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TÜRKIYEDE SOSYALiZM

XIX. ybyılın lldnc.l ::,anamda ve XX. yiizyılda TiirlıQetk sosyal
teori olarak sosyalizm akımı konusuna Ugllenmek ve bu konu Ue 11-
ılli arqtırma yapmak uUyenler, dikkate de~r bir çok s~ar ya
nında Ali Namık adı ilzerinde de duracaklardır.

Al1 Namı.it C 1885 - 1953), birçok. defalar sadaret makamını işgal
etm.!.ş olan .Ayan Reisi (Senato Ba.ştam) Kü;ük Sait Pa.şanın oğlu
ve Ankaralı Seyyitzade Ali Namıi'ın torunudur. KAmll Pqa, tklncl
Meşrutiyette, babasınm yerine, sadrAza.m olunca, Devlet ŞCıra.sından
açığa çıkarılmıştır. Çocuklutunu ve gençııtlnl kitaplar arasında ge
çtmıi4. okumanın tadını almış, kendi deyişiyle, Inztvanın ve teteb
buun templa serena'sında yı.şam~tı. Abdülluımit idaresinin son gü
nüne kadar kimseyle ül!et etınediğİ.ni, dostluk kurmadığını söylüyor.

Derken 1908 Devriml! Hürriyetin lllm!. All Namık, bunun üze
rine, sitenin işlerine ve memleket dlvalanna kayıtsız kalma hakkını
kendisinde göremiyor; tullet sahibi ve iyi niyetli_ her yurttaşın yeri
forum'dadır, diyor; o devrin birçok ıı.ydmları gibi, doğru bildiği n
tirleri savunma.it için, arenaya iniyor. tnsan vat.anına yalnız Devlet
Şfırasında himıet etmez, bum saflarında da memlekete haytrlı cıs
blllr, diye düşünüyor.

Seçkin aydının mlsyonuıı.a- inanmış olan Ali Namık, Batıdaki sos
yalist tefe'.ikür akımına ilgi duyan kalem sahiplerinden biridir. Çal
dq Pransız sosyallzmlnln ve ÖT.ellikle Jaures'ln etkisi P.ltında kalmış
tır. 1918 de, ıatanbulda. Fransızca bir kitap yayınlanmıştı: Verite. J~
tice, 8onte. C 1) Kitabın bır böll.lmü TURKJYEDE SOSYALİZM konu
suna ayrılmıştır. Aşatıld sayfalarda Le Sociallsme en Tmqnle beıtlık
lı bu bölümü kısaltarak ıı.ttarecak ve yuann ı,osyellzm hakkındaıld
düşünceleri ile Türldyede aosyallzın meaelesindeki göıiifönü 07,etıe
·mete çalışacatız_

•••
Sosyal1zm bugÜD bütün hür rnemlelı:etlerde engelsiz yayılıyor. Her

,erde ortaklık prensibi örg6tlen!yor. H~r yerde grevler grevleri kov~
lı::,or. Her gün yen! sendikalar meydana gellyor. tşçl dllelı:lerl keskin
ve ıı;öz korkutucu bir blçlme büriinüyor. Emekçiler, Littre'nln deyi
flyle, kBderlerinl ke~dl 111lcrlne almet lsttyorlar. Parti gazeteleri ve.t
ttn erl§tlğlnl bUdirlyor. Ht\.kfunetler kaygı içinde. trtlca kuvvetleri
utları sıklaştırmada. Sosyal devrtmln tarihi teshıl1kle teablt edile
mezse de, bugün detllae yarın, bUyUt soııya.1 aavq mutlaka. patlalı:
Terecettlr.
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Yiıml yıldan bert muhtelif Olkelerdekt alyul m11cııdeleleri ınce

ıersek, sosyali.mıin her yerde ilerleyf.fl ıu,ı bir olayla br1ılqınz,
P:tıınsada· Sosya.l.tst Partisi, Almanyada So&yal - demokrW, !nıtlte
rede laboıır - party bueü,n hükfimetlerin hesaba tatmak zorunda. ol
du.klan birer kuvvet haline ııelmtılercllr. Soıyallmı yUrilyor ve bu
yi.1rüyüşü hiç bir feY dıırduramıyacalctır.

Oy sandıklıı.nnın sonuçlan sosya.l.lun1n yübe]lflnl açıkça ııöster
melı:tedir. KJı.buk hazan lcıru.ıldamaz gibi görilııae de altt& gerçek Ye
derin bir lcımıldan.ış Yar. Ve daha önemlisi de budur. Kafalarda sos
yalizm lehine gerçek bir kımıld&nıf baflamıftır. öyle bir lumıldaıuf
ki, gittikçe, bütün çeYrelere yayılıyor, soıyeteoJn bütün sını.flaruıı
ıanyor. Bug(ln, ıosyallst doktrinlere en ıert tekilde urıı koyanlar
blle bu doktrinlerde bo,ülc bir gerçek ~ oldufunu kabul etmek
zoııında kalıyorlar.

tnsanda yüce rönfillil bir içgildilaü nrdır. tıte ıoıyal1zm ima
nın bu iç güdü.süoe uygun d\lfmektecllr. Bu iç g(ldilatl, imanı, sosyal
tartla.n.n korkunç qitsizlltine Dl'fl, servetlerin haksız dafıtımına
karşı mücadeleye sürüyor. Yeryüzünde her insanı mutlu kılmak ic;ln
savaşa sürüyor. Ve uygarlık ne tadar harekeW Ye akt1t ırörünürse bu
mücadelenin gücü ve bqan şanaı o nlsbette artıyor. Sosyalizm, ide
allerin en güzeli olan TAM ADALET idealine uygun düşmektedir.

Sosyallz:m büyük bir akımdır. Bu akıma birçok meşru özleY14ler
girer. Ne yazık ki, yeryüzünde mevcut büfün ülkeler içinde yalnıs
memleketımız, bu(iina kadar, bu büyüt atıma yabancı k&lmı,tır. Bu
da. gayet tab!Jd!r. Çünkü p.zeteıerimiz, bu tonUd9., kat'iyen ağız aça
mazlardı. En kilc;il.k: bir 1ml ve telmih yasaktı. Sanstlr tepemizde 16-
zetleyip duruyordu.

Pakat, 24- Temmuz 1908 denberi Türldyede deff.ten blr fllY ftl".
Artı..ic basın hürriyetine kavuşmuş bulunayoruz. Sosyalist dllftlnceler
yayı!abllecektlr. Umanz ki gereken gayret barcanacattu. Yatında,
tzmirde, Irgat adlı bir gazetenin çıkacağı bildlrfllyor. Bunun peşin
den sosyalJ.st gazeteler ister istemez sökün edecektir.

Daha şimdiden unl!lann sözlerini t.şitir gibi oluyorum: Memle
keUmiz· -dJyecekler- Avrupanın en az aanaytcl mem.lH:etidlr; bun•
dan ötürüdür k1 so~lst teoriler bizde uyırun bir yayılma •ınlnl 'hu
lamazlar.

Bu itiraza cevap vere:ylm. Türldyede, diler memleketlere, nisbet
le çok daha az tıçi olduğu dotrudur. Bununla beraber bizde bir ı;.-
1.ıfanlar sınıfı, bir emekçi sınıfı :,ole detildlr. Köylfiler, gO.ndelltçller,
müstahdemler,ve küçük memurlar Osmanlı proletaryasını meydana
ıetırmeırtedir. Sosyalist yayın yapacak olan yeni gazeteler, çalıoan-
1.ann menfaatini savunacak, sütunlarını ve iyi niyeUe kaleme alın
mıt yazılannı bunlara sunacaklardır. Bunlar sayıca üstündürler n
hiç fiiphe yok ki, yiıkın bir gt"lecekte, her yurttaşa oy hakkı veril
mesin! safbyacaklar ve bundan gereli gibi ya.rarlanacaltlardır. O •
man onlar, kanunun himayesi altında. i.ra.delerlni belirtecekler; n

l...
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böylece, biraz refaha ve daha tam bir SOSYAL ADALETE tavup.
eatıardır.

Biz büyük bir ıey bllflU'dık . Bir devrim yaptık. Ulus egemenliği
aracı olan slyaat büniyetl kazanmıı bulunuyoruz. Bunu el1mJZden
kaçırmak büyil1ı: cinayet, büytlk şuursuzluk sayılır. 1sUbdadın karan
lık günlerini, o lanetli geçmlfi sevinç gözya.glarlyle gömdük. Onun
hortlaması vatanın ölümü olııcıık, Finis Turqııia demek gerekecektir.

Bu imklnsız öyle delil mi? Türkiye hürriyet içinde yaşayacak,
adalet. içimle ilerleyecek... Demek ki şimdi, Anayasanın sağladığı le
p) hürriyoUerl tullamnak, bunlardan faydalanmak gerekmektedJr.
Daha genlf hürriyetler! elde etmenin yolu budur.

Fakat bir saatte, bir günde değil. flerleme sıçramalarla. olmaz,
birbir! ardısıra gelen merhalelerden geçmek gerekir. tıerleme, a.rıcak,
tam vaktinde yapılııeak ve herb!rt bir ihtiyacı karşılayacak olan ıs
llhatın mantıki z.lncirlenmeslyle sağlanacaktır. Yani; a) Yapılacak
reformun zamanı çok iyi seçilecek; b) Her reform behemehal bir ih
tiyacı karşılayacak; c) Reformlar, blr zincirin halkaları gibi man
tıki olarak birbirine eklenecektir. Niçin? Çünkü, bir retorm ne n
dar önemli olursa olsun, ne kadar tam ve eksiksiz görünürse görün
sün, .hiçbir zaman kemalln zirve.sine erişmiş bir antıte olamaz: yani
mükemmel bir bütun olarak kabul edllemaz. ReformUI? deleri yalnız
lhtln et.tlği feyde olmayıp, bundan başka ve Ö7.ellikle, önceden ha.
ber verdi~ vydedir. Blr reform, ister istemez. diler reformlan ge
rektirmektedir. cBlr reform bir itin b&olangıcı ve bqlı:a blr işin de de
vamıdır.>

Cl~enceau, birkaç yıl önce, Mecliste, Jules Ferry'nin nutkuna
verdiği cevapta, ştıyle demişti: •Dlnlenmed,m bahsettlniz, Bay Bakan!
Hür m11letler için dinlenme yoktur. Dinlenme monarşik bir düşün
cedir. Halt ve millet. bütün canlı organizmalar gibi, durup dinlen
me tanımaz.> ttnııı bir hatip olan Cl"menceau bunları söylediği de
virde, reformcu Te sosyal Fransız Partilertnl henüz hayal kırıkiığına
utratmaınıştı. Bugün biz bu sözleri alıyor ve oldu~ gibi benimseyo
nız. Artuı kesilmeyen reformlarla halkın moral deterlni arttırmak
Ye hiç vakJt kaybetmeden moral yaşama şartlannı düzeltmek için,
ıarııılmıı bir irade ile işe koyulm1llıyız.

Her devirde ve her memleket için en bjjyük dAva yolcsulluğun or
tadan kalkması dlvasıdır. Bir devrimin peşi sıra ıelen günlerde ise
bu dlva 61.el bir aktüalite karakter! kazanır. Yoksullara yardım için
ne yapacal'ız? Sefalete çare bulmalı: için, hükumet ne yapmak tasav
vurunda? Bundan daha tutku uyandıncı bir problem olamaz. tlcti
darlar tarafından 'dJlı:kat ve ihtimam ile ele alınmata lAJlk daha
önemli bir problem olamaz. Zira. ııefalet meselesi, ekmek meselesi be-·
men bütün sosyal mesele demekUr.

Vlctor Hugo, 48 in ferdasında, Yasama Mecllmıde, şöyle diyordu:.
«Sarsılan devleti eskısınden, daha. ÇOk s~m.mlaştırdınız. İl1çblz

tehlike önünde irldlmediniz, biç bir gör~ karşısında tereddüt etme-
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diniz. Dilzenll sosyeteyi, meıru htlktunetl, müaııeaelert, kamu dlrliAf
n!, hattA medeniyeti lı:urtardıruz. HarlkulAde bir ~1 yaptınız. Oilzel
ama, h1çbirşey yapm.1ş ıa)'llmaz.,ınız..Olgunluk çatında olan ve ça
Iııan kimseler etmek.siz kaldıkça hiçbir şey yapmış sayılmazsmız.
ömür boyunca. çalışıp da 1htlyarlıyaıılar başlarını sokacak bir din
lenme evi bulmadıkça! Namuslu fakir ailelerin, saf kalpli köylü.lertn.
temiz yürekli işçilerin, mert k:imseleriQ yardımın& yet.lJecek kardq
çe yasalar, cva.nJelllc yualar yüri!rlükte olmadlkça!a

Ve biraz aşağıda:
cCilzzam nasıl insan bedenini kemiren bir bast&ltb& sefalet de

sosyal bedeni kemiren bir baıtalıktır. CUaam yok edildJtf gibi, se
falet de yok edilebllir.>

Hastalık, evet! Fa.kat, nozogratinin bütün hı..stalıklanndın na
mütenahi aman.sız bir hastalık! Bütün bu hastalıklar, insanlıtın dört
te üçüne ıstlrap çektiren yüz kıurtıcı yaraya nlsbetle ancak llfe1
mesabesinde tahribat y.ıpabllir.

ıstıbdadın boyunduruğunda iki büklüm yaşayan memleketlerde
hallt ıstırap çeker ve tevekkülle boynunu eter. Istıraba tevekkülle bo
yun eyişten daha hazin ne vardır? Hür memleketlerde ıse ha.ile, ya
vaş, yavaş haklarına şuur peyda eder, bı.Jını kaldıra ve haklannı
arar. Bu adalet g&terislnden daha güzel bir şey tuanıır edilebilir
mi?

iıte so.,yallzm burada aka:lyona ıeçtyor. Bu,ünkü sosyeteyi -ıu
nunla suçluyor: tşl ve emeği henüz azatl.ıp kavuşturmamak. Ger
çekten, yüzyinnl yıldan fazla bir zaman var ltl, trısan Hakları Be
yannamesi .Pran.sız yurttwJlannı kurtardı; yüzyıllar var ki !ngtltere
de siyasi hürriyet güneşi doğım.ıştur ve bununla beraber emekçi sı
nıfların durumu orada daima namütenahi acıklı olarak k&!mı~tır.
Adım başında servetle yoksulluk yanyana. !lk olarak, f(iyle böyle bir
sosyal adalet g,ırçelı:leştlren Fransa ve tngilterede sosyetenin çe4IW
tabaka.lan arasındaki • tezat meydanda. Son derece ldillne görünen
ihtişamlı yasalann ardında ne korkunç gedilı:.ler, ne büyük haksızlılı:
lar; Ye Fransa için, tngiltere için doğru olan ötelı:i memleketler için
daha da doğru. Her yerde paryalar var. Batıda. olsun Doğuda olsun
gözlerin önüne küstahça, baya.sızca seıüen lülı:sün yanında. kapkara
sefalet! Batıda olsun, doğuda ol.sun milyonlar ve milyonlarca iman
yokluk ve yoksunluk içinde dağar, yqar ve ölür. Yüz milyonlarca
insan k.1, hayat. onlar lQln bir gazya41 vldlsidir; ve çocuklarının aynı
acılan, aynı ıstırapları çekeceklerini bilerek gözlerini yumarlar. Tan
n &daleU! tasan merhameti! Bu feyler olmasa olmaz mı? Sefaleti
kökünden kazımak mümkün mil?

Sosyalistler' cevet!> diye cevap veriyorlar. Bütün ı;ıplalı:lılt ile me
seleyi ortaya koymak, açlık insanın en korlcunç düşmanıdır diye b&y
kırm&k şerefi onlara düşüyor.

Sosyalistler diyorlar ki:



Her an atölyeden veya fabrikadan tovulabildJkten. k.aldınmlarda
açlığın pençemıe d~tlikten sonra siyasi hflrriyete yani teınırilcllert
miz vaaıtaslyle 1.kUdar hakkına sahip olmanın ve Bakanlan iktlda.r
toltutundan kovmanın ne hülcmfl var? Kann doyurma ihtiyacı, ger-
911kten, en yü~ hWmdir. canıı düzenin dtizenleyiclsi odur.
Bu ihtiyaca nasıl çare bulmalı? Ne yapmalı? Semavi dinler kerem
n sadaka denilen devayı aundular. Yüzyıllar boyunca denenen tesir
siz bir deva.. Devlet bofuna denedi, ldşller boşuna uyguladı. Kamu
iyilik .severllğl, metotla örgütlense de, belki setıµeti biraZ azaltabilir.
Fakat yoksulluğun .kökilnll a.sl& kurutamaz. Kifinln sadakası ve iyi
lik severllti ise, sosyal meselenin çözUmil olarak daha da etkisizdir.
Boııyallstler meseleye Tanrıyı tanştınns.yıp sadece insan hakkından
bahsediyorlar, halka sadaka vererek değil de if bularak yardım et
metl lstıyorla.r. Dinin sunduğu eski devanın karşısına --seneUertn
daha Adil bir şekilde dağıtımına dayanan, istihsal araçlannm yeni bir
düzenl~tırilmesine daya.nan- bir iktisadi tezle çıkıyorlar.

ınsan. ihtiyacın dürtüsü altında çalışıyor; tabiatın unsurlanna
lcarfl savaşıyor, tabiat kuvvetlerini dize getlrlyor. Ve servet istihaal.
ediyor. Pak&t., bu senetler -bugilnedek oldutu gibi hAJ~ bugün de
adalete aykın yasalar sayesinde bir azınlıfın ellnde blrlk:mektedlr;
ve mutlu azınlık, istihsal bafında tan ter içinde servet yıpn yığına
karlı, bu servetleri halt.sız yere elinde · bulundurmaktadır. Derdin
kaynağı nerede? Derdin bütün kaynatı parmakla sayılacak blr azın
htın bütün yurttaşların emek mahstılttnil kendi önüne çekip sömü
rilşüne sea çıkarmıyan toplum tarzında ve 50Sf8l clÜ2endedlr.

Sosyalist doktrinler tara! tutmadan incelenirse, bunlarda. Utopl
lerden yani ham hayallerden daha başka şeylerin de bulunduğunu an
lamamak lmklıısızdır. tktısadl hürriyet siyasi hürriyetin tamamla
yıcısı değil midir? Muazzam emekçiler ordusu lJctisadl hürriyete ka.-

. wşmadılcça poutit hilrrl:,et -bir tuzaktan başka blr şey olamaz. Po
litik hürrtyet ataçtır. Bu apcın meyvası ise ekonomik hürriyettir.
Gerçekten, en mükemmel şekilde örgütlendiği memleketlerde bUe, 61-
:,ast hürriyet sosyal adaleti gerçekleştlrm1ş rııldlr? Hak eşltllil.nlıı
müjdelediti refah qltlltlnl getlnnJ4 midir? Bu soruyu cevaplandır
mak için uzun uzadıya düşünmeğe mahal yoktur;

Bir toplum .iti, orada bası kimseler kapitale sahiptirler ve t11.pl
tals!s dJterleri ne çalışabilirler, ne de ya.şayabllirler; bir toplum ki,•
orada peJr. cüzı bir azınlık milyonlarca yurttaşın günlük emeğinden
arslan payını koparır; böyle bir toplum1'yeter derecede geniş hakka:.
niyet ve akıl temeli üzerine dayanmış bfr toplum olarak kabul edile-

• bilir rııl? ,
. dı vuıtalannın, bütün lf vasıtalannın, topraftın, fabrikaların,
maden oca1ı:lannın ve bütün meskenlerin idareci bir kapltallst azın
ııtı taratından değil de, kümele~ ve federe işçilerin tümü tara
fından sahip olundutu,. bir dünya, bütup. insanların arzın bütün nl-
~erinden fayd&lanacaA'l bir düııya insamn taşıdıl;ı ideale daha uy.
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gun değll mJdlr? 1Jte bütiin mesele budur! tıte ıoıyal!aUerle ıoa,a- '
llst olmlyanlar arasındaki blltün anla.şmazlık.

1n.sanlıtı kemiren sosyal dert acıma bilmez bir t.ablat 1"S9SJD1D
sonucu defildir. Istırap çeken insanlığın sefil durumu b.ynatuu ne
reden alıyor? BencUllğin zorla kabul ettirdltl ve cehlin, gevşekltfin
ve gelenetın de kolayca kabul ettlll yalan kurullarından. ı,ıe. bütün
ülkelerin ve bütün elı:ollenn •sosyalistleri bunu ötretmete, ltunu an
latmağa çalışıyorlar.

Gerçek olan şu ti, blr uınlığın elindeki kapital tnsanl!tı boyun
durukta tutmak ve sömürmek için bir araçtır . Şu halde, bu u1nlı11D
elinden kapital alınmalı ki, !nı;anın insan tarafından sömürülmesi
sona ersin. Ancak o zaman her yurttaş aynı şartlar içinde çalışabile
cek, emetfnln ve zeklsmm bütün kazancını alabilecektir. Bugünlctı
sosyetede kapltallstlerln blltün çabası ka,pitallst olmıyanlann emek
mahsulü ile kendi kapltallertnl arttırmap yarıyor. tşte sosyallaUerin
ortadan -kaldırmak Lstedlklerl en büyük haksızlık.

Bugünkil sosyetede servet tiflnln kabiliyetiyle ve çaJııkanlıtıyle
orantılı değildir. Nice tenbel ve aptal insanlnr var ki milyonluk ser
vetler bunların elinde.. Sosyallstler servetin adalete daha uygun blr
şekilde dağıtılacağını umuyorlar. btıhsal organize ed11d1ti .zaman
servetlerin muazzam nisbette artacatuu da umuyorlar. Onlann ia
tedlğ! toplumda l.fÇiler emeklerinin tam deterlni aldıkl&n için -lfl
tenbellile vurmak şöyle dursun- azamı pyret harcıyacalclardır.
Janres: •

«Şu kanıdayız k1 -d.l:yor- ·kurıılacak aosyetede yalnız adalet ar
tışı olmlyacak, istihsal artışı da olı.cak. öyle bir utış ti, en yüksek
leri en yoksullann kesimine indirerek detll de, umumt durumu bu
günkü imtiyaz)ılann ı:ırtalama refah kesimine tedricen yi!.belter-!k
iD6an durumunu eş!Ueştlrmete elverişli olace.lctır .> •

Sosyalistlere karşı: sız gelecek sosyetenin örıütlenmestnı duru
fonnWler halinde çlzcmiyorsunuz diyorlar. Böyle bir tenkit caidq
sosyallstl er için varit görülemez. Zira. buaünkü sosyalis tler yeni site
nın yapısını ana çlzıi}erinde mükemmelen göstenniflerdlr. Sosya
lizm, geçen yüzyılın ikinci yansında, o zamana. kadar ·nrtulamadıtı
bıılanıltlık ve oynaklık karakterinden yavq yavaş sıynlmış\ır.

Bugün sosYall.zm deyince ne anlaşılmalıdır? Han-1 sıstemlere sos
yalizm diyece~? Perdt halclar yerine, ena üurlnde kollettl! hak-
lar lrıırulmuıni gerütiren her slatem sosyal!mıdlr; ve, bu tollektlf
baklarm muı.ttyett ve iflebn!!lerin idaresi devlete, tomUnlere. veya
serbest ortaklıklara ait olduRıma röre az veya çok geniş komünote-
ler lehine bu haklann lnırulmaıı gerekecektir. Başka bir deyifle. soa- #
yallst rejimde. taşıt vasıtaları milll komünoteye aittir ve onun ldar&
sınde 1..J!etilecektir. btlhUk eşyası da -ürünün herkese iht.ıyaçlanna
göre bölüştürülmesi tanındı-.devlettn, -komünlertn veya ortaklık
lann bütün tıyeleri için müşterek olursa; o aistem tomiinlmı adını
alır tı, sosyalist rejimin son kertesi budur. Yalnız !stlhsal ve taııt
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va.sıtaıarını heder alan sistemin adı ltollektirimıdlr. Kollelrtivizm de
nllen slatemde tifiler üriinlenı ve menkul mallara sahip olabilirler.
Her sosy&llst okulun :varına alt görüılert ba.41ta başkadır. Sosyalizm
den sosyalizme fark vardır.

Son otuz yıl içinde toplanaıı aosyallat tongrelerinln en önemllle
rtoden biri Er!urt Kongre51 olmuştur. Bu kongre, programını hiç bir
sureUe 1k1 anlama gelm.iyecek '8kllde, ıöyle özeWyor:

cAncak, -toprak, maden ocakları, AleUer; makloeler, tqıt araç
ları gibi- tstlhsll vasıtaıan üzerindeki &el kapitalist müllclyetinJn
sosyal mülkiyet haline gellfl lle ve tlcar1 lstlhss.lln sosyete tarafın
dan ve sosyetenin kendisi içlo yapılan sooya]Jaa t istihsal haline gellfi
iledir ki, biiyük ~Ietme ve sosyal emelin gittikçe artan verlmlllıti
bugünedek sömürUlen sını!lar için bir yoksulluk ve baskı kaynağı ol
maktan çıkıp her clhetçe mutlu ıelJfme ve ilerleme ve bir yüce iyi-
lik -kaynatı olacalcLır.> •

Günümüzde sosyalist okullan ve partileri artık hor görücü, ve
muammalı bir tavır takınmaz olmu.J]ardır. Konuşuyorlr.r ve faaliyet
gösteriyorlar. Kari Marı::, sosyalist orgaolzasyonun azıcık tafsilltlı bir
taslağını blle çizmek iatememişt!. ttırar etmeli ki, sosyalizm uzun
müddet bir muayyen doktrin olmamıştı. Bugün dünyayı devrirnletti
recek ve detl.şUrecek olan fonnWü bulmuş gibidir; ve gittikçe artan
bir organizasyon ve propapnd& çabaaı sayesinde, Avrupa memleket
lerinde iktidara dotru yürilyor.

Yır.ıın, kapımızda olacalc!
Sosyalizme diş bllemiyellm. -BlWds!. Ona inanalım. Ona iman

edelim. Ona umut batlıyalım. Sosyalizmin ba.şnnsızlıtı, insan -zeki.
sının bB4&rıswığı olaeaktır. Zira, bugün insan umudunun en yük.sek
zirvesinde görünen ancalı: sosyalizmdir. Günün ·birinde zincirleri par
çalıyacak ve Insanlığı esanıtten kurtaracak olan odur. Yığınlann
daha yüksek bir hayat, daha tam bir adalet özleyişini gerçekleştire-
cek otan odur. Yarınki sitede hüküm sürecek odur. Sosyalist doktri
nine güvenelim. Mücadelemizde hak ettııt yeri alsın.

Fakat bugünkü şartlarda hürriyete henüz kavuşmui bir millet
için bUyük bir siyasi devrimin peşi sıra ister istemez gelen kanşıtlık
ortasında derhal sınıf savaşına atılmak memlekete zararlı olabilir.
Biraz iyilik beklerken çok kötülUk doğabilir. Her ne pahasına olursa
olsun buna meydan vertımemel!dir. Amaca IY1 niyetle varmalıyız. tk
tldule.r ön görürlil olmalıdır; bugünden tezi yok, büyük sosyal re
fomılann temellerini atmalıdır. Gecikmeden, insan dayanışmasının
güzel, büyük, gerçek eserlerini yaratmağa koyulalım. t.ktldar ilk ola
rak köylerimlz1 harablden, tefeclllkten lcurtarmalı:la tşe ba.şlaam, köy
lüyü bu beltyeden kurtarsın. Vergi meselesinde, oisbl eşitlik gerçek
eşitlik demek olmadığına· göre,. progres!.f vergi p~nsiblnl kabul etsin.
VerıUerde müterakkilit yani ilerleyicllik esasını benimsesin..Zira ·bu
günkü vergi sisteminde, zensin, artan malının sadaka bile denem.lye-
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oelı: .tJnnhsi ile ftJ'1tWnl öd!11or; fakir be ımnunımdi.ıı Jcoi>ahp .,..
rfyor. (2)

İktidar, aynı zamanda, yabancı kumpanyalar nezd!Dde mtıdı.l»
lede bulunmalıdır. Bu kumpanyada çalıpnlann ya.ıazna durumwm
det-hal düzeltmek 48,rttıi'. Böylece grevler) vukuundan önce önleme
yoluna gtdilmelidir. Bizde lş örgUUeiımemlştlr. Ne korporasyon admı
tqımağa !Ayılı: korporasyonlar, ne de henüz ı11şeym halliıde sendika
lar var. Bu şartlar altında, patıa.Jı: verecek grevler utwı müddet ail
remez, g~leytp yayı)amu. Palı:at bu grevler hattl lı:ıamJ de oJaa.
batll çabucak sona da erse, sik.sık tekrarlandıtı takdirde, gerek elı:o
nom.lk durumumus ve getelı:se kamu düzeni lçln üzücll sonuçlar dO
ftlrablllr. Hem meınlekeUn yllksek menfaati ııdma hem de yeni reji
m.in men!aati adına ne pıilillsına oluru oliWl, buıidan hçınılmalı
dii-.

Bu rejim yıtınlarda btlyiik ümitler uyandırdı. Çalıf&ll)ann p
leri önüne haritullde tı!Uklat açtı. Yıfinlar blrıeyler belı:llyor, bir
şeyler umuyor. Mütereddi\ ve mızmıs bir polltllı:a ile onların umut
lannı boıa çıkarmamalı. Kardeşlllı: ve adald sözleri karın doyurmu.
Yığınları yoksulluktan kurtarmak gerektir. cBOf vaiUerle katııı:ll,ftı
rılmış şarabı> onlara, gönül rızuı lle, yutturamayız. Büyük hayal
lı:mklıklanndan dotan bü:,ilk kıqınhlı:ları Oııleyellm. Hallı: için bir·
şeyler yapalım!. ..

Görülüyor k.l, sosyalizmi büyük bir coş lrunlulı:la savunan Ali N&
mık, meseleyi önemle ele alıyor; sosyallzmln ne oldutunu ve soııya,
Ustıerin ne lstedlklerlni anJatmata çalııtyor; ve bu anı.da, komilnfs-.
min ve kollektivlitn.ln tariflerini vermetl de unutmuyor.

Ali Namık, Marksçı sını! savaşını -memleketin özel durumuna
ve günün şartlanna- uygun bulmamaktadır. Sınıf sava,ı hemen ı►
rekmez, diyor; bundan fayda yerine zarar dolma lhtlmallnl düşünQ
yor. Gene memleketin özel durumu ..,e o gtınkil şartlar karşısında.
sınır savaşı okulu olan grevlere de taraftar detıı: Uluorta grevlerin
başaruıızlıta uğrayacağından lı:orktutu için. Buna karşılık çalıpn yı
ğınların ve faldr halk t.abakalannın lehine, Yakit kaybetmeden. re
form hareketlerine giriJilmealnl lstlyor ve bunda ayılc dlrlyor.

Ona göre: mülkiyet sahibi idareci sınıflar progreıdf yani basamak
basamak ilerleyici tedbirlerle, ıeıüı ve faydalı nııı.,aadetlrlı.klarla
emekçi yığınların ıstıraplarını azaltabillrler ve azalbnalıdırlar. :e;;y
lece, kapitalist ı:iıWklyet yerine sosyal mülkiyetin geçmesini merhale·
merhale hazırlayan scisyallsUerin OZledlltlerl slyut devrim geelkecü
veya hiç detuse banşÇı bir çözüme yıttıelecekt1r.

An Namık, insanın viltariı yalıiir; MEKAN lçlhde delildir -di
yor~ :Blı' de ZAMAN 1Ç1NDE VATAN vardti. Yani, blr toplum -de
melı: Ls\lyor-, hangi toprak parçası üzerinde yaşana~ın. hanit
d1ll lrullanıi'sa kullansın ÇAô:ÖAf;l MESEtıı:tı!RE sırtını çevJrı!inez,.
g~rinl kapayam.az ve asli YENt AKIMLARın dijuıda• ıcaıamu.
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Ali Namık'& glSre:
Tl!:rtiye, muhtemelen I08)'al meseleııiıı umumi 58)'1'in ıle dotı,ıdaıı

dQlıııya biç bir rol oynamıyacaktır. Fakat, bahar ve elektriğin r.ııe.,a
ıaıerı hiçe lndJrdJti bLr dünyada -diğer .Avrupa devleUer1 1.§ arao
lannı 1fÇilıır1n ellerine pçirttJtı tıı.kdJrde--, iater J.ıtemez, köhne aoıı
Jal ıetmer yerine, )'eni blr düzen koymak zqnmda kalscl!,kt.ır.



• CELAL NURİ SOSYALİZMİN ÖNEMİNİ NASIL
BELİRTMİŞTİ!

llı:lDcl Krınıtlyet ,azartan arasında .osyaHmıJ suunuılu ol
dutu gibi, bu akıma .lı::arfı koyanlar ve dottrın1 incelemedikleri halde
eleıt.irenler de vardı. Bir kısım yazarlar da, konuyu -kendi deyt.ıle
rtne göre- tarafsız bir açıdan ele almat& çalıfl1Ul]ardı. Bu aon ta
tegoriye rtrenlerin en ilnlWerinden biri de CeW Nıırl'dir.

CeW Nuri, Ayan azasından (Senatör> OlrlW Nuri Beyin otlu; ve,
ana tarafından, Mesnevi f&l'lhi Abidin Pqanın torunudur. Prof. Dr.
Suphi Nuri llerl'nin atabe,si idi. Türkçe ve Pranaı.ıca bumda yer
alan çeıJW eserleriyle tanınm1J bir :,uardı; her alanda kalem oynat-
Dll.f bir pQblJ.slattt.

Celil Nurl'nin sosyalizm konusu ile IJıtll birçok yuı1an var. B1s
illdn, Ta.rilı-i Tedeaniylt-ı Osmaııtne 'nfn ilk buılıtına eltledtii bir
makaleyi ele alacağız (3).

Mualenin başlığı şu: .saltanat-ı lstlkbll , tstikbil-ı saıtanaı..
Yazar. buradaki cSaltanatı. kelimesini biklmlyet yani egemenllk an
lamına. kullanıyor: cOclecefin Egemenlili, Egemenlltfn Oelecetu.

Yazar, bu yazısında. sosyalizm! incelemek iddiasında olmadıtını
aöylemektedtr. Ne aleyhte. ne de lehte f1k1r yürütmek istemiyor. ·--..
Amacı şundan ibaret: Sosyalizmin XX. yüzyılın ilk yaruında. bzan-
dıtı olap.nüstti önemi belirtmek; ve, aosyallmı.ln , kısa bir süre içinde,
milli h!ldrnlyeti yani ulus egemenlltını ele alacak biricik kunet ola-
<:atını bildirmek.

Yazar diyor ki:
Avrupadakl partilerin ne sureUe meydana ıeldllt, ne ıtbl ıellf

m.elere kavuştutu. bugün hangi Partllerin 1' b&4ında bulundutu, bir
de ne gibi fraksiyonların nüfuz kııanıcatı cidden lncelenrnete deler
bir meseledir.

Bu meselenin teorik olarak incelenmesi. bla Türkler ve Osmanlı
lar için büyük bir pratik !ayda. sağlıyaca.ktır. Pollt.ika bir dereceye
kadar yarını keıfetmek demektir. Oeleceğin kuvvetlerini şimdiden
tnceleytp iyice araıtırmaıı ki. yala?'. zamanda. kimlere dayanmak ıe
rektl~I a.nhyabUellm. Pransada on onbeş yıldanberl Radikal soa
yalJst denilen bir Parti var. Bu Parti ıı.çıktan açıta aosyallatllğinl ilin
edemiyor. Radikal Sosyalist Part.lai ıdare-ı masWıatçı Ye mürai bir
Partidir. Bununla beraber nüfuz ve çoğunluk kazanm ııtır. HattA
CUmh ıırbaşkanı da Radikal Sosyaliat idi. Almanyada, Başvekil Ba
ron fon Betman Holveg ne dersP desin, Demokrat Sosyalist Partlal
gerek sayı, gerek önem bakım ından en büyük Pa.rtidir.
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tngUtenıde, ahali cpartlkülariat, -:,ani tendi giictine toplmmm
ve bültQmetın gücünden ziyade bel bağlar- olduğundan SOSYALtZM
BüyOlc Brltanyada ve Anglo - Saksonlann oturduğu kıt'alarda pek
o kadar ilerlememlfti. clnrWıJerln Ustünlü~ Neye Da.yanıyor?•
adındaki ünlü eserin yazan mahut Edmon Demolen bu lcanşılt me
seleyi eserinde bahJs ve mllnazara konusu etmiş ve, tngillzler, her
19yden önce partikülarlat. olduklarından sosyallzme fuJa ihtiyaçları
bulunmadığını -hayll gürültü patırtı ile-·dünyaya ilan etmlfLI.

Olaylar bu yazarı feci surette yalanlıyor. tngilterede sosyalizm
hıı1ı adımlarla ilerliyor. Hlll sürüp giden ve Almanyaya da geçen
ılyah grev tezimizin en inandırıcı ve kesip atıcı delilidir.

Yeni dUnyada da, sosyalizm, -ldeta fimdiye kadar Almanyada
k1ne, Franııadllklne benzer büyük bir saldınş göstermediğtne pişman
olmut gibi- akıllan. ıaşkınlık verecek bir surette ilerliyor.

Dünyanın her yerinde, endüstrisi olmıyan Türlttyede bile bu mes
letin yolcusu olan kimseler var. (Bilmem neden bu hususta Yuna
nlıtan bir istisna t.efkll ediyor?> SosyalisUeı1n hepsi de yanna gü
venerek. ve inanarak, cıuıla başla çalışıyoriar.

ttalyada bile bütün halk,• bef buçuk altı o.y önce, Trablus için
kana ve ete susamış yU'tıcı hayvanlar gibi kurduklan Yllklt, her tür
lü engellere ratmen. sosyalı.tler korkmıyarak ileri atılmışlar ve umu
mi greve kadar gitmişlerdi. Bunlann bu y!tit davranış tın bile anlam
tqım&ktadır.

Biz, bu yazımızda, soayallzm i incelemiyeceğlz. Aleyhinde, lehinde
de bulu."Uruyacat]z. Maksadımız sosyalizmin şu Y1rmlııci yüzyılın mı:
:,arısında fevkalade ebemmJyet kazandığını anlatmaJctır. Sosyalizm,
her nerede ise. şöyle bq on sene sonra, Avrupa ve hattA Amerikada
milli saltanatt yani ulua egemenliğini ele alacak biricik kuvvet haline
ıeıe~ktir. Biz 14te biraz bundan bahsedeceğiz.

Bugün bu sosyal ekole iirenler örgütlcnn1~. dehşeW ve heybetli
bir kuvvet meydana gı>Urtyor. Hepsi düzenli sendilı:alara, sendikalar
federasyonlara, federasyonlar da<~ yazık ki bu iki kelimenin Tllrltçe
tarıılıtını bulamadık) bir Merkez Komitesine bnğlanıyor. Bu orga
nizasyon o kadar kunetlenmi.ııtir iti -velev ~e SOSYaltstlerin zııra
nna olsun- dünyanın her yerinde, bir dakikada, bir anda mnumı
ırev llln cd1p HütcQmctin başında bulunan muhtellf Po.rtileri, oeşiUt
Hük!imeUerl altilst etme~ muktedirdlr .

Gidif, böyle bir umumi grevin pek muhtemel olduğunu n yalt
lqtıtını ıösterlyor.

tlnlü bir sosYBllst hatibin bir kitabında okumuştum: Bir kuşun,
bir civcivin meydana re}meai için, her ıeyden lmce. yumurtanın için
de bir gelişme devri geçirmesi gerektir. Anc:M: ondan sonradır lı::!,
bil.tün varlıtmı ispat için, ba.ş ·kaldıracak, ayaklanacak, ırüçlenen ga
ruı ve burnu Ue yumurtayı kınp çıkacaktır. Sosyalistler de şimdi
bir ıellıme devresi geçtriyorlar. Tetlı:illtıanm dUzeoe koyuyorlar. Bir
kere bu yolda yapacak bir f8Y lı:almaJlllC8.. onlar d& tıpkı yumurtawn
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içlııdekl rllte~ gibi blr lhWll :,ape.caltlar, blraa cebir ve tlddet lf)a
terecekler, nüfuz ve iktidan, Devlet ve HükO.met.ı ele alacaklardır.

tıte adı hatırıma gelmJyen hatip, soaya.LLıtJertn proıramın ı. ıe
Jecelde tutacaklan Yolu fil .ıureUe özetlly0r.

Soqal.ts tJer burjuva <lfte bir kelime ki Türkçesin1 bulmak benU.
bana müye$58r olmadı) hülcQmeUerlndeo, HUkO.met kaplta.UaUerden,
mlııtarlzmden, dayıaılmu bir dereceye ııelen allthlanmadan, SÖmtlr
geler ve emper:,allzm (cihangirll.lı:) u.sullerlnden bıkmlf usanm ııtır
lar. Garib! şıı ki, hemen lfçlnln tümü, emekçiler ve çallf8.Il klfller
aosyalbt oldutundan, onlardan meydana. plen ordular da artık bu
ctınkü hUlı::OıneUere emniyet bahıetm.ıyor. Donı.nnıadaıı pek zl:,ade
korkuluyor.

SosyallaUer artık bupnkü usulün eski~en, çürüdüttındeıı
ltahsediyorlar; msanlılın bugilnkil ve gelecek muUuluğl.lnu 60SJallzm
saflıyacak diyorlar; ve lddialanru, buen, allth ?e karpfalık kuvvet
leriyle ispat ediyorlar.

Celil Nurl, aos:,allatlerln emper:,alisııı ve allmürp polltikaııl\&
kartı tuttukları ycılu pek yerinde bulmaktadır.

Sosyalistler, hele emperyalizm bel.lyyeslne lw1: bl1tiln bütün fi.
yan ddlyorlar. Soıya.l lst- Partiatnın Avrupa P&rllmentolanndald MD
let-Tekllleri ve ııenatörlerl hJç bir va.lı:!t sömürge bütçelerini, aömilr
ıe savaıı lçln 1.ıtenllen kamın projelerini kabul ve tuvlp etmemı.ı
Jerd.lr.

Diplomaal, Devletıeraruı aldatma pollWtıaı, bu meıhebln (yani
sosyallzm1n > en ziyade ZJddına giden oeydlr. Onun lçln, HükOmettn
batına geçer geçmez, aoıyaJJ.sUerln :,apacatı en b1rlnci 1t alda.una .ı
,-aset.ıne, entrika hiüdlıneUne bir son vermektir.

EmperyaUzm ve sömürge poUtitasına karıı, cUıaıu bplı,aıı ba
Partlnln itt.ihaz ettıtı meslek pek tsabetlldir.

Gerek Alınan:,ad&, gerek Prmsada sos,ellsUer Pas meıeleıintn
sfirilp gittlt1 bütün o uğursuz yıllarda daiIM Hlltfunete muhalif ol
d,µar; onları tenkit ettiler ve ;naskaraya aldılar. Serseri slyasetl, aer
güzqt arkumda dolaşmak polfti.lı:atını -tl Ort.açatın zararlı bir mi
rasıdır- tiddeUe reddettiler.

CelA.l Nurl'ye göre, gelecettn bı\klmiyeti bu Partinin eline geçe
cektlr; gelecekte eıemenlltin bu ParUde olacqı besbellidir; kesin Yit
diizenll adımlarla Uerllyen soıyallzıpl hlç blr tunet durduramıya
caktır: .

tıte latikbal saltanatının bu umumi Parti eline ~eceli ve sal
tanat lstlkbilllnln bu Partide müncell olacatını görüyorum. Zaten 1s
'8tlstl.lı: cetvellerine bakılacak olursa bu Parti nüfuz ve kudretinin.
ftyelerlnln dalma ve daima arttığını, geometrik bir oranda llerledlttnl
görüyoruz. Med yani denlıAn yilksellp kaba~ı hallnde -her türlü
enceııere ratmeıı- suların llerlemest &lbl, fimdlkl halde, ıosyallmı1n
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dıe kesin, biteviye, düzenli~arla rtttil?i -evet! Kendlınlzl alda.t
mıyal ım- blr olupblttidir. Cezir ve med yani ıeıett denilen yükselme
...., çekilme halinde dalgalara lcarşı gelebilecek bir kuvvet bulunma
dılı gibi, ıoıyallmıin de bu yayılma hassasına karşı gelecek hiç bir
kuvvet, hiç bir ParU görıllmüyor. Ssf ParWer, her yerde, artık ih
.ıyar!amış, sönmüş, ta.kenm1f, kı.sırlqmış bulunuyor. 1sUbdat mev
ııf.m1 nasıl mevslmlni geçlnnJş, nüluz ve iktidan hürriyet ve meşru
tf.ydhı eline te&llm etmiş ise, bugün de sağ Partilerin hükılmetJ sol
Partilere teslim ettttını görüyoruz. Kezalik bu sol Partilerin de mu
tıedlller1 ve müfritleri olduğundan, blrlncllerin de nüfuzu ikincilere
bırakmak üzere bulunduğunu müıahede edlyorqz.

Celll Nuri, yazıaının sonunda, ıunu anlatmak istiyor ve haylu
nyor: Sosyalizm akımı.na yııbancı -kalamsyız! Sosyalizmi incelemek
mrundayız! Sosyalizme gereken önem verilmelidir!

HillcQ.metimtE '?~ toplumumuz bu akıma. yabanc: olmamalıdır. Bu
altım, bu umumi hl.reket. cidden t.etkilc ve tetebbua IA.yıktır. Gelecek
te kimlerle, ne gibi rey ve flk.lr sahipleriyle işimiz olacağını şimdiden
bllmellytz. Osmanlı toplumu gelecekte ne gtbl partilerin. cemiyetle
rin, kişilerin kendi aleyh.inde bulunanlara karşı muhall1 olabUeceği
ııı açıkça belmllldir.

But.in büyük blr ıwıı.r ve azameUe dünya slyuettne buyruğunu
Jilrütmek lateyen bazı heyetler ve onlann batına konan bazı ulu
Devlet adamları, emin olunuz, on on beş sene sonra o ihtişam kür
ıillerinden, turuldukları. o tahUardan inecekler; iktidar maltamıoı
bqka iktidar erbabına, başka !llclrli ve başta ruızari,Yell adamlara
bırakmalı: mecburiyetinde bulunaceklardır,

TUrklye gelecekle ilgisini kesemez; yarına hD.ld.m olan bu kuv
-nıUer umum! s!:,a.setl. bütün dlplomuiYl onun geleneiclerlnl. hattı
uterlilc ve clhanglrllt usuller1ni değlştircceklerdlr. Onun için hüicü
met heyetimiz sosyalizm ile utrafmamazlık edemez. Adam sen de,
sosyaJ..Lzm de nedir? Diyemes. SosyaUzrol öneınslı bir surette telakki
edemez ve etmemelldir.

• ••
ttte, Celll, Nuri, lı::endl görüşüne ıöre, ıosyalimun önemini böy

lece belirtmelc ıste~I. Bundan yarım yüzyıl önce sosyall.zme Ugi
lerunek ve onu lncelemıık gerekliliğini -duymak lstemiyenlere- du
yurmak lstıemi§tl. ıttlıid-ı islim adlı eserinde de yukanda sunduğu
muz yu.ırun büyük b~ parçasını &J'llen bulabiliyoruz. Şunu da hatır
latalım ltJ, SOSYALİZMİN öNEMt il.zerinde ısrarla duran yazar, dl
fer bazı eserlerinde sosyalizmi v~ SOSYAL MESELE'yt ele aldı~
gibi, !Sl.A.MtYETLE SOSYALtZMtN MttNASEBETLERt konusun
daki ıörüfUnü de llert sünneti ihmal etmetr!,ifttr.



•

İBRET GAZETESİ VE BİRİNCİ ENTERNASYONAL

1871 Parls Komuna'sından .sonra, Osmanlı ımpe.rat.orlutu ımır
lan içinde yayınlanan Türkçe neft1yata ıoz gezdirdlğtmis zaman.
-farazi, 8adnazam Ali Paşanın kalemiyle- Entemasyonal'e hücum
edildiği gibi, şu veya bu sebeple, onu korumatı üstüne alanların d.k
çıktığını &örüyoruz. Bu cümleden olarak. Papnın siyasi muarızların
dan Namık Kemalin iınza.siyle Paris Komunası'nın apoloJisini yapan
ibret gaıetesınde, Enternasyonal'in de müdafaa.sına ıahlt olunmakta
dır. Gazetenin yazarlanndan Nuri Bey (4), Namılı: Kemalin Phare
de Bosphore'a cReddiye> ı1n1 -yani, Komün üzerine açılan tartıı
malardan birini- ihtiva eden sayıda, batıdaki ke.plta.ıat - iKi sava
tına dokunduktan sonra, grevleri de haklı gösterm1' ve Entemasyo
nal'i tanıtmağa. çalışmıştır.

Nuri Beyin makalesi c.'\ledenJyeb bqlığını t.qıyor. (5) Muharrir,
bu nakalesinde, Enternaıyonal'in, cehil yüzijnden, memleketçe ta
nınmadığını aöyıtıyor; Te, bu Cemiyetin mabadını IZaha gayret
ed.lyor:

«Enternasyonal naımyle maruf olan Cemiyet 1d Avnıı>anın ba&ı
maha.ller.nde ıarazcn burada l!e cehlen AaaYif-1 umOmlyi ibWe sat
bir heyet blll.nmiftir. tıte o cemfyetln mabadı aut medeniyetten mu
rad olunan neticeyi hAsıl etmektir.

Bu Cemiyetin maksadının husulünü t.eari iÇin eabapta bazı şid
det göstermesinden korkuluyor. Vlk.ıa bu suret muhtemeldir. Fakat
fimdiye kadar göstermedi, ileride gösterirse kullandıtı ve.sait takbih
olunur. Llkin yine maksadını tahsine mecburuz.>

Yazara göte, berkesin emett niabetlnde taydalanamwtı btr aıoa
yeteye medent bir sosyete denemez:

«Bir memleket şimendiferler, yollar, caddeler, gazlar, tıyatroı.r,
çalgılı kahveler, bunlar gibi zevk ve ihtiyaca müteallik ne kadar es
babı cami olursa ol.sun mademlı:1 herkes orada sa'y nl.sbetinde müst&
flt. olmak hakkından mahrumdur, orad.ı. sablhen medeniyetin vücudu
nasıl tasavvur olunabillrh

Batıda. fabrikatörler tKUerl köle gibi çahştınyor:
cAvrupanm hemen her tarafında amele güruhu (8) yürekler da-

yanamıyacak bir haldedir. Bir fabrikacı mlllk oldutu sennayest. kuv
vetiyle blrk~ bin kişiyi esir gibi kullanıyor. Gördükleri işin onda
birine mu.tabu olacak derecede bile ücret vermiyor. öyleyse niçin ç&
lışıyorlar? Ya. ne· yapsınlar? Ameleden blri ficretin ~ılle~en dola11
bir fabrikayı terkettltı takdirde bap:a fabrikaya kabul oıunrnamaaı
için fabrikacıların ittifakı v-ar,



1;

-17-

En~rnasyonal, lfçllerin birllt1,ne çallflllakt&; ırevler ltapltallstle
rln pyr-ı mqnı kazançlanm önlemektedir:

,Ya amele niçin öyle bir 1Wfak etmiyorlar? Evet, 14te Enternas
yonal Cem.iyeU o lttl!akı tavsiye ediyor. Ve hln-1 vukuunda icap eden·
muavenet-1 nakdlyede de asil kusur etmiyor. Bunun üzerinedir 1d
et.ser mahallerde amele bll'ltt.lfak !4lertn1 tattı ediyorlar. Ve fab~
cılan bir dereceye kadar csklsl gibi suret-ı ga:,r-1 meşnıada milste
nt olmadan mahrum bırakıyorl2r .>

Ş~u da derhal söylemek gerekir ki, makale yazarı, kap!tallat
dünya.sının tenlcid1n1 ve Enternasyonal'ln savunmasuu, mllslfıman
Osmanlı S1fat1yle ve lallmcı açıdan yapDU.ftı. Yani, omuzunda cltti
bad-ı tslbı> bayrafiyle ve sömürülen tsllm Ulkelerinin derin bir
uykudan sonra gözlerlnl ovuıturmata baştıyan burjuvazisi adına. ko
DUfUYOrdu. Filvaki, bqta Kemal Bey olmak üzere, ibret guete.,in!
çıkaranlara gö~. t~m blrlltt mukaddes bir fikirdi; ve, tbretçller bu
birliği özliyen hamlyyet sahiplerinin önüne düşmekle övünüyorlardı.
Bu sebeptendir ki. makale yazan, batı medeniyetinin aksaklıklarını
göstermek IÇln işçinin yoksulluğunu ele alıyor; ve, bu vesile lle de
-cebir ve şiddete baş vurmamak yani zor kullanmamak gibi ihtirazf
bir kayıtla-, Blr1ncı Entemasyonal'I alkışlıyor. Bundan sonra da,
lnandıtı tezi Um sürecektir: Batının ar&JlP bwamadıtı uygarlık is
llmiyatte vardır. m



NAMIK KEM~J. SOSYALİST MtDlllT

Yeni lstaııJ>nl Gazetesinde, ltiııuniı IJ• dik Osmanlı SoıJa)lıt.ıe
riT, başlıklı bir yazı yaymlıı.ndı (8).

,Sosyalizmden kurtuluş uman kör ve aatır ruhlara ithaf> edileı1
bu yazıda, sayın yazar, §(iyle eliyor:

cBlr defasında i§i mugalataya getlrlp, YÖN derıialnde Vatan
Şairi Namık Kemale sosyalistliği yak1.§tırm}flardı ... Bu yanllf yalan
iddiayı, Namık Kemalaln lbrct ve DiyoJen'de çıkmış yazılarım ince
llyerek çürütmeğe çal~mııtılp

Gerçekten, sayın yazar, Düşiinen Adam'da (9), YöN'ün NAMIK
KEMAL SOSYALtSTTtR tezine karşı. cNam1k Kemal Sosyalist de
tildJ• başlıklı bir yazı ile kalem sava.ıına atılmııtı.

Düşünen Adam yaıanna ıöre:
cYöN derglsinln Na.mık Kemal lle Ziya Gökalp'ı aosyallat gös-

termesi düpedüz. yalandır. Hiç bir belıeye daynnmamaktadır. Namık
Kema.l'in gazetecilik döneminde hangi meselelere dokunduğunu ve
bu meseleler karşısında neler dil4ündüğünü anlamak için tBRJ:T,
DtYOJEN gibi gazetelere bakmak klficlir.>

Namık Kemal, sosyalist olmak şöyle dursun, konservatordtı n
özel teşebbüse ballı idi:

cDevrinin aydınlan arasında Namık Kemal belki en !ula muha
f&zaklr olanı ve !erdi teşebbüse batlı kalanı ldJ •

Düşünen Adam yazarına göre; Namık Kem:ı.l, bütün problemler
de üstünkörü davranmış, hiç blr meselede derine ve yaşadığı orta
mın illetlerine inememişti, Hikmet Feridun Afrikayı nasıl gezmişse
o da Avrupayı öyle d0laştru4tı:

ctlsteilk dilşlincelerinde bir genelill: vardı. Hiç bir meselede de
rine iıamemiştl. Namık Kemal bblm büyiik gazetecller gibi, bir anslk.
loped!st idi. Avrupaya gittiti zaman da, Ahmet Mithat E!endl gibi,
Sorbon'un blnalannı, bahçesini, kabasaba ve gazete haberleri dahili
ne giren zenginlikleri görmüş; Y8f8dlğı ortamın sebeplerine lnme
ıntştl. Onun Avrupa konusundakı gözlemleri, Hikmet Feridun Fsln
Afrika gezileri sırasında edindiklerinden !arksızdır.>

Gazeteci Namık Kemal, el attığı konular arasında, acaba, KO
MUN meselesine de dokunmt14 mudur? Düşünen Adam yazan, bu so
ıı.ıyu cevaplandırmak amacı lle, Dlyojen ve lbret'ten birçok maka
leler zikrediyor; Namık Kemal'in polemik yaptııtı yabancı dJlde çıkan
gazeteleri sayıyor ve 1871 olaylanndan bahsettlti halde PARtS KO
MUN'ünün sözünü bile etmediğin! söylüyor:

cGene aynı gazetenin Ctbret'in). 3 numaralı nüshasında Ahlık
başlıklı makalesinde, 1871 Pransasındıuı bahseder. YöN'tln telm.Dıte
bulunduğu COMMUNE ldareahıden söz bil& -açmu.>
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Difiinen Adam yazan. bu noktada urarla duruyor. N&mık Ke
mal, ---0na gö~ 1870 - 1871 Pransa.smdan bahseder; !&kat., KO-
MUN'den kat'iyen söz açmaz:

«Namık Kemal, Jbret'1n 5 inci sayısında da tekrar, Muharebe-!
Ahireıı.lıı Sebepleri başlıklı yazımıda, 187& - 18'11 Pranauuıd&n bah
attlti h&lde COMMUNE'den söz açmaz.>

Dü4üncn Adam yazarına. göre; sömilrgeclllt1n bile farkında ol
mayan Nanuk Kemal SOSYALtST deflldir, hatta sosyal meselelerle
de~t.ır. Ye fula olarak ta Avrupa bplt.aJlzmlnJn sömür
ıeclllğini övmü,tür:

,Namık Kemal aoııyal mes!lelerle utraşmu. Bazı kavramlar ~
rinde avamca durur, satıhta kalır. Açıklamalan kendine göredir ve
ai.slemslzdir. Meselelerin o kada.r sathındadır •ki, Terakki başlıklı ma
kalesinde Obreı, sayı 45, k85ım 1872) gelifmekte olan Avrupa kapl
taıizıninln sömürgecillk sa!huı üzerinde öYUcd sözler eder. Daha sö
mürgeciliğin bile farkında dcğildir.ıı ,

Düşüıwı Adam yazan SOSYALtsT NAMIK KEVAJ, tezlnl. aa
vunnnları Cl0) yalancılıkla suçlandırm&ktan ve cidden çok atır btr
töhmet altında bır&lunııJctan çekinmiyor:

cO'nu sosyalist göstermek düpedüz yalandır. O, liberal kapitıllst
kalkınmanın aaıl mahiyetine bile inememiş, çok satıhta kalarak an
cak gazete havadislerine dayan.an.k, baıltln ba..lU bir hayranlık lfa.,
de etmııttr.>

Namık Kemalin m9fl'8bl sosyallzmden çok uzattı, diyen Düşünen
Adam yazan, .sözlerini fÖyle blUrlyor:

cGörülüyor ki, Namık Kemal şu veya bu şekilde. baı&i karineler
:,ollyle de olsa sosyalist gösterilemez. O olsa olsa 18 - 19. yüzyılın
llberalizm1nin etk:lsl altında k.aimış bir ya.zardır. DcvrlnJ ilmi ve sis
temli bir şekilde kavramamış, ancak. blr takım kavnmlara, meşrutt
flkirlerinden dolayı, siya.set icabı, bir gazeteci olarak ilgi duymuş
tur. YON dergL,! yalancının mumunun yatsı,ya kadar bile dayanamı
:,acaıını bilmelidir. Yazılannda dalına çalışmayı ve daha ç.ok servet
ve terakkiyi övütllyen Namık Kemale aoııyallat. demek, her dalavera
yı mübah gören komiinlzmln ınakyavel.Lst taktiğine kapı.lma.ktan baş
ka bir mlna ifade etmez,

Namık Kemal, csıradan bir aydının dahi yabancısı değllkelb
-yani herkes onun sosyal1-'t. olmadıtını bilirken- acaba, YÖN der
ıtıi ALDATMACA· YOLUNU neden ıeçmi.ştir? Düşünen Adam yaza
rına. göre, bunun izahı şudur:

«YöN'ün bu aldatmaca yolunu ıeçmeai, olsa olsa. ıiçinde bulun
dukları f1.lclraizllk, p.!let ve daHUet. ile açıklanablllr.ıı

Acaba, Namık Kemal, -Düşünen Adam yazannın iddia ettiti
Clbi-- Itomiln'den hiç bahsetmemtı, Komün'den kat'iyen 3ÖZ açma
mlf. hattA Komün'ün &ÖZÜIIÜ bile atzına almamış bir kalem sahibi
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mldlr? Yoksa, tbret ıuetesınde KomUn'den bahıetmlf, KomUn'den
söz açmış ve hatt1 KomUn'ün apolojlalnl yapmış bir gıızetect mi?

Namık Kemalin Komün'den söz açtıtı ve Komünü coşlnınhıkl•
aavundutu inklr kabul etmez btr gerçektir. tbret gazetesi kolleksi
yonu meydanda. Belediye Kütüphanesine tadar zahmeti göze alan
her okur yazar vatandaş bu kolleksiyondan kolayca faydalano.bllir.
Namık Kemal'ln ımeasını taşıyan yazıya gelince, o da, YOK EDtLB
MEZ BİR BELGE halinde, oldutu gtbl duruyor. lbret'tn 8 inci sayı
sını (12 Haziran 1288, Puartesll açalım ve Namık Kemalin Reddiyye
baı}ıklı yazısını beraber okuyalım:

cDevair-l Belediye tarafdt.rlnı (K.omilıı taraftarlan> hakkında
olan makaleye gelince, Ibret'te anların mesleklerinde hakkanJ~t Te
ha.lclarında vuku bulan lsnadattan beraet-1 zlmmetlerir.e dalr lic.l bu
çıılı: sütuna kadar dellil gösterilmlftl. Far dlS Bosfor ise -Mösvö T1er
dahi o re'yde bulunduğundan mıdır nedir?- yalmz Dıılre-1 Belediye
tarafdlrlnının CKomünarlann) ihUyar ettllcleri ka.lde haksız olmadı
iuıdan bahsediyor. Yalnız bir takım ebniye-ı mJriyentn anların bası
tevabll tarafından yakıldıfı erkek Ye kadın bir takım pet
rolclllarm ltiraflyle müabet oldutunu söylüyor.

Far dö Bosfor'un fstanbulda çıtan gazetelerden maJQmat almak
ta gösterdltl .kemale baltıllrsa Avrupada reçen vetalden haberdar
olmasına pet de emnlyet edemiyoruz. Binaenaleyh kendisine sunu
ihtar ederiz ki bahsettlii makalenin muharriri daha Veı:savlılıınn
ıillh-ı zulmlyle dökülen lcanlar solcatlard& seyyal iken Parlste idi.
Mahkemelerde Devalr~i Belediye tarafdlrlnıru lthnm, müdıfaıı P.den
avukatları dinledi. tld tardın dklnnı lltmın eyleyen gaz~telert
okudu. •

Fransa ıabltanı namında olan ~•n tarafında !töst.er<'ll.klert
alçaklıtın acısını evlld-ı vatandan çıkarmak lstiyen vadlıtlrlıırın in
safta hakguylukta ne mertebeye vasıl oldu.klannı livıklyle «ordü. Bi
naenaleyh bunların hem huım ve hem hlklm olarak Komünlere mü
teallik ettlltlerl ithamat aruında falan ıöyle yap,nı.ı, f&lan bunu itiraf
ediyor yollu ihtira ettikleri iftiralara lnsnamaz.· Versay'ın hlr. bir
feYI lrtiltAptan kaçırunıyan casuslariyle o ınahut Jefflt ~ruhu mey
danda 1lı:en cemlyyet-i beşerin lallhını maksat edinml, ve bu mAk
sat ufrunda fedav-ı c!nı '{ÖU alm14 olan bu kRd9r e!!hab-ı rl!lruı,e
oetrolcu sıfatını kullanmak ırlbl bir şemayı bir valtlt tsnat edenıes.
Yine tekrar ederiz ti daireyi belediye tarattararu CKomün tarattaı:
lan > bir tahrip etmet !steaelerdi ellerinde buluna.n kalalann topla
riyle iki saat içinde bUttin bUtiin mahvetmeJe muktedir idiler.

Zannımızca halka ıtöre falde her ~,ın sahihini bilmektedir. :Ri
naenaleyh evvelki bentte o kadar tafsiltA ıtrlfimlz bu mlltall&.dan
n~•et etUtfn{ Far dil Bostor'a ihtır ederiu



HAKAYİK-lJLVAKAYİ'DEN BİR MAKALE

1870 Prıınaız - Alman Bava,oını koval:ı.yan hiıdiseler Türkiyede de
umum! efkin derinden derine ilgilendiriyor; ve Türkçe gazeteler Av
rupadakl siyasi olaylara geniş sütunlar eyırarak, okuyucuları tatmine
çalıfıyorlardı. Bizde, Marx'tan yapılan ilk çevirme bu tarihlere düş
mektedir. Ka.rl Marx tmzasını taşıyan yazı, cCemlyet-i llmlye-1 Os
maniye Matbaası, nda çıkarılan HAKAYtKULVEKAYi pzeteslnde
y&yınlandı (9 eubat, etrenc! 21, 1871).

Yazıyı, aynen sunuyoruz:
«Deli Nüyuz nuteslnde münderiç bir mektubun auret-1 müteree

mesldlr).
Mös:ıö dö Bismark'ın Pransad& guetcler ve mebuslar vasıtasiyle

halkın beyıın-ı efklr etmesine mümanaat edilmek töhmetini Pransa
hülrometlne ulv ve isnat eylemeslnln mutlaka sahte bir şey ldügi
müşarünileyhin ahval ve harekAt-ı sabıkasından müstebandır. Çiinki
aahlhen Frar.sada e!klr-ı umumiyenln anlaşılması murad olunur ise
bu bapta Versay'dekl Monitör gazeteslnin muharrirl bulunan Mö.,yö
Ştebre müracaattan başka bir çare yoktur.

Mumaileyh Bismarlon emri üzerine Prusya Meclls-i Mebusanın
da bulunmuş olan Mösyö (Babel) ve (Llbknahtl nam zaAlıır Alsas ile
Loren eyaletlerinin adem-i ilhakı tarafında beyan-ı e!kllr etm~, ol
dukllLl'ından ve kezalik yeniden muharebe için akd-1 !.sLlkraz ohın
masım cerh ederek Fransa Cumhuriyetine aleni ibraz-ı hüsn-ü te
veccüh ve Almanyanın bir Prusya kışlası heyetinde bulunmasına. mu
halefet eylediklerinden merkumlar Devlet haylni deyu tutulup ha.ps
edildikleri gibi Bnmsvtk Komitesi Azası dahi yine esbab-ı mezbureden
dolayı eylültln iptiduındanberl prangabend edilmiş ve hilA. muhake
melerine blle bakılmamıştır.

Bunlardan bqka -Prusyanın barlclnde tab'olunarak aerbesU ta
ralıru iltizam etmiş olan gazetelerin memalllı:-1 mezbuP.ye duhulfi
ıııcnedilm1ş ve Pransanın şan ve şererıne muvafık bir surette akd-I
aıılb olunmasını talep zımnında her giin toplanmakta olan amele <.rtı
nıhu cemiyetleri Prusya neferat-ı zaptiyesi marıtetlyle uatıtılm.ıştır.

Ceneral Falkenştaynın beyan ve tarifinden dahi anl8.$1ldıtı üzere
Pnıaya. Hükfunetlnln meslelı:-1 resmlslne mugayir meslekte ve Fransa
aleyhine illn olunan muharebeden istihsali '1ıurad olunan m:!vadm
aleyhine bulunan her bir Almanlıya hayin-i Devlet nazariyle- bakıl
maktadır. I?<>frusu eter Ganbeta ve şüreklsı Fransada efkıi:--ı t'.mu
miyenin mahvını murad ederler ise Prusyanın mesıe~i ittihaz ile
Praıuada hll-i muhasarayı 11An eylımıelldlrler. Fransız ordusu ki
m.ilen esir olarak PnısY&nın ma.hpeslerinde çürümekte oldutu halde
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Prusyi. Devleti hll-1 muhasara yani wıul-ü askeriyenJn en fena bır
usulünü ipkaya ve kavanln-1 mülkiyenin şlmdllilc feshine kendini
mecbur addediyor. Fransa toprağına bir milyon taılar Alamanyalu
bıwnış iken yine Ftarua Hük:Omet-1 muvakkatası bu usulün iht.ı.ya
nna mecburiyet müşahede etmemiştir. tştc Fransa HUldUnet-1 mu
vakkata.slyle Prusya Devletinin meslekleri multayese olunsa hangisi
nin efklr-ı umumlyece elverişli olduğu anlaşılır.

Galiba Mösyö Blsmark kendi efklrını tervtce Alamanya:,ı dere
ce-i k:l.fayede bulmuyor. Ezcllmle Lük.sanburg ehalliıl P'raruıa haklon
da WıAr-ı büsn-ü teveccüh eylediği sırada müp.riinileyh ehall-i mer
kumenin bu harekatını Lülaanburg bitaraflığını ihllle blr bahane
addederek işi btr takım ifadat-ı resmlyeye blnd1rmlft1r.

Belçika gazeteleri dahi Frıı.ıısaya olan teveccühlerini meyda.na
koymakta olduklarından, Brülcselde bulunan Prusya sefiri yalnız
Prusya aleyhinde bulunan gauteleri defi! Pransaya ıayret verecek
surette bir lisan kullanan evrak-ı havadisin kltfeten men edilmea!nl
Belçika vülı:ellsından talep etm}Jtir. Halbuki bu talebe muvafakat
Belçika Şartnamesinin tatil olunmasını muciptir.

Bu kabilden olarak Stokholm gazetelerinden bazılan Kral Giyyo
mun degAr olan taassub-u diniyesi hakkında leWflmJz buı fıkralar
dere etmiş olduklarından derhal Blsmark fsveç Devletine tahrtrat
lar irsaline mübaderet ettiği gibi Peterıburg guetelerln!n dahJ bazı
larını tuttuklan yoldan çevlnnlştlr.

Şu kadar ki müprünileyhe Petel'3burga K.atiyulmtad ve şedldül
mell tahrtratlar irsal etmeyip reca ve ruyaz yolunu tutarak Peters
burg pzctecUerinln Dahiliye Nezaretine celbiyle bunlara Rwıyının
dost-u sa.dık.ı olan Prusya DevleU aleyhine hiç bir ,ey yazılmamaaını
ihtar ettlrmeğe muvaf!ak olmuştur ve mez~ gazetecilerden Goloı
nlm gazetenin muhiırrlri bulunan Mösyö Sacii)sat Prusyanm bu veç
h.11e vulrubulan istlrhainıru tetm etmiyeret ıazetesiyle netreyleın1f
olduğundan merkum polb mari!etiyle derhal kaldınlııııt ve nereye
gittiği hAlA malQm olamamı.ttır. Merkum ha.k.kır1da bu yolda muame
le olunması milcerred Rusya Devletinin Prusyanın Cinayet Kanunna
mesine te9fik-i hareket etmek istemesinden neşet etmiş olmak ge
rcktlr. Zira meıkOr Kanunnamenin btr bendi ahklmınca. bir ecnebl
gerek kendi memleketinde ve gerek memaliki ecneblyede Prusya Kra
lı hakkında şlfaben veya tahriren haflDet-1 Krallye yalcıonuyacak
bir Usan kullanır ise ol adama ha.in nau.rtyle bakılıp muahaze edil
me&! lktıza eder.

Şun.sından dolı.yı tnetıüıiın blabUlrlt iti Pra.ı:Uıa l1md1 yalnız -ten
disi için detu Almanya.rtın ve Avtüpiının htlrrljı!t ,;41 ~rbeatfal ıotn
fedly-ı can ederek kanını dökmektedir.

tıma
Karı MİÜ'Ü>
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Marx'ın lmzaalyle cDemlr Başvekil> e yapılan bu yaylım ateş de

pter1yor t1, bundan doksan dört yıl önce, -Dally News gibi sütun-
1.&nnı hür düşüncelere açan tnglliz gazetelerinden aktarnu. yazılarla.
guetelerlmizde, cumhuriyet ve hürriyet fikirleri serbestçe .savunulu
yordu; çevirme yollyle, mutlaklyete n deapotlzmi t.emsU edenlere
brfı ıa.vqılıyordu.

Ayni sayıda, cAlmanyada cumhuriyet efkln eshabına dair bazı
malClmat, baflıklı ve taviçreden naklen blr makale daha vardır ki,
mı da Bismarlt'a, dupotlup. cumhuriyet ve hürriyet aleyhtarlıtu:ıamıı yönıIWmlftir . •



OSMANLI SOSYALİSTLERİNİN SOSYALİZM VE
KOLLEKTiVİZM ANLAYIŞI

Osmanlı sosyalistlerinin Cll) sosyallmı anlaJl,llarını Ye ltollekti
vizmi nasıl 1zalıa çal]ftıklarını ötrenmek lstedllimlz zaman başvura
cağımız kaynaklardan biri de Part.1 organı olan pzcte ve deıgiler
dir. Biz, bu yazıda, bahis konusu gazetelerden lıısanJ:,et ve medenl,
yet'i ele alae&iJZ.

Haftad& 1k1 de!a yayıııl&n&n 1na&niyet (L'Humıuıite) «Osmanlı
Sosyalist Fırkasının nA.flr-1 efkAn> (Orıaııe da Parti soclalfste otto
man) idi. imtiyaz sahibi ve mesııl müdürü tbnULtahlr lsmaU Faik;
idare ve yazı işlerine bakan da Hüseyin Hilmi.

Medeniyet gazetesi de Parti orpnı. Her iki ıa-etenın fian fil:

MllleU.m nev'i bqerdlr ntaııım nı:,-a zmıfıı

Oamı.nlı ıo.,yallatlerl, lıısııııJyd gazetesine göre, ıosyallmıl me
dentyetln gayesi olarak kabul ediyorlardı. Onlara göre. sosyaUsUik
uygarlığın amacıdır. tnsanlara hulruk eştUlğini hakkiyle bahşeden
sosyalistlik uygarlığın ve ilerlemenin k&rdefl. maıır1f de hepalııin ba
basıdır.

Medeniyet pzeteabıdeki makale Cl2) .soı,allmı Nedir?> baflıtı
nı taıımaktaydı.

Bu makaleye aöre:
Sosyalizme karşı ileri aürülen itirazlardan biri de soayrJlzmin top

lumda.ti fertleri efit bir keaime yü.kııeltmete çabalamasıdır. Ameli ıu
raz.cıla.r daima: «O mümkün olacak f8Y mi? Fıtrat.ta, yaratılışta in
san birbirinden farklı olarak dotar, bir çiftçi Ue bir Şekspir naııl
eşU olabUir?:t derler. Buna. cevap olarak deriz ti, bildltıınlz f8Y dün
yada fikri ve ahlAk1 kuvvetler arasında tam eşitlik kurmak mUmkün
detiJdir. Bazıları bedence büyük ve diğerleri küçük olduğu gibi akıl
ve ruhça dahi eşitsizlik dalma mevcut olacalcbr. Dünyada tam ve
UmJ.l eşitlik billyası felsefe t&Jı ~ı bir rüyadır. Şu var ki, kapita
lizmde' insanın aklı en büyük ba.skı altındadır ve ekonomik şartlar
aklın kanat açıp uçmasına engel olmuştur. Sosyalizm eşitlik devrinin
gelmesini istiyor ve buna taraftardır. özıtirlük ve kardeşllği inkl.r
etmeden eşitliği inklr etmek kabil değildir. Sosyalizmin izlediği feY
şudur: Yalnız JmkAnlarda eşitlik, herkese eşit imkAnlar sağlamak.
Toplum, batrındaki öıgiir Jdıiye uygarlıfa ve ilerlemelere ııtmek

I
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lçln ayni vuıtaıan, ayn! fırsatları göstermelidir.

Hayat bahçesinde çtçeklerin letafet, renk ve kokUca, ayn! derece
de olamamalan bir gerçektir. Feyz alip fışkırmaları ve parlakltk
lcazanmalan için, adalet adına, aynı tırsatlan yani ayni lmkilnlan
inaanlara vermete borçlu oldutumuz ise daha büyük bir gerçektir.
Bu büyüt gerçeği de itiraf etmekten geri durmamalıyız.

Dünyada bir çocuk dotuyor. Bu çocuk dünyaya gelir gelmez ikti
sadi abYalin baskısı altında ezllmeğe başlıyor. Kendisinde saklı du
nı.n ehliyet ve iktidarın büyüyüp serpilmesine meydan bulamıyor;
ıe1'il kalıyor. Bu bir adalet.s1zllktlr. tşte, sosy11.llzm bu adalctslzl.111
kaldırmaya çabalıyor. Elconoınlk durumun önemi pek büyiilctür. Ya
p.marun ve alılAkın gellş1p serpilmesi lçin gerekli zemini verecek olan
ekonomidir. Hayatm töklerl 1.lı:tlsadt ahvaldedlr. Hayatın bilyiimut
etonomin1n vereceği gıdaya hatlıdır,

ttte, Osmanlı sosyalistlerinin istediği bu gıdanın e~t olması ldl.
Osmanlı sosyalistJerl mukaddes bir amaea.doğru koştuklanna ina-

nıyorlar ve şöyle diyorlardı: Malrsadımlz mukaddes oldu~ndan o
maksada dotru koşmalıyız!

Onlara göre:
~tllk olmayınca kardeşlik olamudı. O mtlııavata varmayınca •

uhuvvet nağmesini teganni etmek mümkün det:Udl; :,ani, özlenen qlt
llle vannayıııca kardqlit prkısı söylenemezdi.

•••
Şimdi de, Osmanlı ıosyaliatlertnın kollektivimıl nasıl izah etUk

Jert.ni görelim.
Osmanlı sosyalistlerine röre:
Kollektıvlzm bir hayal, bir ütopi deti)dlr. Temellerini· ekonomik'

zeminden almaktadır. Burjuvazinin yazarlan derler ki: Kollektlvtzm
büyük bir dlhlnln beyninden çıkmış. rnsz dlktlği şey de sır! mülki
yet haltkıru kaldırmak. Kollektlvizm, bir süre, ayaktaktmmın aıtzında
dolaştıktan sonra, suya düşmüştür; ıerçekten ziyade hayal ile meşbu
olan ve hiç bir rureUe uygulanamıyan tasavvurlar gibi bir kuruntu
dur.

Burjuva yazarlarının bu sözleri açıktan açı~a yalandır. Kollekti
vi8tler, hiç bl.r vechlle. mülkiyeti kaldırmak istemezler. Bunun taml\
miyle aksine, mülkiyeti umumlle.ştirerek ve genişleterek, herkesin bir
ortaklık payı elde eyleyip ilelebet ona malllc kalmasını isterler.

C<ılc defalar. pek çok yazarlar, kollektivizmde, eski zamanlardaki
metafizik fe13efesinl terviç eden bazı düşünürlerin ve bu cümleden,
cEnltun, Tomu Mor, Kampanella, Morel!ilen in •Cumhuriyet, Ila
:;aı. Güneş Memleketi, Tabiat Kanunu gibi ldtaplannda. beyan eyle
dikleri fikirlerin bir şulesint, bir tohumunu görmek isterler. Fenni
sosyallunl <yanı llm1 sos;yallzm1) incellyenler iyice billrler ki, bu ta
mamlyle, görme aldaruiınm. blr yanlı_ş teşhisin sonucudur. Fenni kPl- •

,
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lektlvizm (11ml kollekt.ıvizm > temellerini bu filozoflardan almadılt
gibi; bu kollektivizm1n pek yakın ve pek .muktedir olan cSen sımon,
Şarl Furtye, Rober Oveıı, ,m yeni ütopi felaefeai ile de hiç münase
beti yoktur.

Filvaki, cSen : SJ.moo, Furlye, Oveıı, Devrimden önce eserlerini
?Qyınlıyan Fransız rilozofiannın vaiUertnin çUrUklUtünü ve tenıelslz
llğinl anlamışlarsa da: cKarl Marks, m muhterem refiki cEngels:ıı in
gayet bUgince tarın veçhile, onl&r ekendi devirlerinin kendilerine
çlzdiğl çemberi kıramıyarak:ıı yalnız ütopik ve fakat gayet ıruıanı top
hım pllnlannı kurmakla yetinmişler ve bütün kitaplarında (hak,
uhuvvet, adalet, nlkhestı> kellmeler1n1 davranışl&n için yol göstertcl
olarak almışlardır.

Kollcktlvizm ütoplye W>1 detildlr, tttopinin dofurdutu bir f8'J
de deiildir,

Kollektlvizm olağanüstü dojurm& ve icat kabiliyeti olan bir bey
nin tefekkür ürünü detudlr.

Kollektivl.mı ütopist ve reformcu buı fikirlerin c;alıtmuından
meydana gelmiı bir meyva değildir.

Toplum, ekonomik kuvvetlerin etkisi altında, hergün del1flyor,
olağanüstü geruıliyor. ı,te, kollektlvizm bu geniflemenin tabi! ve
kaçınılmaz bir sonucudur. Bu değişiklik ve lnkılip ihtiyar ve irade
dışıdır. Yani. istesek te lsteme..ek te oluyor ve olacaktır da.

Kollektlvistler; anarfizm nazariyesinde görülen ve fazileti ken
dıslne düstur-u amel ittihaz eyllyecek olan yani aksiyonlannda er
demin hUkümlerlne uvan yüksek insanı ihtiva edecek yeni dünyalar
yaratmak, hayal kentleri kurmak ve cennetAsA topluml1Ll'ln pllnla
nnı çizmek gibi tabi! bir mevhibeye malik değillerdir.

Biz, flkilerimizin, emellerimizin. arzularımızın başka bir topıuıı
tarzı sonucuna varamıyacatını pekall billrlz. Llkln fUJ'UI teessüfe
pyandır ki, her devirde var olagelmif bedi' fikirler sahipleri aydın
ten.kitleri ile, parlak idrA.t ve llhamlariyle hafızalarda cüz'i bir sevgi
eserlnJ nakşettlrebilmiflerdlr. Oysa ki. barutun keşfi, matbaacılıtın
kurulması gibi bayatı bası ekonomili: olaylar bütün dünyayı aıwa,
etmiş, edebilmlşt.il'.

Alemin tarihi bize gösteriyor ki, dtr;gular eşyv.yı dotunnu; duy
gularımızı gellştlrmete, bizleri uyaruşa sevkeden eşyadır.

Varlığı bir ebedi adalet fikri adına sanılan bazı ahklm. arzula
rnıııza uyarak yaptığımızı sandıtımız kanunlar, en küçWc arzumuz
la değiştirebiliriz deditlmlz Adetler, ısllh olunması pek kolay zanno
lun.an ahllk ve ha.sletler, bizim gibi lnsanlan sorumlu tuttutumuz ltt
katlar; bütün bunlar iktisadi muhitin aklslerld.lr. Bir kelimeyle. ah
klm, yasalar, Adetler, &hllk ve itikatlar ekonomik çevreyi yansıt
maktadır. .Bizler iktisadi muhitin gayr-1 llıtlyarl mahpuslanyız; yani
insanlar, lndeleriniıı dışard& olarak, ekonomik: çevrenin mahpusla
ndır:

Her zaman ve meUnda. tnsanl&nn duygulan detiım1f, hükt}met
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ıekillert tekemmül eylemiş ve ins&nın fiklrlerl millldyet ve ürct.Lmin
iıledlğl tarzla.ra göre genlşleıniftlr. Başka bir deyişle tayin edici fa.k
tör mülkiyet ve lıt.lh&al tamdır.

Biz kollett1v1!Uer hiç bir şey dolurmaz ve bulmayız; gerçett açı-
la çıkarırız. .

Kollektlvistler mOJkiyete blr biçim vermett düf{.lnmüyorlar. Kol
lettlvlstlerln söyledlti şudur: Temellükün kamu tarzın& doğru yü
rümesi gereklllli!'I. Zaten, biz söyleme.set te, bu, ihUyar ve irade dı
flnd&, olmaktadır.

Mülk, malltlne clzel ve ferdi tabiatını kaybederek gayr-1 şahsi
blr mahiyet almaktadır. Eskiden yalnız sahibinin hayati levazımını
tedarik eylediği halde, şimdi o kapitale balllı binlerce emekçinin gün
delik hayatlarım sağlamaktadı.r. Bundan sonra, büyük trşebbtlııler
için yalnız bir kişinin sermayesi yetmedi~nden, birçok sermayelerin
birleşmesi lüzumu duyulmuş; i3Uhsal ve tqıma vwtaıan kapltallııt
lertn ortak mülkü olmuş; ve fakat bundan ancak bir avuq hlssedar
yararlanmıştır.

!şte, kollekt!vistıerin amı ett.ıklert şey, şu birkaç klfl arasında
mllşterck olan va.sıtalan herkes anısında tqrlk eylemek yani her
kesi o vasıtalara ortak kılmaktır.

Bfılrayı sağlımata yarayan eşyayı üreten toprağın. demirin dO
vüldlit(l. tezgAhlann, camlann yapıldığı fabrikaların, kumaşların do
kunduğu lmallthanelerin; kısaca, ıünlillı: tükettituntz eş1ayı üreten
yerlerin Ye blnalann, ha.sıllt ve masnuatı dünyanın dört bucatma
tqıyan ,ımendüfer ve n&kllye vapurlarının ve madenlerin müşterek
hale ııetirtlmes!nl, ortatlqa kullanılmasını l.sterken, biz bunun kar
deşlik ve eşitlik aradıtmıız için olacağını anlatmak istemiyoruz. Şu
nu anlatmak istiyoruz: Bahis konusu olan bu temellük suretlnl, bu
mllşterek mülkiyet biçimini bugünldl mubadele tarzı gerektiriyor; bu
ortak mülklyet taruru buıünkü mübadelenin mübrem zarureti lc&p
eWrlyor.

Bugün aoıı aiıtem üretim, mübadele ve taşıma vasıtalan gaye~
b(lyiiktür ve bölünmesi kabil değildir. Biz istiyoruz ki, bunlar m~
terelı:en bölünsün ve böliittürWsün; yani parçalanamıyacatı içln or
tat mfillı:tyet olsun. 1naan şahsiyetinin, mutluluğun ve her türlü in
giirlütün bu suretle sqlanacatı kanısındayız.

tşte, Osmanlı sosyalist.ıeri kollelı:Uvlzmi böyle izah ediyorlardı.
Onlara göre, lı:ollelrtlvlzm modem ekonominin zarur1 ürünü idi, üto
pi •e ibda eıer1 detildl. < 13 >



BİR REDDİYE

cMaddiyyQn mezhebinin reddi> ne çalıpn ve bu utu,da polemik
alanına atılanlar arasında PartstekJ iki ilim cemtyetınln Uyesl ve her
ikl cemiyet.in diploma ve madalyalanrun ta.şıyıcuı blr emekli topçu
albayını da unutmamak lcadlrştna.slılı: icabıdır. Topçu miralaylıtın
dan mütekait Süleymaniyeli Emln Feyzi, 192.6 da yayınladığı ilim ve
irade < 14) adlı broşüründe, maddecilik denilen batıl mezhebin ha.talı
ctheUertni göstermek 1.stemif; ve, böylece, tsllm maarifi deryasına
bir damla. daha katmak bahtlyarlıtma erişmiştir.

Ruh.lyytln mesleğinden ol&n yazanınız, eserinde, Lamarlı:cıla.rdan
ve Emest Ha.ckel'den de bahsetmekle beraber, bllha.ıısa, darvlnlzm•
yükleniyor ve villger maddeci Büchner'ln yakasını hiç bırakmıyor.

tslAm dlrunln apolojlslni yapan yazara göre:
Semavi ldtaplırda insanın çamurdan yaratıldıtına d.ır olan

Ayetler hakikati beyan etmektedir. En dotru yol, hadlaelerln bqını ve
sonunu Ta.nrının ezeli meş!yyetine atfetmektir. Zira, Alemlerin hu
davend1 nasıl irade ederse öyle ohır.

Da.rwln ya.şama savaşı, tabii seleksiyon ve el.nsi seleksiyon teori
lerini ortaya atmış: Welsman I.se Lamaret'a da Darwin'e de muanz

• çılcara.t Büchner'I onarmak hülyasına kapılmıştır. Netice: ctııte hü
lı:cmAy-ı maddlyyywıun şu suver-i adlde ile , yekdlğertnln !!kir Ye
mesleklerini red ve cerh etmeleri tebytn-1 balı:tlı:at için takip eyledilı:
leri fikir ve mütalhtın se!Ametlni vehleten meydana koymakta
dır.> C15) MadctiyyQnun !<izleri deli saçmalarından !arksızdır. Lamarlıc
teorisi iflAs ettlll gibi Darwln'in nazariyeleri dahi fikir ve vicdanı
tatmin eden şeyler det,Ildlr. (16) Danvin'ln cins1 seleksiyon teorısın
den de bir şey çıkmaz. (17) D&rWincilerln teorileri hayal üzerine Jcu
rulmuştıır. (18)

cDarwin biz neşet-I iptidaiyeden bahsetmlyecetız dedittne bakı
lıra yalnız insan için lstikltl-1 nevt', yani re'sen çamurdan mam1ll
olmak fikir ve mütalbsını red içln, kendi tekAmlll nazarlyes!.nl ter
viç etmeğe uğraşmıttır.

.Bu cihet Kütüb-ü Semaviye ile efkAr-ı hültema araaında. bir mü
bayenet icadı emel.inde olanları. bir fırsat bahfeder. Paltat acele et
m<?Slnler.

Gerçi Kütüb-ü Semavtyede tnsanın liam.Ir-i mlyeal çamur oldutu
mastur I.se de bundan insanın re'sen çamurdan halk olundutu ml
naaı çıkarıl.mamalıdır. [Ve Jekad ha!alıcanellnsan . men seWet men
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Un] lyet-1 lı:ertmesi bir nuraniyet-1 fi.lı:rlyYe ile tef.slr i!'lunuın bun
dan yalnız nnsur-u aslinin mevad-ı arziyyeden olmak gibi blr b&kl
kaUn izahı murad olunduğu tezahür eder.

Sellle kellme.,i bir ;eytn hWlsa ve ma.dde-i safiyesi demek oldu
ğuna nazaran nev-I beşerin 1ptldada. ad1 surette çamurdan mamfil
nı müteıekkll ounası gibi bir mAnaya zahlp olmap mecburiyet yok
tur. Bir de hikemiyata mliteallik lyltın tef.slri ma'kullta tlbi olur.
Atıl ve nakil ara.sın.da 1httllt zuhur ederse menkulat ma'lrulltla te
'11 olunur. Biz de mecburiyet &Ordüğilmüzde insanın hil.lcatına dair
olan lyet-1 kerimeyi akıl ve hikmet dal.realnde tefsir ederek itiraz
yolunu kapar ve ruhlyyun mealettni maddiyyunurı elinde buice et
mekten tahlis edebiliriz.

Maddiyyun teessüf ets1Dler, hallerine atıaaınıar, davı\ kaza.na
mazlar. Makat.ıanna nail olamazlar. tnadl bir tarafa bırakmalıdır
lar...

Makam lllm Te lradenindlr. Madde ve kuvvet dıf&n!!> (19)
Kur'andaki Ayetlerin yeni bir tefsiriyle, splritüallzmi materyallat

lıırln elinde oyuncak olmaktan kurtardığına inanan yazar, insanın
Ulı problemini böylece -ve yüzde bin bef yüz keslnlilcle- çözdük
ten sonra. slllhla.nnı vWııer maddeci Büchner'e çeviriyor:

Büchner, birbl.rtne zıt mütalialar ileri sürmektedir. Cehil tufanı
içinde botulmUf maddecilere göre, ruh, dimağın !a.aliyetinden ibaret

_ lmif.
Oyu iti, dlmatın faallyeıtnl icap ve le.at eden şey ancak manevi

veya ruhi kuvvettir.
Bu arada rüya ve spirltizma bahsini de ihmal etmiyoruz. Klzlp

rüya gören münkirlerin &kıl ve iz'arunda maraz vardır. cEnblyay-ı
izam ve evliyly-1 kirlm vesalr büyük zatlar dahi rüyly-ı sadıka ııö
r(lp. o sa.yede pek çok keş!lyat ve lhbaratl.a. bulunmuşlardır.> (20)
Splrltlzma ise, d1n yoliyle ııelmeml.şse de, diyanet !lkrlne, maneviya
ta, ruhiyat& yardımcı demektir. Zira maddeciler güruhunu, yanl her
ıeY1 maddeden ibaret zannedenleri baltalıyor. NebUer ve vellier ma
rifet feyzini ezel! haklb.Uerin kaynalmdan alıruşlardır. cMüşarünl
ıavhln en k1mll1 athar-ı mevcudat olan Muhammed Mustafa Haz
reUerl olup onun oer'I şerifiıle temamll temessüt sayesinde seadet-i
dl.reyn temin edilebileceğinden biz de onun din-! müblnine mensup
bulunmakla lvAze-1 !ahr-ü mübahatımızı erllke çıkarmaktan blr il.n
ıerl duramayız.> (21 >

ıMülhld1n güruhuna. çatan yazar, talAm dinlnin yüksekllti nis
bet!nde y&Jllma.sına ç!JJ141lmadıtmı bellrtlyor. Dine kaYltsız kalan
Müslümanlar var. Din aleyhinde bulwıan habisler, taklidi kMlrler
çokalıyor. Bu halin en büyük sebebi de l.slaml ahklmın ledünlyatının
blllnmemesidir. cGavamız ve dek:ı.ikl henüz kendlmizce blllnmem.l.ş
olıı.n diyanet-! cellle-1 Muhammediyyenlıı Avrupalılarca alelhusus di
yanetlerin~-ı anQdu bulun&n maddiyyun mahlükatınca malılm
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olmasına nasıl ihtimal verlleblllrh dsllmiyet1n ulytyeti tuanur
olunduğundan çok ziyadedir., (22) Smyaı, ekonomik, politik, edeb1
ne kadar k&!deler varsı eııaalan Kur'andadır: dçtımaı, 1kt1aadf, Bi
yaıd, edebi, ne kadar lcavaıt. varsa esuatı Kur'anda bulunur.« (23)
Feylesonar, Allah kellmının lru<biyetıne kartı iman ve tudlkle sec
deye -kapanmalı kendilerini borçlu bilmelidirler.

Ahlllta gelince, bunun kökü din detıldlr demek safsatadır. Pey
gamberler, evliyalar olma.saydı, inaan, hiç bir ıaman, kendi kendiı1D1
isllh edemezdl Medeniyet ilerledikçe ahlJ.Jcaızlık ta artıyor. Medeni
yet denilen uctlbe, endüstriyi ilerletmiş, !atat, yıkıcı llet.ıer de ya
ratmıştır. Birinci Clhan Savaşı, y1rml milyondan fazla insan yuttu; o
nisbette hanuman söndürdü. Ka.n dökücülük, medeniyetle artmıştır.
tnsanıa.r, gerçek diyanete riayet etselerdi bu facialar olmazdı. Ma
teryalistlerin diğer bir içtihadı da, Allah korkııaunun ahlika temel
olamıyacalıdır. Oysa ki, Alla.lt korkuıu, her zaman, 1:,1 ahllkı kurar
ve korur. Maddi meslettn yayılması Uerlemete ,e yükselme~ engel
olur. MaddecWk yoluna ıiren ve dinden sıyrılan Yltmda ahlü: kal
ma.

Materyallat.lertn taaanu!a itirulannı da reddeden Reddfymılzl
bur.ada bırakıyor; ve birkaç kelimecllı:le yazıyı bitirmek istiyoruz.

tlsküdarda, bir han odasında mefitlç ölen Emekli Albayın bro
§fırdekl emeği boşa gitmif sayılmasın. Onun kaleminden çıkan Red
dlyye, kendisinden sonra yeti.fen antlmateryallat dövüşçülere ilham·
bynatı olmwı ve olmakta bulunmU4tur. Prof. Hilmi Ziya ıtbl, fel
sefe dllnyasının büyük şöbretıerl, Tarihi Maddecwte cReddiyb ya
ıarlaueıı, muarı.zl&nnı, Süleymanlyyell'nin ıqmaz metodu ile, atır
topçu atqine tutmadılar mı?

I



NOTLAR:

(1) Constantınople, ısıa (Zelllch Preres>.
Yazara göre: Hakikat. adalet ve lylWt üç slhirll nllmeydl.
!nsaca !Ayık idealler bunlardı; ve insan ldealalz yaşayamazdı.
(2) Ali Namık, eserinin başka bir böltimündc sosyalizm ve pror:

resif .ergi meselelerini ele almakta; ekonomik ve sosyal meselelerden
habersiz yqayan mebusları ve pzeteclleri eleştirmektedir. Bunlar,
saldırılarında, sosyalizm ile progresl! vergiyi ayırmıyorlar, her ikisi
ne birden çatıyorlar, diyor. Bunlar, bu iki şey arasında yakın akraba
lık görüyorlar; progreslf verginin sosyallzmln yerine lrullanılabllece
tınt savurıuyorlar, ve çok aldanıyorlar.

Ali Namık'a göre: MUteraJtlı:1 vergt burjuvazlnirı de kabul eıtıtt
en adil&ne ve en popüler vergidir. Emekçi sını11ann durumunu dll
zeltecek refonnlann en önemllsl budur.

Yazar, bu hususta, birçok memleketlerden (tsvtçre, Almanya, Hol
landa, ttalya, Belçika, Danimarka; isveç; Norveç, Avusturya, tngilte
re, hatta Yunanistan ve Bulgaristan gibi memleketlerden) örnekler
vermekte en büyük batı düşünürleri ile en ünlü ekonomistlerin sin-
ıertnt zlkretmektedlr. (P. 38'1 - 389) •

(3) Tarlh-1 Tedennlyat-ı Osmaniye, a. 183 - 191 (tstanbul, 1330).
M&k&le, daha önce, Hak'ta yayınlanmıştı.

(4) Mustafa Nuri Bey, Nanuk Kemal ve Ziya Paşa gibi Avrupaya
kaçan hürriyet savaııçılarındandır. Vatan Yahut Stllstre piyesinin
temsilirıde, Namık Kemalin yanında bulunmuş, o da surgün edllmişt.1.

(5) lbret, No. 8, 12 haziran 1288
(6) Kelime. burada, pejoratif bir anlam taşımıyor. Fransızcadan

çevrilen ilk politik ekonomi kitaplarında, güruh kelimesi sınıf ve
stımre müteradifi olarak kullanılmaktadır. Bk. Um-1 Tedbir-! MP.D2:ll,
a.~9 (1268)

(7) cMedenlyetln zikrolunan tarlfirıe ts1Amlyet1n ahklmı tama
miyle muvıı.!ık olduatından esllfta Mtislümanlıi.r her mllletten • z.l.yade
mütemeddln oldukları gibi asrımızda dahi milel-1 mevcudcye bu bap

. ta tekaddüm kablllyetlne maUktirler... Biz ki Müslllmanlarız; şeriata
tevfikan maddi ve manevı as!y1şl mucip ola.cak ittlhadımızın husu
lüne .sa'y ediyoruz. Biz ki Müslümanlarız, Avrupalıların arayıp bula
madıtı, medeniyetirı !sl&miyette mevcut olduğunu göatermete cehd
ediyoruz...> •

(8) Aclan Sayılııan, ı Haziran 1964
(9) Aclan Sayılgan, 15/2/1962

.,
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(10) Biz, «11'71 olaylan bl"flStDda Ali Paşa Ye Namık KemAl•

başhklı incelemede, Namık Kemali sadece, Parl.s Komünü'nün apolo- ,
jlsti olanLk ııöstermJ.ıtlk. !nceleme, Ka.yahan Baladıırotlu lmzaalyle
çıkmıştı. Sosyalist N,-mık Kemal manşetlnl ise deJ"ii kendllllinden
elclemlştfr.

C 11 > Osmanlı .sosyalistleri arasında mü.slüman ve hıri.sUyan yu.rt
taılar vardı. Müslümanlar kendilerine OSMANLI SOSYAL18Tt de
dikleri gibi c!SL.A.M SOSYALtSTb de· diyorlardı, ve dlnda41arının
bayramlannı t:utıarken özelllkle bu sıfatı kullanıyorlardı. CBk. Me
deniyet No. ı, 1. Klnunuevvel ·326)

(12) Çok bozuk blr Türkçe ile kaleme alınan bu makale Vah&ıı
Vasfi imzasını ta.şı.maktadır.

03) Bu makale ımzasıs J'B1l,D.lamıuttır. ctnıa.nı,et, 22 Tqrin.lıa-
ni .926).

(14) llim Ye trııde, tstanbul - Necm-l tıttıı:bal Matbauı, 1342
(15) 8. 71
(16) s. s. 82
{17) 8. 84
(18) s. 86
(19) 8. 109
(20) s. 113
(21) s. 113
(22) s. 124
(23) s. 128
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