çekinenler hoş göıülmemiştir, Bu mü_

,r"l.rşl.. *onunda "hakan, ,ekseriyetin hangl tarafa m€y-

lettiğini görür vg bunlar içinden 6,7 kişilik bir,"Cankı"

"yrrrlr, 
müzakereyi onlarla devam eder, Neticede, bu gru-

buı ekseriyetinin bönimsediği fikre göre karar verir, As_

ç.rı t r".ıoht mese,leleri tıariç, (1) hükümdar ekseriyetin

İll..lrr. muhalif bir karar a|amaz, Alacak olursa, hemen o

anda iskat olunur. Çünkü fiili kuvvet de ordu ümerası

§ETtTEe.-arekitı hikan çok kere danışma su-

retile dahi kimseye afmadan kendi başına kararlaştırmış

tır.

I
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olan ve ekseriy€t iolan bu beylerin ve tarhanların elinde-
dir. N6diren, ekseriyetg rağmen tek kaldığı fikrinde ka-

ğanın israr 3dip bunu tatbike kalktığı halde iskat edilırıe-
miş olanlar da mevcuttur: Mete gibi. Bu halde Kurultan
Şefin fevkalAde kıymetini hesaba katmış ve fevkalAde bir
kararla kendi fikrini icraya başlamasından mesele çıkar.
mak istememi,ştir.

B,eyler ve tarhanlar, halkın gkseriy,etinin meylettiği
fikri bilir ve kurultayda onu müdafaa ederler, yahut dE
tuttukları yol halk - yani aşiretlerinin çoğunluğu - tarafın-
dan benimsendikçe bey kaiabilirler. Yoksa halk, "Seni is-
temiyoruz!,, diye onu atar vg "bizım beyimiz şudur!,, de-
yip kendilerine yeni bir bey, yani mümessil seçerl,er. HaL
tA bu bazan, herşeyin tam ittifakla kararlaştırılmasını za-

ruri kılan vet9 şekline kadar vardığı ,olmuştur. İşte bu su-
retle kurultayda beyler ve tarhanlar _aristokrat olanlar
bile - ancak ve ancak milletin ekseriyetini temsil ,etmekte

ve milletin itimadını kaybed,er kaybetmez bir daha Kurut-
taya girememektedirler. Bir nevi "presidium,, olan 6-7 kİ-

şilik "Cankı,, d3 kurultayın ,ekseriyetini temsil etm,ekte-
tedir. Hökan da bu ekseriyete uyarak hareket ettiğine gii
re, o da milleti tam demokratça idare ,gdiyor demektir.

Türklerde hAkan, o çağlarda _ hattA Avrupada tİ
XVIII inci asıra kadar - başka hükümdarların iddia ettik-
leri gibi, kudr,etini Tanrıdan aldığını ve keyfi ist,ediği gi_

bi saltanat sürmek hakkı olduğunu hiçbir zaman iddia et-
memiştir. BilAkis, hükümranlık hakkını halktan ve halkın
iyiliğine, milletin yüceliğine, fakirlerin kalkındırılmasına
çalışmak için aldığını ilAn etmekt,en geri kalmamışlardır.
Gök _ Türklerde kağan katiyen k,ale yapamazdı. Daima
halkın elinde olması, adaletsizli,k ya\par, veya ınuvaffaki-
yetsizliğe saplanırsa derhal halk tarafından öldürüne,bil-
m,esi vg sığınacak. mukaveıııet tertip rcdecek yer bulama-
ması şarttr. Milli orduya karşı ko,yabilecek derecede kuv-
vetli bir muhafız kıtaatı da bulunduramazdı. Türk hüküm-
darı ekseriya basit ve herkes kadar bir servetle yaşarclı.



_1i8_

Beylerin halkı ezen feo,dal aristokratlar olmasına ne halk
meydan vermis, ne de hAkanlar müsaad,e, etmişlerdi,r. Çir,-
giz Kağan her girdiği yerde kaleieri yıkmış, feodalitıeyi
ezmiş, "kalg olan yerde adalet olmaz !,, demiştir. (Bunlar
hakkında proi.. Zeki Velidi Toğanın '.ibn tradlan Reise-
bericht,, adile almanca basılmış dünyaca meşhur eserinde
etraflı bilgi mevcuttur).

Anca,k, eski Türk demokrasisi, hal,kın o anlık keyfine
ve hİssiyatına göre devletin şu tarafa bu tarafa sürüklen-
mesi şeklinde olmamıştır. Beylerin aristokratizmi, keyfi-
yet yönün€ bir unsur olmuş, Kurultay müzakerelerinde
de "ekseriyet,, çok defalar, rakam fazlaüığı bakımından
ekseriyet olarak anlaşılmamış, reyier toplanmamış, en kıy-
metli müınessiller heyeti umumiyenin yarısına yakın bir
nisbette bir tarafa meyledince, Kurultaya riyaset ,eden
hAkanca "ekseriyet şu fikirde,, ,kanaatına varılmıştır. Fi-
iliyatta da milletin ekseriyeti bu şekil gkseriyetin karar-
larını kabul etmiştir. Bundan başka, hükümdarın şahsiye-
ti de büyük rol oynamlş, Mete gibi, Çingiz ve Timur gibi
fevkalAcie şahsiyetlere, liyakatları nisbetinde y,etki veril-
miş, nizam değişmemekle beraber, fiil,en onun sözü esas
tutulmuş ve güvenilmiştir. Atatürkün durumu da azçok
buna benzer. Ancak bunlar istisnai vaziyetler o,lmuş ve
bu hallerde dahi Kurultay, güvenini kaybettiği an sözünü
ilinletmek veya iskat etmek hakkını muhafaza etmiştir

Kurultay sonunda cıkarılan "Yasa,, ların (kanun) tat-
bikatı, "kuwetli ve otoriter hükiirnet,, şeklini tam olarak
göst,erir. Demokratik rejimli eski Türk devletinde icrat
iıuwet, hiçbir zaman zayıf otorit,eli olmamıştır. Yasaya
itaatsizlik derlıal ölümlg cezalandrrılırdı. Bu bakımdan
millette örnek bir disiplin vardı.

Hülisa, Türkler "KanıJnLu,, ye "Kanıınu saya,r,, bir
milletti. Kanun, disiplin, hürriyet ve hal,kı temsil. Olgun
bir bemokrasinin bütün g€rekli şartları eski Türklerde
mevcuttur. Ne yazık ki Arap, iran ve Bizans tesirleriyle
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gitgide mutlakiy,ete kayıldı ve kurultay müessesesi kay-
boldu.

Namık kemal, istibdatla §avaşan büyük bir siyaset
ve fikir kahramanımız olmuştur. Hürriyeti en güzel o t,er-

renn,üm,etmiş ve Türklere hatrnlatmıştır. Dadaloğlu'nıın
"Ferman padişahın, dağlar bi,zimdiı !,, haykırışı da bunun
halk ağzından en epik bir şekilde ifadıeı edilişidir. Köroğ-
lu, Sepetçioğlu.. gibi haik lİahramanları da, istiMatla hür-
riyet için dövüşen, hürriyet işıkı e,zeli Türk ruhunu tem-
sil,ed,en bahadırlardır.

Mithat Paşa ile Aii Süavi'ye gelince, onlar, Derrıokra-
si yoiunda büyük şehitlerimizdirler (1).

Bizim burada teklif ettiğimiz Demokrasi, bu Türk
rejiminin modern icaplara uygun bir şekilde ihyasındaıı
başka bir şey değildir.

3) TiirHerde Cemiyetçilik ( S:osya,Iizm) :

Gök Türkler:
"Gök Türklerde hükündarın, asıl va4iiesi, millPıtini

rciah ve saadeif içindb yasaıtııı6ığ,a çalışmaktır. (Eski Türk
yazftlafl, H. Namuk Orkun, 1936, C. I, sah, 14)

'Orhun Yazıtları:
"Tijrk Mil]eti! ,Seı tıoft olacgksın! Açsan toH,uk tıF,

diı bil,nıezsin; bir dB doyar isen a,çIık ııedlr hıY,ııPzsin.,.
Amcam helfun tıa,hta o,tu:ra,tak, Tii,rk milletlni yüce e,tti,

doğrulıttu. Fa,ki,ıi zeııgin kı,Idı, azı çok eyledi... Türk mil-
Ieti için gece uyumadım. Güıtdüz atu,amadı,m. Rüçtık kaı,
deşim ue iki şad ile öIesiye ça,Iıştım.. Be,n kendim hAkan
olduğumda etıaitaki yerl.eıe varmlş olan kavirn öIü ve bi-
tik bi,r halde, y,ayan ve çıplıaktı... Ondan sonta Tanrı bu-
yurduğu ve talihinı otduğu için, öIecek olan miilgti diril,
tip do,ğrufttum, çıplak kavmi elbiseıIi, fakiı kavmi rengin,
az kavmi çok kıIdını... TürkiaıiTTt,e, mill,etim,e iyiliği için

,(1) Atsız'ın yakında Ati Siiavi hakkında bir eseri ya,
yınlanacaktır. istifad,eyle okunacağı muhakkaktır.

ı

ı
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gayıet ettim, tok ettİm.,, İIh.,, (Eski Türk Yazıtları, sah-
26, 37,43,70)
Dedg Korkut:

"Tep" gı'bi et yığdırdıp. GöI gibi kı,mız sağdırdım.
Aç o|anla,rı doyurdum, çıptra,t< olbınıları giydiır,dim..,, (Dede
Rorkut, Orhan Sait Gökya.y tarc. si)

Saiur Kazanın "yağma ziyafetleri,, çck d'aha müthişti:
Bu ziyafetlerde beylerle halk tamamile yiyip içtikten

sonra Salur Kazan eşiyle birlikte evinden çıkar varı yoğu
her n,e varsa yağma edilmesini rica ed,e,rdi.

Eski Türklerde, tıek servet kaynağı oian harptç elde
editen ganimet fertlerin şhsi malı o|amaz, hepsİ kağana
teslim edilirdi. Kağan da bunları içtimai bir adalet esası
üzerinden herkese dağıtırdı. Tabii yararlık göstermiş
olanlara fazla verili,rdi, fakat kimse .'ben 

şukadar ganimet
elde etmiştim,, diye bir hak iddia edemezdi.
Eski Türkler ve Ziya Gökalp:

Hem Eski Türklerdeki sosyalizm anlayışındaı, hem
de ZLya Gökalpın bu husustaki kendi fikirlerindıen örnek
verebilmek için, "Türkçülüğün Esasları,, adlı eserinden
bir parça nakledelim:

"Türkler, ma:zide nail oldukları ikti,sadi reiaha isti,k-
balde di mazha,r oıIıınlıdırlar. Hem de kazantlacak seryet-
Jer Saj|ut Kaza,rıım zengi,nlfiği gibi, umıımı dlt o]ma]ıdır,
Türkler, Uiirlıjıyet ve istı'fll1li sevdlkleri için, i.ştirakçİ
(komünist) ola,mazla,r. Fakat müsavatperve/ olduklarrn-
dan dolayı, ierdci de lıatramazlat. Tiirk harsıni en|uygut
olan sist,em solidanizm, yani tesanütçüXiiktür. Ferdi miil-
kiyat, içti.mıai ftsaniide hAdi,m bulunmak şartile ııreşrudu,r-
Sosya/.ı'stJe,rı'n ve lramünistlerin ferdi m,üIkiyeti ilgaya te-
şebbüs etmelerj d'ağru d,eğildir. Ya,Inız, lç,tiınai tesaaüde
h6dıİm olm,ayan fetdi miilkilıe,tl,er yaıısa, bunlbr ,ıı€şru sa-
yılamaz...

"Demek ki Türkierin içtlmai ıncikiıre,si, i,erdi m:illhi-
yeti kaldırmaksızrn içtimat servet-l€,ri iertle,rb gasbettiı-

\^--
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memek, Uıİ,lyyngn menİaatl,ıre .Şa:İİPltmek üze,ıt, rrııhaİaze
ve funm:İyesı',ııe ça/ışmaktür.,, (Z. Gökatp, adl geçe,n eütr-
şh. 137, 138)

Ziya Qökalp'bu Cemiyetçiliktg çok daha ileri gitmiş.
"Ben, sen, o yok, Biz yarız!,, ve "Göğde senin, can onun,
gibi prensipler vazetmiştir.

Iiernalizm inkılAbının iki okuna da, hiç oimazsa niye-
tin nişaııesi olarak, işret edelim:

D evlqtçi:lik, H alkçıtrık.
Atsız'ın ve Borkutçul,arın Türkçülük anlayışları dı_

Sosyalitti.
4) Barışçılık:
Bunun izlerini tarihirnizde ve fikriyatımızda bulup

gösteremeyiz, çünkü hakikaten bize yabancı, strf bu asrııı
bir zarureti olan bir prensiptir. Barış felsefesini tarihimiz-
de bulamazsak ,da, onu doğuran Merhamet duygusuna
bol bol rastlarız. Bartold'un da "Orta Asya Türk Tarihi
üzerınde konferanstlar,, adlı e§erind,e, ad,eti istemiye is,
temiye itiraf ettiği gibi, Türkler katiyen kan dökınekten,
hoşlanmayan, bundan zevk vg neşe duymayan bir mill,ettir.
Türk, hAkim olmak duygusunu tatmin için giriştiği sa-
vaşlarda, zaıuret icabı savaşırken öldürmüş, fakat halka
dokıınmamış, hele harp bitince, bu müthiş savaşçılar şaşı-
lacak derecedg yumuşak kalpli ve merhametli olmuşlar-
dır. Çok kere düşmanları, Türkün gaflet der,ecesine varaıı,
bu acıma ve affetr4ç duygusundan istifade edere,k onun
kuy,usunu kaznıışlar, zaruri haller dışında, o gene acımış
ve affetmiştir.

Türkün bu ezeli karakterini en güzel ifade edebilen
italyan şairi Tasso'dan bir parça nakletmekle yetinece-
ğim:

"Deviren, kırıp döken, sıüp süpiiren yaman bi,ı lrreıı-
gayı selıar ye]i gibi yunıuşklaştırmak müm:kijn mü.diır?
Kotkunç dalgala:rını ka,ba,rta kabari,a yiirüyen bir denizi
bitdan sakinlıeştirırı,ek ka:bil ınütr? YıIdırımı giile çevir-
n*k idkğnı var mıdır? İnsamlar ve hattA tabiat bu sota-
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iara: "Hayır, hayıı., hayırr, demekte teıpddüt etm€z,.de;
ğiI mi?.. Halbuhi be,n fu,sırgainın gJıet yeliıre, coşmıış de-
aizin sevimii bir göie, yıldırımın güIe iıikilAb e,ttiğini göt-
d,iim!,,

"Türkten bahseıliyonım. Düşm:anına sabırı:rlren +
MIısIz bir kasırgaya, korkunç bir denize ve imsa:isız bit
yıIdırıırı2 benziyen Tüık, dost yanınd.a ve sililhsız katmıŞ
düşman karşısında bir seheı yıe,Iid,ir, berrak biı göIdür. Gü
nüI açan bu yeli kasırgaya, göz kaıınştı,rani bu göIü coş
kun bir denize, ftIlnda asa/et uçan bu güIü yıIdırrma çe-
virmek tabia,ti de inclten bin gaflet olıır!,,

,(Tasso, t€rusalem d6livr6, çev. Tu,rhan Tan, Türklet
için söylenen büyük sözler, 1936, sah. 6)

B) Bu Frensiplerin Kendi Neşriyatımda Yeri
Bu bahsi, kitabın tesbit edil,en hacmi aşmasr üzerine

kısaltmak ve tafsilAtı ikinci baskıya bırakmak mecburl
y.etinde kaldığımdan, Milliyetçilik hususundaki neşriya-
tımdan parça nakletmiyeceğim. Esasen buna yer deı yet-
mezdi.: Ergenekon, B.ozkurt, Gök-Börü dergilerinde ve
gazetelerdg yazdığım makalelerin ve kitaplarımın konu-
sunun beşte üçü bu mevzu4 aittir. Barışçılık prensibini
€sasen ,evveılce müdafaa ettiğim iddiasında ,olmadığıma gö-
r€, bu m€vzu üzerinde durmağa imkin da yoktur. Sosya-
lizm pr,ensibini ise, bu kitabın "Giriş,, bahsinde de bildir-
diğim veçhile, Ergenekon, B,ozkurt ve Gök - Börü'deki
birkaç makalemde müd,afaa etmiş, "Türkçülüğe Giriş,
(1940), "Kızıl Faaliyet,, (1943), ve "Milliyetçilik Yolunda,,
(1944) kitaplarımda kışaca işlemiştim. Polis tarafından el
konulan evrakım içindeki 50 z.arflı dosyalarımın 42. incisi
Sosyalizme ait olduğu ve bu bahsin notlarlnı vg işlenme-
sini tafsilAtile burada biriktirmekte olduğum, 1 No. lu
sıkı yönetim ınahkemesinde de babis mevzuu olmuştu.
Nihay.et, "Milliyetçilik Yolunda,, adlı kitabımın (1944),
ger,ek 10. ncu, gerekse 33 .ncü sahifesinde, büyük servet
kaynaklarının hususi ıe,llerle işletilmesine, ve istismarcı,

a
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verimsiz, sermayeye karşı mücadeleyi şart koşmuş, libe-
ral iktisadı tenkit etmiştim. Buraya, Gök_Börünün 4. ncü
sayısında (1.1.94S), "Milliyetçilerin Cevabı,, diy,erek ya-

yınladığım bir yazıdan parça almak isterim:

"Kapitalist milliyetçilik, sa:decc ierdi meniaaüerin
tatminini diişünm,ek vg "milli,ye,tçiyim. demekten ibatat-
tir. Böy,Ic bi,ı dAvAnın aırdısıi,a koşma,k, bugün xdece gü-
Iünç biı hare,lret olur. Ça}ıŞnıIara, payla,rın,ı verfiEk, mo-
dern milliyetçi devletin en başta g,elen ö,devi ol,ınak geıek,
tir.. Geniş anlamile işin ve işçinirı hakkı göwtilmeyen bir
Ie,^dıe, miXliyüçilik d,e yoktu:r. işin hakkı ve payI çalın-
dığı yerde, "ınilli v.a,rl,ıik,, ıstjsma,r e,diliyot denıerrf.ı',r.... iş,
.ğyi de diişiinınek, offiın yükse/ı's,ırıf tam:in etmek, hekiki
milliyetçiiikti,r. Çü,nkü miltretin uzuvlarının ylikse,Imesiy-
le millet ve ıık yükxlir...,, (sah. 12).

1939 da Bozkurtta (C. I, sayı 2) yazdığım "Türk Köy-
lüsü,, adlı yazl sebebiyle (burada "köylü ,efiendimizdir,,

prensibinin lAfta kalışına ve köylünün dertlerine işaret
ediyordum) mahkemeye verildiğimizi v,g mecmuamızln
kapatıldığını hatırlattıktan sonra, bir buçuk yıl sonra ge-
ne Bozkurtta, Tevetin bir yazısrnı ve iktibas ettiği şiiri
basıyordum (Türkcülükte Borc ve Alacak, Birinci Kinun
19zl0, sayı 9, sah. 205).

Siirden bir iki parça:

Zava,Ilının y,erden hi,tm,e damı var"
Kan haber dluymak için camı var.
A:ğzımızda Ef,endİ,ın:İz naınl var,
MiIIBtimin Ef,andisi iştu bu.

*
Kuru ffiıla, ağaç, sapan, &ör eşek
O,nu,n için biitün seıyeü bu demek,

Miltretimin Et,eıüisi şte Eu.

\
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Yağ çıkaıır, ful çıkaıır yiyrptwz,
Bayıaında da yaılı1 bfu şy
O derdini kiınsr,ieıp
lüiltetiınin Efc,fidtsi ı.ite Dn

*
Veıgİ veıiır, aslı,er veii,r, yg,! ye7!ç,
Kazaııcını saklafrüan fuI veıi,r,
I]b:rbe gide,r göğde, lhc,ak, kal verir,
Iıtri,ileti,ınin Efar*tisi şte Du.

*
,!.. L

Sevinç gü4ü bııakıtır e,n, geriç
Kara günde siirüIiiı en il,eıi,
Şeilit 1ıbtar, bellf değildıV ye,ıi,
DllilXetimin Efelıtdi:§i şre Du 

İ

. Köylümüzün derdini istismara çalışan ,komünistler, en.
koyu ırkçı ve iddialarına göre "mürteci, burjuvao, diye
ilin ettikleri Bozkurt mecmuasında işte btiyle yazılar çı-
lııyordu. Romantik Tür.kçülük değil, milli dertlere par-
mak ba§an, halle çalışan Türkçütük.

Demokrasi prensibinin yayımımdaki yerine dg çok kı-
sa olarak işre1 edeceğim. Bütün makale va kitaplarıında
bu mevzu geldikçe, demokrasiye inancımı açıkçg betirL
rniş, nihayet, hür konuşmaktaki israrım sonunda ben de
1944 de tevkif ıe,dilmiştim. Burada yalnız ..Türkçülüğe
Giriş,, ten parü alacağım. 1940 de yayınlanan bu eserim,
program kitabım mahiyetinde olduğundan, delil teşkil et-
mesi bakımındaıı önemi takdir ediliı. Türkçülüğü Faşizm
şeklinde gösterıneğe çabalayanlara cevap verdiğim sahife--
lerden:

"TürkçüIüğün i'aşst ldaoilojileıdcn ayrı,Idğı nol<t*
Iar çok miih|im ye esa§rrdrr. Onlaıın "diktatör-şei,, pıaıl-.
sİbi ile biüm "hiirriyetçi ue disipllııtri d:evlüt,,
tnİz atasında tam bir ayrılis vardft. ilaşı'st ıldeoloji,Mıi'
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esas cJaıra.k şfin yanıImazlığını fubul üeıIer. Bu "tek,jn
emi,rtrenııış körükörünc itaat ederler. En delice fcşeüöiis-
Ieıde bile, hiç bir da,nışma, iti,taz ve tenkit mgrcii yöktıır.
Diktatöün istibdadı önünde d,evleti idareyte müIretrIaf o-
lanhr bile dalkavu'klaşıı,.. .Fı'&ıi &arşıiaşü ıımabrına ve iti-
ıazlaıa hiç müsaadı edilnıcdiği içİın, hr.r şey bu "tek,ja
kaiasına göre - çok kere yanlış ye,r,e saplaiınbilecği Eiı
iikre göre - oflacaktıır. Mıec]is vardır. Fakat dlkta,tör, işIeri
yaptıktan sanra gelir izalnt verlr ve keııdi,ni a,IkışI1tır!

Halbuhi TürkçüIükte vaziyet baınfuşkadır..,, (sah. 31,
32 ).

Ve Türkçiilüğün demokratik esaslarl tekrar edildik-
ten sonra:

"Yaptıktan sonra değil, yapmadan Meclise müracaat!..
ışte, Faşist diktatörlüğü olduğu kadar, demokrasinin par-
tici pr,ensibine ve ekseriyeti,n ruhsuz rakkamlarına da kıy-
ınet vermiyen bu öz Türk rejimine "disiplinli demokrasi,,
diyoruz (1).,,

Şu parçada da, P,olis - Devlet rejimlerinin başka bir
cephesi tıenkit edilmiştir:

"Faşist, Nazist, Bolşevik diktatörlükler (2), ('Milli
Birlik), (ülkü ve Fikir Birliği) mazeretleriyle, fikri sa-
hada da yeknasaklığı zor|a teessüs ettirir, kabiliyetleri ve

(') O sıralarda, fırkacılığa aleyhtardım. Parti hırsla-
rı yanılttığı ve parti menfaatini mİllet menfaatından önce
düşündürttüğü bir hakikattır. Ayrıca fırkacılığın millet-
icri tefrikaya düşürdüğü oe düşüneceği de bir gerçıe,ktir.
işte bu mahzurları dolayısile, ve B,alkan Harbinin rİzaleti
hatırasile, particiliğe muartz bulunuyor, hürriyete ve se-
çimlere dayanan, fakat partilere bölünmeyen bir Demok-
rasi tipini tercih ediyordum. Ancak bugün, particiliğin,
zararrndan daha çok faydası olduğuna inanmış ve yanlı-
şımı kabul etmiş bulunuyorum. parti murakabesinin, hat-
tA parti mücadeleterinin, zararlı taraflarına rağmen, mil-
1ete daha çok faydalı oldukları anlaşılıyor.

(') Bu kitapta, Bolşevizmi de Faşizmin bir nevi - ya_
ni Kızıl Faşizm - olduğun3 ilk olarak işaret ıetmİş bulunu-
yordunı.



_L26_

kıymetli fikirleri öldürürler.. Tef,ekkürü de "kaz adımı,},

yürütmek istemişlerdir.. Bu ise bir milletin istikbali için
ço,1ı zararlıdır... Bundan başka, F,aşizmin - ve Nasyonal -
Sosyalizmin _ Türkiyede tatbikini düşünmek adeti cina-
yettir. Faşist ve Nazi devl,etler, yurdumuzda gözü olan
devlıetlerdendir. Bekliyorlar. Yabancı bi,r devletin rejimi-
ni kop}e etmek, ona ıriüdahaleye teşebbüs vesilesi v,ermek

demektir...,, (sah. 34, 35).
Sah. 36_37 de, seçimlerde keyfiyet ve liyakate göre

oy farkı tanınması lüzumunu müdafaa ediyordum.
"Türk fikriyat vg fiiliyatı,,nı incelerken, sah. 97-10O

de Demokrasi ve Hürriyet prensiplerinin mAzimi zdeki iz,
xerini belirtiyor ve Demokrasinin milli bir prensip oldu-

ğunu isbat ,ediyordum. Sah. 206 da, [Vtilletl,eri çökerten
Amilier arasında Diktatörlük rejimini yg her çeşit istib-
dadı saymış (13. cü madde), Yükseliş imilleri meyanınde
da (7. nci ınadcle) makül bir Demokrasi r,ejimini kaydet-
miştim. Nihayet Son Sözde, Polis-Devlet rejimlerinin
tehlikesine tekrar dikkati çekmiştim (sah. 228,229\,
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§on Söz
Milliyetçi, I-Iürriyetçi - Dem,okrat. C,emiyetçi - Sos-yalist, Barışçı - Anti - Emperyalist bir ileri TİirkçülükPartisi

_Kozmopolitliğe, Komünistliğe, Kapitalizme, Dikta-törlüğe, irticaa ğüşrnan bir il,eri Türkçülük Partisi,
Milli dAvAları t:ım benimsemiş, muayyen prensipierle,bunları halletmeğe azrnetmiş, bayrağınğ . '.Türkçülük,,

Hürriyet, Adalet, Haikın refahı ır" Ad"l.,,, yazılı olan,milletin bütün sınıflarını birden kucaklıyan bir ileri Türk-
Çülük Partİsi... Mİlletlerarası münasebetlerde istiktAl vebarış arayan, sosyalist ve dernokrat milliyetçi partl..

işte milt,etimizin kaç asırdır ve halkımızın içten içenekadar zamandrr beklediği Parti budur. Tarihimizin bek-lediği büyük, deri,n, köktü inkılApları ancak bu Parti ya-pabil,ecektir. V.e 3srımıza da, memleketimize de r1ygro'*-lan parti budur.
Bu partiyi kuracak olan idealist kimseler, emin oLsunlar ki vatana en büyük hizmeti yapmış olacaklardır.
Bu yolda biz, az çok gskimiş bütün Türkçüler, kale-mirnizle ve olanca gücümüzle y"rdr-" hazırız. Fakat te-

reddüt etmeden ve tereddüde düşülmesin,e meydan v,erme-den açıkça söyliyelim ki bu yoıa" ng bir mevki, ne bir
rütbe, ne de adaylık, milletvekilliği gibi herhangi bir kar_.şılık ne bekliyoruz, ne istiyoruz, ,-. a,.. - şhsen - kabuledebilirim..

Biz bu Ülkünün ancak neferleri olmakla şeref duya_cağız. Yol aÇacak olanlar, teşebbüs ed,ecek, rütbeler alacalç-olanl9r, şöhretleri taptaze,ruhları tiksintiyi tatmanışgtnçIerdir.
Tanrı hş"r, versin.
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lçiNDEKıLER
a

- Ön söz

- Giriş

1) Asrımız|n son merhalcleıi.

1- Milliyctçilık
2, Dımokraıi
3 - Soıyılizm
4 - Eopoıvaliım düşmıılıgı vı

Bırılç,lıL.

2 ) Dört prcnsibin karşılıklı
du'.umları

3) Bugünki Türkiyede Par-
tiler ve gazctclcr

a ) Dört prcnsibin benimse,
mediğimiz çeşitleri

6 ) Türk f ikir ve fiil tarihin-
de İleri Türkçülük

6 ) Eski kanaatlerım ve llc,
ri Türkçülük

- Birinci bölüm: PRENSIPLER

1, Milliyetçilik Prenıibi
2, Dcmolırııi Pıcoıibi
3, Soıyıliın Pıcnıibi

. 4 - Barışç,lılı vı Aıti, Empcryı,
liım

- lkinci bölüm: KISA PROG,
RAM ve MILLı DAVALAR

- Üçüncü bölüm ı DELILLER
ve VESIKIıAR

- Son ıöz
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