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ŞEMSETIİN SAMİ BEY SOSYALİZMİ NASD..
VE NİÇİN tDEALİZE ETMİŞTİ ?

Abdülhamit il, meşhur Tersane Kongresi'nin açıldığı gün
( 23 Aralık 1876) Anayasayı ( Osmanlı Kanun-i Esasi'sini) ilin
etmiş; ilk Osmanlı Millet Meclisini (Meclis-i Mebusinmı)° d~
efrenct 19 Mart 1877 de açmıştı (1).

Birinci Meşrutiyetin ilanı büyük bir antuziyazm ve ümit
le kutlanmıştı. Halk, mutlu bir devrin açıldığına i.ianm_ışu
(2). Bu devirde, Türkiye'de, umumi toplantılar yapılıyor, si
yasi yazılar ve tartışmalar basında önemli bir yer almağa baş
lıyordu. Ne yazık ki, bu özgürlük çok kısa sürmeğe rnahküm
du. Başta kalem hürriyeti olduğu halde, hürriyetin her çeşit
belirtisine dayanamıyacak yaratılışta olan «Kızıl Sultan» her
türlü fikir ve düşünce hürriyetini, amansız. bir silindir altın
da, ezip yok etmeğe hazırlanıyordu. İşte, çok kısa süren bu
devirde ve Abdülhamit II nin saltanat tahtına yeni oturduğu
sıralardadır ki, matbuat sahifelerinde SOSYALİZM ve İŞT!
RAK-1 EMVAL t!birleri, -1871 de olduğu gibi- sık sık yer al-.
mış ve bu konu etrafında polemikler yapılmıştır.

Burada dikkati çeken nokta, Türk basınında daha önceki
yıllarda rastladığımız Sosyalizm ve İştirak-i Emv!l (Mallarda
ortaklık) deyimlerinin, Rusya ve Almanyadaki heyecanlı olay
lar münasebetiyle, hemen her gün kullanılışıdır.

Bilindiği gibi, 1878 den itibaren, çoğu Rusyada ·olmak
üzere, Avrupada suikastlar birbirini kovalamıştı. Hükümdar
lara, büyük Devlet memurlarına ve zabıta şeflerine suikast
lar yapılıyordu. Almanya İmparatoru Vilhelm I e, 1878 mayıs
ve haziran aylarında, üstüste suikast yapılmıştı. Vera iasuliç,·
Petersburg Zaptiye NAzın General Trepof'a ateş ederek ya-

. ralamış ve beraat etmişti.
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Petersburg ve Berlindeki suikast olaylan, Türk basının
da, çok geniş yankılar buluyordu. Son posta ile gelen Avrupa
gazeteleri derhal türkçeye çevriliyor; ajans havadislerinde
olsun. politika sütunlannda olsun gerekli tafsilAt fazlasıyla
veriliyordu.

Işte bu tarihlerde, Mihran Efendinin çık.ardılı TercU
ciiman'ı Şark'ın yazı işlerini Şemsettin Sami Beyin üstüne
aldığını görüyoruz. Gazetenin rumt 10 haziran 1878 tarihli 74
Uncü sayısında şu kayıt var: «Gazetemizin ümur-u tahririyesi
bugünden itibaren Sami beye ihale olunmuştur», Aynı sayı
nın baş makalesi de (Sosyalism -lştirdki Emvdl) başlığını
taşımaktadır.

Şemsettin Sami'nin makalesine göre, bu iki terimin ger
çek anlamlan ve aralarındaki fark bilinmemektedir. Sosya
li.mı kelimesini Türkçeye iştirôk-i emvôt (yani mallarda iş
tirak) şeklinde çeviremeyiz. Niçin? Çünkü, işıirôk-! eınval
(yani komünizm) sosyalizmin zıddıdır.

Şemsettin Sami, sosyalizmi insanlan refaha ve mutlulu
ğa gcltürecek bir yol olarak görüyor ve bunun için yüceltiyor
du. Onun deyişine göre, sosyalizm, batı uyarlığının büyük
moral kımıldanışı idi. Öyle bir kımıldanış ki, Avrupayı ve gü
nün birinde bütün dünyayı sarsacak ve insan toplumunun bi
çimini değiştirecekti :

«Bu iki tAbir çok defa gazetelerimizin sütunları içinde
görünerek umumun malumu olmuştur; ancak manay-ı haki
kileri ve birbirinden olan farkları ekserimiz için el'an meç
huldür diyebiliriz.

Ekser vakit, ve hususiyle bu aralık Almanya İmparato
nma olunan suikasttan bahsolunduğu sırada, gazetelerimiz
de görünen «iştiıılk.-i cmvft.I» tAbiri «sosyalizm• kelimesinin
tercümesi makamında lrullaruhyor. Bu ise beyazı siyah diye
tercüme etmeğe benzer. Vakıa, Avrupaya ve asr-ı hazıra mah-
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sus olan böyle istilAhatın lisanımıza tercümesi pek müşkül
dür, ancak bir şeyi zıddıyla tercüme etmekten ise, -ısnlilı-ı
millisi bulununcaya kadar - bir ecnebi isJılahı kabul ve Isti
mal etmek elbette daha iyidir. (Yani sosyalizm. terimini oldu
ğu gibi alalını ve kullanalım.)

Sosyalizm medcniyyet-i hlz.ıranın -Avrupayı, ve beliti bir
gün olur bütün küre-i arzı, sarsacak ve cerniyet-i beşeriyenin
heyet ve suretini değiştirecek- bir büyük hareket-i manevi
yesi, ve nev-i beşeri menzil-i refah ve saadete isal eder bir
şehrah-ı azlm olduğundan, bunun •iştirak-i emvAI• töhmeti
ile ittihamı, ve böyle yüzü kara olarak halkın enzanna arzı
büyük bir gadir ve haksızlıktır. Bunun için bu galatı tashih
maksadıyla, «sosyalizm• ve «iştirAk-i emvAb e dair bir . iki
söz söylemek isteriz.e

Demek ki, Şemsettin Sami sos~izmin yilzüııe kara dam
ga vurulmasını istemiyor. Amacı, bir yanlışhğı düzeltmektir.

Onun anlayışına göre, iştirak-i emval adalete ve hakka ol
duğu gibi insan tabiatına da aykırıdır. İnsanı hayvanlaştırdı
ğı için filozoflarca beğenilmemiş; bütün dinler ve uluslar YC

özellikle ahUJk denilen değişmez meşru yasa onu meşru say
mamıştır:

«lştirdk-i emvdl esbabının tarik ve maksadı bu terkibin.
medlülünden anlaşıldığı için, bunun tafsiline girişmeğe hacet
görmüyoruz; ancak iştirAk-i emvAl maddesi kaide-i adl,-ü hak
ka ve tabiat-ı beşere muhalif olup insanı behayim mertebesi
ne bıraktığından, ukall ve hükemA indinde mezmum olduğu
gibi her din ve millet, ve hususiyle ahldk denilen layetegayyer
bir kanun-u mukaddes indinde gayr-i meşrudur.s

Komünizm insanı hayvan yapmakta ve değişmiyen -yani
ezelt ve ebedi olan- mukaddes ahllk yasası bu doktrini meşru
saymamaktadır, diyen Şemsettin Sami, komünizmin kısa bir
tarihçesini çiziyor.
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Bu tarihçeye göre, iştir.ik-i emvll 1871 Paris Komilnü'nde
ve daha önce bazı Avrupa memleketlerinde yüz göstermiş; ve
Muhammedin ~ekkeden Medineyc göç edişinden önce ve
sonra Iranda .ve diğer Asya memleketlerinde meydana çık
mıştır. Bu yolu tutanlar kadınlarda ve çocuklarda ortaklık
istemekten utanmamışlardı. Onların bu aşın tezleri insanın
tabiatına ve yaratılışına aykırı idi. Bunun içindir ki bu gibi
ler cezaya çarptınlmışlar, kamunun nefretini kazanmışlar
ve adlariyle tarihten bir iki sahifeyi kirletmişlerdir :

clştirak-i emvM KOMÜN ismiyle Fransa - Prusya muha
rebesini müteakip Pariste, ve daha evvel Avrupanm bazı ta
raftarında yüz gösterdiği gibi, Hicretten mukaddem ve muah
ber Iranda ve Asyanın diğer bazı taraflannda dahi zuhur et
miş, ve hatta o vakitler tarafgiranı iddialarını iştiıi.k-i nisvan
ve iştinik-i evlat kaziyyelerine kadar sürmeye Ar etmemişler
di. Ancak bu milddealar tabiat ve hilkat-i beşere muhalif ol
duğundan, m~cit ve tarafgirleri dalına zuhurları akabinde
müstehak olduk.lan cezaya giriftar, ve nefret-i hnmeye maz
har olarak, namlariyle tarihin ancak bir iki sahifesini telvis
etmişlerdir."

Şemsettin Samiye göre, komünizm nefret edilmesi gere
kon bir yoldur. Onun zıddı olan sosyalizm ise son derece mak
bul ve tutulması gereken bir yol :

«Sosyalizm ise iştirlk-i emvAlin büsbütün zıddıdır; işti
rAk-i emval ne kadar menfur bir tarik ise SOSYALİZMİN O
KADAR MAKBUL OLMASI iktiza eder.s

Sosyalizm teriminin kökünü arayan Şemsettin Sami bu
doktirinin insan topluluğunu mutluluğa götüreceğini; insan
lan özgürlüğe ve eşitliğe kavuşturacağını söylüyor. Sosyalizm,
ona göre, bir kurtuluş yoludur. Tabiatın nimetlerinden her
kese pay verecek, insanlan hak ve adalet güneşi ile ısıtacak
tır :
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«Sosyalizm ıstılAhı Fransızca bir kelimedir ki, cemiyet-i
beşer manasına olan sosyete kelimesinden müştaktır. Onva
nından dahi anlaşılır ki SOSYALİZM CEMİYYET-İ BEŞE
RİN HÜSN-O İDARESİYLE REFAH VE SAADETİNİ, VE
Btl.A İSTİSNA BÜTÜN EFRAD-1 BEŞERİN HÜRRİYET VE
MÜSAVATIN!, VE HİÇ KİMSENİN HUK.UK-U TABİİYYE
SİNİN PAYİMAL 01.MAMASIYLE, HAK VE ADLİN MEY
DANA ÇIKMASINI, VE NlAM-I TABİİYYEDEN HERKESİN
MÜTENA'İM VE. HİSSEMEND OLMASINI ARAR BİR TA
RİKİ SEJ.AMEITİR.»

Sosyalizmden başka çıkar yol gBrmiyen makale _yazan,
bundan sonra, idealize ettiği doktrinin amacını ve dayandığı
temel prensibi anlatmak için, Gotha Prognımı'na geçmekte
dir:

4Avrupa ve Amerikadald sosyalistlerin (3) 1875 tarlh-i
mil!disinde Almanyanın (Gota) şehrinde akdettikleri içtima-i
umumide ilin ettiJtleri Atideki program sosyalismin maksat
ve esasını anlatmağa kAfidir (4).

Sosyalizmin, bir hükılmetln esası olmak U2ere, kabul et
tiği şeyler Atideki mevattan ibarettir :

«Evvel!, yirmi yaşını mütecaviz bilcümle evlAd-ı vatanın
d<>irudap doğruya rey vermesi, ve intihabatın umum tarafın
dan icra olunması;

Saniyen, kavaninin doğrudan doğruya Ummet tarafından
tanzimi ile, sulh ve harbe dahi ümmet tarafından karar ve
rilmesi;

Sllisen, hizmet-i askeriyyenin bilcümle evlld-ı vatana ta
mimi ile; efrad-ı milletten bir takımını mütemadiyen si.lAh
altında tutmak usulünün lAtvı, ve asakir-i muv~a yerine
asakir-i milliye tanzimi;

Ribian, şirket ve ittihada ve hilrriyet-i efklra ve -keşf-i
hakikat için- herşeyin tahkik ve tamikine mlni olacak kava
ninin lAğvı;
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HAmisen, adalet ve hakkaniyetin ümmet tarafından mec
canen icrası;

Sadiseo, maarifin cebri suretiyle tamimi, ve alelumum
evlad-ı vatanın hükümet tarafından müsavat üzere terbiye
olunması;

Sabian, dinin şahsa ait bir keyfiyet addolunması ile, her
kesin istediğine inanmasına mümanaat ve mildahale olunma
ması, yani hürriyet-i vicdanın kabulü»

Şemsettin Sami'ye göre; bu program, kimseyi ürkütme
melidir. Bu programda komünizm lekesi yoktur. Sosyalizmin
maksadı hayırlı bir maksattır. Gota programında bu hayırlı
maksada hizmet edenleri iştinlk-i emval yani mal ortakhğı
ve komünizm suçu ile suçlandıracak bir leke görülmez. Bıı
program, hiç bir zaman gerçekleşmiyecek bir hülya da değfl
.dir :

«Sosyalistlerin himıet ettikleri maksadın ruhu mesabe
sinde olan bu programda ne kimseyi ürkütecek, ve ne de bu
maksad-ı hayra hizmet edenleri iştirik-i emval töhmeti ile
ittiham edecek bir leke görünür. Bu program icrası muhal
bir feylesof hülyası da değildir; İsviçre ve Memalik-i Müçte
m.ia-i Amerika Cumhuriyetleri pek çok vakitten beri bu pro
grama tatbik-i hareket ederek, icra-i hülct1met etmektedir
ler. İngilterenin usul-i idaresi dahi bu programa pek muha
lif değtldir,s

İsviçreyi, Birleşik Amerika Devletlerini ve İngiltereyi ör
nek gösteren yazar; sosyalizm nasıl meydana çıkmış, Avrupa
ve Ameri.kada nasıl yayılmış ve sosyalistlerin başına ne gibi
felaketler gelmiş, bunlar hakkında kısaca bilgi veriyor :

«Sosyalizm çeşitli ünvanlarla ve birbirinden az farklı pro
gramla iki yüz yıldan beri Avrupanın bazı yerlerinde baş gös
termekte, ve diğer hayırlı buluşlar gibi bu 'da taassup ve is
tibdat ile çarpışarak ve özel çıkarlarını umumun çıkarlarına
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üstün tutan insanlık düşmanlannm, esaret elinde zebun dü
şerek, batıp çıkmakta, ve bununla beraber -baskıdan da fay
dalanarak ve pes perdede Ilerliyerek- rnürur-u zamanla hal
kın efkannı kaplamak sureti ile, ilerleyip yayılmakta idi.

Avrup:ıda çağdaş uygarlık ve bu uygarlığın doğurduğu
büyük devrimler, halk efkarını özgürlük nurlariyle aydınlatıp
uyarmadan önce, halk hakim ve mahkum sınıflara bölünmüş
tü. Hakim olan sınıf sosyalizmi kahren tazyike çalıştıkça, bu
fikir kuvvet kazanarak, mahküm sınıfın zihinlerini kaplardı.
Bu sebeptendir ki böyle yüksek bil- fikre uyanlar en ziyade
tazyik ve sefalette bulunan avam ve amele güruhlandır. Bir
kelime ile, sosyalizmi tutanlar en çok baskı altında ve yok
sulluk içinde yaşıyan fakir halk tabakalan ve işçi sınıfıdır.

Bunlar yani yoksul halk ve emekçi yığınları ve bunların
koruyucuları yerinde olan edipler ve yazarlar arasında sos
yalizm fikri tam güçlendikten sonra gizli kalamayıp hü
kümetlerin de istipdattan vaz geçmesi ile sosyalistler Londra
ve Nüyorkta açıktan açıp merkezler ve cemiyetler açıp hal
kı bu fikre çağırmışlar, ve çok sürmeden Avrupanın üçte iki
ahalisi bu fikre t!bi olmuştur.

Artık bugün sosyalizm gizli ve hususlbir fikir ye meslek
değildir, çağdaş uygarlığın dayandığı sağlam bir direk yerin
dedir; hattA bu meslek sosyal adı ile özel bir fen hükmüne
girip, medeni fenlerin en lüzumlusu sayılıyor. Bununla bera
ber «kuvvet hakkı yener• sözüyle iş görenlerin kuvvete karşı
hakkı tutan böyle bir cemiyet aleyhinde bulunacaklan şüp
hesizdir. Bir kaç yıl önce Prusya ve Almanyada ikinci derece
de 'h!kimiyet icra edenlerin hakkından gelmek için, sosyalist
leri Alet edinmiş ve onların koruyucusu kesilmiş olan Prens
Bismark bugün Almanyada, ve belki yeryüzünde sosyalistle
rin kökünü kurutmak için, Kongrede bir tedbir itliazını tek
lif edecekmiş I Ukin ckuvvet hakka galebe edemez», «kuv-



vet hakkı tazyik edebilir»: tazyik olunan şey ise bir gün pat
lar; ve patlaması tazyik edenler için tehlikeli olur.

Her ne hal ise, bizi.ın asıl maksadımız sosyalizmin iştirl·
k-i emvAl demek olmadığını, ve yu.kanda irad olunan sosya
lizm programının hemen her bendi şeriat-i Ahmediyyeye ta
mamiyle muvafık olduğundan, buna Iştirak-i emval demek
büyük hata olduğunu beyan etmekten ibaret olmakla, bura
sını ihtarla iktifa eyleriz.

Kısaca tekrarlamak gerekirse, Şemsettin Sami'ye göre,
kötülüğü değil iyili~ temsil eden sosyalizm yüksek b~ fikir
dir; ve ulaşılması gereken bu ideal meşrudur; halk ve emek
çiler tarafından tutulmuş, edipler ve yazarlar arasında güç
kazanmış ve Avnıpanın üçte l.kisi bu fikre bağlanmıştır. Batı
uygarlığının kuvvetli bir temel direği olan sosyalizme karşı
gelenler güçlü ise de, kuvvet hakkı yenemez; ancak baskı ya
pabilir ve bir gün patlayınca da baskı yapanları mahveder.
Sosyalizm ile komünizm aynı şey değildir. Sosyalistlerin p~
gramı müslümanlığa ve şeriata tamamiyle uygun olduğundan,
buna komünizm demek büyük hatadır.

Görülüyor ki, kendi anlayışına göre, sosyalizmi kabul et
tiği halde komünizmi reddeden Şemsettin Sami'nin bütün
kaygısı sosyalizm ile komünizmin karıştırılmasına meydan
vermemek için aralarına kalın bir duvar örmek; ideal olarak
benimsediği sosyalizme leke sürülmesine razı olmıyarak onu
temize çıkarmak; ve Gotha Program ı'ının lslimiyete uygun
olduğunu ileri sürmek suretiyle SOSYALİZMİN KOMÜNİZM
DEMEK OLAJt4IYACACINI ispata çalışmaktır.
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ŞERİAT VE SOSYALİZM

Tercüman-ı Şark başyazan tarafından sosyalizmin savu
nulması ve Gotha Programı'nın İslamiyete uygunluğu tezi, Hi
llfet ve Saltanata taassupla bağlı olanlan ve Abdülhamit II
nin sadık bendelerini kayıtsız bırakamazdı ve bırakmadı. Ma
kale yayınlanır yayınlanmaz, şeriatın her ne suretle olursa ol
sun serbestçe yorumuna isyan edenler, derhal, anonim bir
cevapla meydana atıldılar. Bu eskimiş. kalem savaşı gerek
dil ve üslüp ve gerekse açığa vurduğu zihniyet bakımından
çok dikkate şayandır; ve bir bakıma, doksan yıldan beri es
kimemiş sayılır.

Şemsettin Sami'nin makalesini tahlil ederken görüldU
ki, yazar :

a) Sosyalizmi savııoroaktı\;
b) Sosyalizm ile mallarda ortaklık şeklinde kabul etti

ji _Eflltun yadigln koıniioizmin aynı şey olmadığını ileri sür
mekte;

c) Mallarda ortaklığı kıyasıya tenkit etmekte;
d) Ve nihayet, Gotha Programı'nın lsllmiyete uygunlu

Junu ortaya atmaktaydı. (4)
Şemsettin Sami'nin vardığı hükümler şunlardı :
1) Mallarda ortaklık yani komünizin, sosyalizmin zıd

dıdır. Sosyalizm mallarda iştirak yani komünizm demek de
ğildir.

Verilen cevap şu oldu : .
Sosyalizm iştirik-i emv!lclir, hem iş ve emek, hem de

mal ortaklığıdır. Yani sosyalizm ile komünizm arasında bir
tefrik yapılamaz. Bu ilci doktrin birbirinden ayırd edilemez.
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Bunlann arasına duvar çekilemez. Öyle bir gayret boşuna
çaba harcamaktan başka bir şeye yaramaz.

. 2) Sosyalizm bir saadet ve kurtuluş yoludur.

Cevap:
Hayır I Sosyalistler uygarlığı yıkacak, dilnyayı altüst

edecektir. Sosyalistler «kanun-u medeniyeti tahrip ve şirlz-:-i
cemiyyet-i llemi tarumar eyliyeceklerdir.•

3) Avrupanın üç~e ikisi sosyalizm fikrine ~bidir. Kuv
vet hakkı yenemez.

Cevap:
Sosyalistler küçük, önemsiz bir topluluktur; hayn delil

şerri temsil ederler .ve ellerinden ancak kötülük gelir.
4) Gota Programının her maddesi Muhammedin dinine

ve şeriata uygundur. Buna mal ortaklığı yani komünizm de
mek büyük hatadır.

Cevap:
Gota Programının maddeleri aklen yasak şer'an da il

rençtir,
Şemsettin Sami'nin karşısına çıkan muanz, böylece, sos

yalizme ve Gotha Programına hücum ediyor; sosyalizm mal-
• larda ortaklık demektir, Gotha Programı Muhammedin şeri
atına uygun olmak şöyle dursun şeriatın beğenmeyip ayıp
saydığı ve nefret ettiği bir şeydir - diyor - AKIL SOSYALİZMİ
KABUL ETMEZ; ŞERİAT SOSYALİZMDEN tCRENİR:

«Tercümln-ı Şark gazetesinin 74 numaralı nüshasında
sosyalism kelimesinin Fransızca olduğu fark ve temyiz olu
nabilrniş ise de rnedlül ve ma-sadakunaleyhi anlaşılamamış
tır.•

Muarız diyor ki, Şemsetin Sami'nin makalesinden sos
yalizmin ne demek olduğu anlaşılamıyor. Yani sosyalizmin
hangi anlama geldiği ve bu kelimenin neye karşılık ve uy
gun düştüAif belli olmuyor.
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Sosyalizmin gerçek anlamı nedir ve Türkçeye nasıl çev
rilmelidir? Polemiste göre, sosyalizmde ticaret ve endüstri
özel şahıslara bırakılmaz, bir umum! ortak cemiyet tarafın
dan yönetilir; ve toplum tarafından ortak yürütülür. Elde
edilen ortaklama ürünlerde, toplumun üyelerine eşit olarak
bölüştürülecektir.

■Sosyallsm bir kaidedir ki kaide-i merkume icabınca
ümur-u ticaret ve san'at bir şahsın tasanı.ıfat ve hukuk-u be
şeriyyesi dairesinde ayn ayn şube-i faaliyetler ile tesviye ve
icra olunmayıp bir cerniyet-i umumiyye-i rnüştereke iktida
riyle mevki-i fiil ve husule konulur ve bu cemiyetin amel ve
faidesi cemiyyet-i mezküre esbabı aralannda mütesaviyen ve
hassaten taksim kılınır. Bu halde kelime-i meı.kürenin delil
yalnız iştirak-i emvAl ve belki iştirAk-i emval ve a'mll ile ter
cümesi keli.me-i mebhusün - anhAnın mefhumunu hakkiyle
ve tamamiyle ifatle etmiş olur.s

Polemist, Şemsettin Sami'nin makalesinde, filozofça ve
himler görllyordu. İnsan toplumunun bir Hükümdar tarafın
dan değil de milletin fertleri tarafından yönetilmesi bir filo
zofik vehimden ibaretti. Başka bir deyişle, demokrasi ve cum
huriyet rejimi aslı esası olmıyan bAtıl fikirlerden başka bir
şey olamazdı.

Şemsettin Sami'nin karşısına çıkan aşın salcılara göre:
İnsan sosyetesi ancak bir düzen içinde yaşayabilir, bunu da
hAkim bir kudret ve kuvvet yani Hükümdar sağlıyabilir. Av
rupada Kral veya İmparatorlar toplum düzenini sağlıyor.
Fakat Avrupa Devletlerinin her birinde türlü türlü fenalık
lar, çeşit çeşit kötülükler görülmektedir. Bağrında HİLAFET
VE SALTANATI toplıyan İslam hükümetinde ise bu kötülük
lerin hiç biri yoktur. «Hükfunet-i muazzama-i !slAmiye her
çe.şit tefrika ve teşettütten beridir.s

Polemist, bundan sonra Hilafete inkiyad ve itaat etmek
, yani yerytizlinde Allah'm Gölgesi Abdülhamit H ye boyun
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'
eymek gerektiğini, lyet ve hldiselcre dayanarak , ispata çalı
şıyor.

Zikredilen lyet, Nisa Suresi'nin 59 uncu !yetidir ve şu
mealdedir: «Ey inananlar! Tanrıya, Peygambere ve içiniz
den size emredeceklere itaat edin.» (Ya eyyühelleılne 4manıl
ııtıulldhe ve atıulresül« ve iililemri minkum),

Muhammet, kendisine itaat edenlerin Allah'a itaat ettik
lerini ve Amirlerine itaat edenlerin de kendisine itaat ettik
lerini söylemiyor mu? Kim lmirine itaat ederse bana itaat
etmiştir ve kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir.

«Nazm-ı celilin mealini» açıklıyan polemlstc göre, bütün
milslümanlann Hilafete «gerdendlde-i itaat olmaları» vacip
tir. Hakim kuvvet Hilafettir. HilMetin varlığı ise Tanrının bir
lütfu ve armağanıdır. Bugün o hakim kuvvet adil ve merha
metli bir padişah olan «Abdülhamid-i Han-ı sAnI Efendimiz
Hazretleridir.s

Polemist, yazısının sonunda Şemsettin Sami'ye çık.ışı
yor: Medeniyetin ne olduğunu düşünmüyorsunuz -diyor- Sos
yalizme çağdaş medeniyetin manevi hareketi ve bilyük şAh
rilu demeğe cesaret ediyorsunuz. Bu hal zihinlere ve fi.kir
lere durgunluk vermektedir. Sal duyu sahibi kimseler hiç
bir zaman şilphe ve tereddüde düşmezler ve bilirler ki, SOS
yALİZM UYGARLICI YIKACAK, HER ŞEYİ ÇICRINDAN
ÇIKARIP DÜNYAYI ALT ÜST EDECEK VE TAŞ TAŞ ÜS
TÜNDE BIRAKMIYACAKTIR.
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CELAL NURİ"YE GÖRE, ~SYALİZM, AŞIRI
SOSYALİZM VE MİLLi KURTULUŞ SAVAŞINDAN

SONRA TtiRKlYE'NİN ÖZEL DURUMU

Celll Nuri'nin sosyalizm, aşın sosyalizm ve kurtuluş sa
vaşını başarmış memleketin bu doktrin karşısındaki özel du
rumu hakkında ne düşündüğünü Taç Giyen Millet adlı ese
rinin (5) cSiyasi ve İçtimai Fırkalar» başlıklı bölümünde bu
hınız. Yazar, bu bölümde, Avrupada yüzyıllardanberi politik
ve sosyal prensipler ve doktrinler çarpışıyor, dedikten sonra,
bunların farkları nedir ve bunları doğuran sebepler nelerdir?
Sorusu önünde duruyor. Bu .soruya kısaca cevap vermeğe
çalışırken de, maddeci tarih görüşüne dokunmadan geçemi
yor:

•Tarihte bir maddiyfuı mektebi vardır ki bütün hadise
lerde iktisadi (yani maddi) saikler arar. Bu mektebin daima
doğru düşündüğü kabul edilemez. Fakat mektep çok vakit
ler hakikati keşfeder. Şüphesizdir ki her türlü fütuhat, her
dinin zuhur sebebi, her saltanat hanedanının her nev'i icraatı
iktisadi saiklerin yani ekonomik faktörlerin eseri değildir.
Pisikolojinin, tesadüfün, cehlin, mizacın tarihte bir çok izle
rine tesadüf olunur. Bununla beraber, ekonomik im.iller de
tarihte pek büyük bir yer tutuyor. Partilerin meydao:ı. çıkı
şında da, iptida maddi, iktisadi ve ıstirari saikleri aramalı
yız. Hissi saikler ancak bunlardan sonra teemmill nazarına
alınmaya şayandır.».

Celll Nuri, bahsi geçen politik partilerin Özellikle Av
nıpaya ait olduğunu; bunları Avrupalı bir zihniyetin \'e Av
rupaya özgü ihtiyaçların doğurduğunu; Doğunun, ,\syaııın,
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İslim dünyasının ve Türkiyenin ayn yaşayışları, ayrı tarih
Ieri ve ayn sosyal şartlan bulunduğunu söyledikten sonra,
ts!Amiyetteki hukuk eşitliğini belirtiyor :

«!s!Amiy~t. ibAd arasında hukukça eşitsizliği tanımaz.
İslam dünyasında esirler diye bir sosyal tabaka yoktur.•

Büyük Fransız Devriminde isyan ve klyam kimin c:~ri
dir? Sorusuna yazar, burjuva sınıfıdır diye cevap veriyor :

«Fransız lhtilıU-i Kebirine kadar hüküm ve kuvvet Kral
ile nobles ve klerjede yani beyzadelerle papazlardaydı. t.yak·
Ianma acaba kimin eseridir? Bütün halkın mı? hayır I Fran
sız İnkılabı bütün ehali tabakalannm eseri olmaktan uzak
tır. Bu İhtilalin müsebbibi münhasıran orta halk, esnaf ve
yahut şehirli diyebileceğimiz (burjuva) tabakasıdır». Yazara
göre, burjuvazi liberaldir; ve, burjuvazinin imtiyaz mevkiin
de tutunabilmesi LİBERALİZM sayesindedir. SOSYALİZM
ise, işçi yığınlannın buna karşı ayaklanmasını dile getirmek
tedir:

«Fakat buna karşı amele kitleleri isyan etmişlerdir. SOS
yALİZM bu isyanı ifade eden kelimedir ki dilimize tercüme
edilmesi kabil olmadığından yani lisanımızda bunun karşılığı
bulunmadığından, aynen alınmıştır. 1789 da burjuvalar nasıl
noblese yani beyzadelere ve ruhbana yani papazlara karşı ih
tilfil etmişlerse bütün dünya işçilerinin ideali de gelecekte bu
burjuva tabakasına karşı huruc etmekdir. Almanyalı meş
hur (KARL MARKS) tabaka ihtilafının düsturlarını yani sı
ruf antagonizmasının formüllerini tedvin etmiştir. İşçi, ka
pitalin tek elde kalmasına muarızdır ve bütün siyasi beliye
Ierin ip ucunu bu tekelde görmektedir. Bu ihtilAf ve çatışma
günden güne artıyor, korkunç ve tehditkar bir biçim alıyor.
Hürriyet mesleği artık kendilerince köhnedir; işçiler libera
lizmi esklmiş ve çürümüş sayıyorlar.' Bundan evvel hUrriyet
için savaşılıyordu; hukukça müsavat yani kanun önünde eşit·
lik talebedilmekte idi. İşçi ise, ·şimdi hürriyetle adet! istihza
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etmekte ve yalnız hukuk eşitliiini değil ekonomik eşitliği de
Istemektedir.s

Celil Nuri, bundan sonra anarşizm konusuna geçiyor.
Anarşizm, bükü.met ve devlet kavramlarından nefret eder ve
sosyalizm· ile karıştırılmamalıdır, diyor :

Anarşizm ile sosyalizmi karıştırmak büyük bir hatadır.
Anarşizm, hükümeti nefyeder yani devlet diye bir şey tanı
maz, devleti kabul etmez. Sosyalizm ise, bunun· aksine, bü
tün insan mesaisini hükümet vasıtası ile gördürmeyi kendisi
ne meslek bilmiştir. Sosyalizm iş başına gelince, bu gün fert·
lerin faaliyet alanında bulunan bütün muameleler hükümete
intikal edecektir. Halbuki anarşizm husul bulursa asayişin
idamesi bile hükümetin vazifeleri sırasından çıkacaktır.

Likin bilmiş olalım ki, pek yeni bir mahsul olan anar
şizm, pek o kadar taazuv etmiş ve bilyilyüp serpilmiş değil
dir. Bu mesleğin (sendikalist) Ier gibi işçi arasında taraftar.
lan varsa da sosyalizm gibi ilerlememiştir. Anarşistlere filo
zoflar ve düşünürler arasında çokluk tesadüf olunur. Hükü
metler bu meslekten ziyadesiyle kocunduklanndan herçiba
dAbad inkişafına mini olmakta ve ne olursa olsun gelişmesini
engellemektedirler. Halbuki sosyalistler müsamahaya maz
hardırlar. Sosyalistlerin faaliyetlerine bir şey denmemekte
dir. Fiili anarşistler maksada ulaşmak için terörü ve şiddeti
ıilet ittihaz ettiklerinden cinayetlere vesile olmaktadırlar. Sos
yalistlerin bir kısmı ise, kanun ve barış yollarından gayele
rine ulaşmak isterler. Bunlardan aksiyona cesaret edenlerin
elinde iki silAh vardır :

1) Grev. (Her devletin kanunları az çok grev hakkını
kabul etmiştir);

2) Sabotaj. (Bunun anlamı iş Aletlerini isteyerek boz
mak, kırmak, berhava etmek veyahut işi kasden ihlal eyle
mektir. Kanunlar bunu kabul etmez. • Bizim fıkıhımızda ve
kanunumuzda olduğu gibi zarar ve mukabele bizzarar frenk •
kanunlarında da yoktur).
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Yazar bundan sonra aşın sosyalizme yani bolşevizm ile
komünizme geliyor : .

«Bir de (bolşevizm) den bahsedebiliriz. Bu meslek sos
yalizmin ifratı demek olan (iştirakçilik) dir. Yani, aşırı sos
yalizm anlamına gelen komünizmdir. Bolşevimıin en yüksek
amacı hükumetin ilgası ve devletin ortadan kaldırılması ol
duğuna göre anarşizm ile de birleşebilir. Ukin bu gayevi ah
de varabilmek için bolşevizm, parti diktatörlüğüne ve terör
hükümetine kadar da gitmiştir. Şu kadar ki bugünkü Rus
bolşevikleri bir kaç senelik tecrübelerinden sonra birden bi
re sosyal ve ekonomik planlarını uygulamanın güçlüğünü
gördüklerinden soldan geri hareketinde muztar kalmışlardır.
Henüz meslek belli ve istikrarlı değildir. Rus Şuralar Hükü
meti asli gayesini unutacak derecede temel umdeden fedakAr
Irklarda bulunuyor>

Celil Nuri'ye göre, sosyalizmin umumi bir tarifi yapıla·
maz:

«Sosyalizmin günigün tall şubeleri yani ikinci derecede
çeşit çeşit kollan vardır. Bunun içindir ki ciddi kitaplar bu
mesleği umumi bir tarif ile tavsif etmekten çekinmekte ve
yalnız her mesleği ayn ayn şerheylemektedirler.s

1 Celal Nuri sosyalist mesleklerini takviye eden hissiyat
ve mizaçlardan da bahsetrneği ihmal etmiyor. Ona göre, mu
hafazakarlık hazan doğuştan oluyor. Bazı kimseler, hiç bir
maddi saik olmadan konservatör olurlar. FAKAT HER HAL·
DE EN BÜYÜK SAİK SERVET SAHİBİ OLANLARIN SER
VETLERİN! MUHAFAZA ETMEK KAYGISIDIR. Buna mu
kabil inkılipçıhk da fıtri olabilir, yani insan doğuştan dev
rimci olur. Meseli ünlü anarşist reisi Rusyalı (Kropotkin),
an'asıl bir prenstir, Lakin ıikidesi ve hissiyatı o kadar devrim-

' ciliğe maildir ki OLANCA SERVET'O SAMANINI yani bütün
vannı yoğunu, rütbe ve elkabını bırakarak fakirlik içinde ya
şamağı refah ve bolluk içinde ömür sünneğe tercih etmiştir.
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Diğer Rus Anarşist reisi (Bakunin) de öyledir. Hatta mesle
ği anarşizmden başka bir şey olmıyan en ünlü Rus edibi
(Tolstoy) da namlı asilzadelerden olup emlakini köylülere
teberru etmiştir.

Celal Nuri, bundan sonra gözlerini Türldyeye çeviriyor.
Onun görüşüne göre :

Memleketimizde şer'an hürriyet vardır; ve bu hürriyet
hiç bir suretle zincirlenmiş değildir. Hukukça eşitlik şer'in
üssill - esasıdır. Bu hususta kadınlar da erkekler gibi aynı
haklara naildir. Kısacası, bizim, Avrupalılar gibi yapacak tı
yamlanmız, ayaklanmalanmız ya yoktur, yahut kalmamıştır.
Biz yalnız cehalet ve sefalete yani bilgisizliğe ve yoksulluğa
karşı ayaklanmak ve savaşmak zorundayız. Avrupadaki' sos
yalizm bize uymaz. Avrupayı taklit edersek işler yürümez :

«Sosyalizmi Avnıpada burjuva ve sermayedar, yani (ka·
pitalist) zümresi doğurdu. Biz de ise bu iki tabaka yok veya
yok gibidir. Şu takdirde sosyalizm de Avrupadaki mahiyetin
de olamaz. Biz terakkiyata ve iktisab-ı sAmAna bundan son
ra başhyacağız. Bundan sonra ilerleyip zengin olacağız, Usul
lerimizi, kanunlarımızı o şekilde tedvin etmeliyiz ki sa'y-ü
amel ile sermayenin musademeleri mehmaemken ehven ol
sun. İş ile kapitalin çarpışmaları mümkün olduğu kadar ha
fif ve zararsız olsun. Avrupanın çektiği belalar bizim için bir
ibret dersi olabilir. Biz kendi sermayedarlanmızdan değil,
Avrupanın buraya gelen sermayesinden bazı mertebe haksız
lık görmekteyiz. İktisadi ( kapitülasyon) lar ve tütün inhisarı
gibi zalim idareler memleketimize mazarratbahş olmuştur.
Halk idaresi bu zararları büsbütün izale değilse tehvin etme
ğe mecburdur. Kökünden kazımasa da hafifletmek zorunda
dır.»

İşte, -evvelce gördüğümüz gibi- SOSYALİZMtN ÖNEMİ
Nİ BELİRTEN, ve -ilerdc göreceğimiz gibi- İkinci Meşrutiyet
yıllannda, İSLAMİYETLE SOSYALİZMİN ANTİEMPERYA-
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UST SAYAŞTA ELELE VERMESİ GEREKTlCl fikrini sa
vunan Celal Nuri, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra.
böyle düşünüyor; antiemperyalist ve antikapitalist bir müca
delenin zaruretine inanıyordu. Ancak, bu kapitalizm henüz
serpilmeğe başlıyan ve gelişmesi gereken yerli kapitalizm de
ğildi. Sömürgeci batı kapitalizmi idi. Türkiye yerli sermaye
nin değil, batı sermayesinin zulmünden zarar görüyordu. Biz.
işle kapitalin kıyasıya çatışmasına meydan vermemeli, SINIF
SAVAŞLARI'nı hafif atlatmalıydık. Gözümüzü açıp batının
manzarasından ders almalı, kapitalist toplumların uğradığı
beUUardan sakınmalıydık. Yapılacak iş şuydu: Yabancı ser
mayenin karşısına dikilmek (6) ve filizlenen yerli kapitalist
leri -korumak sureti ile memleketin ekonomik gelişmesini;
başka bir deyişle, geri kalmış Türkiyenin kalkınmasını sağla
mak. Böylece, yurdu baştan başa kemiren yoksulluk giderile
cek ve henüz başlamamış sayılan sınıf savaşı da alevlenme
miş, alacak ve yangın saçağı sarmadan memleket mutluluğa
kavuşacaktı. Bu arada gcrilile karşı dalına uyanık bulunmak
ta şarttı (7).

:lş.te, Tac Giyen Millet yazan bunlan övUtlüyordu.
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RIFAT Stl'REYYA•NIN SEÇİMLE İLGİLİ İKİ YAZISI

İkinci Meşrutiyetin basın tarihinde, SOSYALİST Y/ı,.ZAR
olarak, Rıfat Silreyya'nın da kayda değer bir yeri vardır. Dok
tor Refik Nevzat'ın takdirle bahsettiği bu sosyalist yazar, Ab
dillhamit II nin «gayr-i meşru istibdat mlrascısı» durumuna
düşen lttihlt ve Terakki'nin baskısına ve kanun çiğneyici
davranışlarına karşı direnmiş ve basın hürriyetini savunmuş-
tur. . .

İttihatçılar Hasan Fehmi ve Ahmet Samim'den sonra Ze
ki beyi de öldürtmüşler; kalemleri terörle susturma yoluna
girmişlerdi. «Dünkü lttihAt ve Terakki idealislerinin bugün
kü manevi sukutlanna hayıflanan» (1) Rıfat Süreyya, İtlihAt
çılann kurşunu ile ölen gazeteci Zeki Beyi savunanlar arasın
daydı.(').

Rıfat Süreyya, devrin bir çok aydınları gibi, -Avrupa sos
yalistlerinin antiemperyalist mücadelesine paralel olarak -
Trabulusu işgal eden İtalyan emperyalistlerine karşı cephe
almıştır ( 10).

Rıfat Süreyya'nın doğu villyetlerinin önemli meseleleri
ne ve özellikle toprak meselesine dokunan yazılan da var
dır (11 ).

Demek ki, hem baskıya ve istibdada, hem de sömürücü
batı emperyalizmine karşı savaşıyor.

Biz burada, bu sosyalist yazann sadece seçimle ilgili ild
yazısını ele alacağız. İkinci Meşrutiyetin Osmanlı sosyalistle
ri, esas itibariyle, seçimlerde çarpışan partilerin programla
rını göz önünde tutuyorlar ve taktik davranışlarını bu parti-
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lerin yaptıktan işlere bakarak tesbit ediyorlardı. Yani pratik
te ve fiiliyatda yaptıklarına göre onlarla iş birliğine yanaşı
yorlardı.

Rıfat Süreyya da mebus seçimlerinde lttihdt ve Terakki'
yi değil de Hürriyet ve ıııur. tutuyor; programında liberal
esasları ihtiva ettiği ve hukuk devleti prensiplerini savunduğu
içuı, bu partiyi destekliyordu.

Aynca, sosyalist revoliisyoner bir partinin sağ programlı
bir parti ile uzlaşmasını da garip buluyor.

***

-Birinci yazının başlığı şu : cİhtlhaba hazır ol ister isen
sullı-ü salibi» (12).

Hatır ol cenge eler ister isen sulh-Ü seldh
mısraından mülhem -ve seçimin önemine dikkati çeken

eaeeresan bir başlık.

Yazar diyor ki :
cMeşrutiyet ile idare olunan memleketlerde vatandaşla

rın yaşadıkları toprağı düşmandan korumak ve barışı sür
dürmek için nasıl savaşa hazır olmaları lAzımsa, hAkimiyetin
eıı parlak tezahürlerinden olan seçimlere de o nisbette se
batlı bir azimle müheyya bulunmas ı elzemdir. Seçim zamanı,
yurttaşlar şanlı bir meydanda savaşacaklardır. Bu savaşta
har:p levazımı seçim pusulaları, kalalar ise propogandadır.
Buna karşı adam sende deyip kayıtsızlık gösteren veyahut
seçimlerden kaçınan bir vatandaş, askerlik görevini yapmak
ve vatanını düşmandan korumak istemiyen bir asker kaça
ğından başka bir şey değildir.

Ordular düzenli ve bir pl!n dairesinde yürümekle başarı
kazan ıyorlar. İlk çağın şahsi kahramanlık.lanna bedel zama
nımızda toplum hareketleri galibiyet kazanmaktadır. Seçim
muharebesine hazır olacak vatandaşlar da bir partinin fert-
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leri olarak hareket ederlerse karşısındakileri yenebilirler.
Meşrutiyet rejiminde özel fikrine uyarak hareket etmek ve
kendi başına buyruk davranmak, anarşiden başka bir sonuç
vermez ve memlekete de bayırlı olmaz,

Ben memleketimin sulh-ü salahını yani barış içinde kal
kınarak iyiye doğru gitmesini bütün ruhumla arzu eden bir
adam olduğum için gerektiği zaman sınırlarda düşmanla gö
ğüs göğüse çarpışacağım kadar bir şevk ve heyecanla intihap
mücadelesine yani seçim savaşına da katılacağım. Fakat Me
busan Meclisinde milletimin sulh ve sellh şartlarını tAyin
edecek mebusları seçebilmek için hangi siyasi partiye işti
rak etmeliyim. Bu partilerin hangisi daha yakın bir zamanda
milletim hakkında düşündüklerimi, ideallerimi fiil meyda
nına çıkaracak, yani pratikte gerçekleştirecek ?

İşte vicdanıma bu sualleri ~ruyorwn. Ve bunlann ceva
bını :

1) Partilerin programlannda;
2) Partilerin programlarını ne dereceye kadar tatbik

edeceklerini -geçmişteki vukuata kıyas ederek-,
ara.makta buluyorum.
EvvelA ben milletin hAkimiyeti yani ulus egemenliği ta

raflısıyım. Buna ait şartlan Hürriyet ve İtillf Partisinin pro
gramında daha sarih görüyorum. 35 inci maddenin etrafın
da yapılan uzun tartışmalardan sonra, İttihat ve Terakki'nin
artık milletin hikimiycti fikir ve kanaatından uzaklaştığını
kat'iyen anladım. Milli hakimiyet taraftan olduğum için Me
busan Meclisini de o mübeccel kudretin gerçek timsali gör
mek isterim. Bu husustaki şartlan da gene Hürriyet ve ııı:
l4f Partisinin şartlan arasında buluyorum.

Vazifede (cezai ve nakdi) gerçek sorumluluk olmayınca
o vazifenin iyice yapılacağına aslA aklım ermez. İttihat ve
Terakki Fırkası'mn programında sorumluluğa ait bir bahis
olabilir. Fakat, böyle bir bahis olmakla beraber, sorumlulu-
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ğu gerektiren bir çok ahvalde kayıtsız kalması beni şilpheye
düşürmüştür. Hürriyet ve İtilıif Fırkası ise bu hususta pro
gramını tatbik edecek zemin bulamadığından -programına sa
dık kalacağına emin olabilirim. Çünkü beraat-! zimmet asıl
dır.

İç politikada ıevsi-i mezuniyet ve tefrik-i veııı.if tarafta
rıyım. Çünkü, merkezi-idareden benim milletim pek çok kay
betmiştir.

Mali politikada fukaranın üstüne büyilk bir yük olan
vasıtalı vergilerin hafifletilmesi ve vasıtasız vergilerin de
mükelleflerin kudreti ile mütenasip olması taraftarıyım. Hür
riyet ve İtilaf Fırkası, programının 61. maddesiyle benim dil
şündüklerimi kabul ediyor.

Ben, yukarıda birazını • bahsettiğim şartlar dahilinde,
milletimin saadete mazhar olacağına mutekidim. Yani mut
luluğa kavuşacağına inanıyorum. Buna binaen karanını ver
dim: Bir Osmanlı vatandaşı olarak, ben, Hürriyet ve İlilAf
Fırkası adaylarının çoğunluk kazanmasına bütün kuvvetimle
çalışacağım.•

•••
Rıfat Süreyya'nın aynı konu ile ilgili ikinci yazısı •Fırka

lar ve Sosyalistlere başlığını taşımaktadır: Yani, Partiler ve
Sosyalistler ( il).

'Yazar diyor ki :

•Bugün bu memlekette iki kuvvetli parti var. Bu parti
lerden birisi, seçim neticesinde, çoğunluk kazanarak mille
tin mukadderatını eline alacaktır. Diğer milli gruplar yahut
partiler vesair siyasi meslekler erbabı hangi parti ile hareket
edecektir, yahut hangi partinin iktidar mevkiine geçmesi bu
gruplar ve partiler tarafından arzu olunur? Dünkü Tanin ga
zetesi bu meseleye biraz dokunmuş ve lkdam'm, sosyalistlerin
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Hürriyet ve İtilAf Fırkası ile birlikte hareket etmelerini tavsi
ye etmesine karşı hayli hırslanmış. Tanin diyor ki «Hürriyet ve
İtilaf Fırkası namındaki tarhana çorbası sayı bakımından
büyüsün ve çoğalsın da içine girecekler ister sosyalist, isterse
anarşist olsun.s Ben sosyalistler unvanlı bu fıkrayı gördüğüm
zaman az çok ilmi bir mesele sanmıştım. Fakat tarhana çor
basından bahsedecek derecede boğazına düşkün olduğunu
ve midesinin emrine göre davrandığım görünce Tanin'in
başkalarım düşürmek üzere kazdığı kuyuya kendisinin düş
tüğünü anladım ben burada meseleye ilim ve meslek gözüyle
bakarak mütalaa beyan edeceğim :

Bir partiyi temsil eden onun programıdır. Buna binaen,
ben, sosyalist olmak itibariyle, mebus seçiminde yalnız ba
şıma çalışmaktan o kadar kazanamıyacağını cihetle her hal
de bir partinin galebesini ve o sayede elde edeceğim daha
fazla haklardan faydalanmağa gayret edeceğim. İşte bunun
için her sosyalist mutlaka yalnız başına hareket etmez. Ve
teşkil!tı nakıs olan ve kuvvetsiz bulunan yerlerde bir (bur-,
juva) parti ile beraber çalışır, kuvvetinin önemine göre hat-

• tA bir (blok) bile yapabilir.

Rusyada birinci ve ikinci Duma1ann seçiminde, teşki
lltlan zayıf olan şehirler sosyalistleri ( kadet) )erle birlikte
ittifak akdetmişlerdi. Buna binaen Tanin'in bu hususdaki
taacübil vakıfane değildir.

Türkiyedeki sosyalistlerin hangi parti ile çalışmaları
kendi programlarına daha uygun olduğu bahsine gelince:
ben, tereddütsüz Hürriyet ve ıuur Partisi ile beraber çalış
malan kendi çıkarları bakımından daha uygundur derim;
ve ilave olarak,. sosyalistlerin İttihat ve Terakki ile aslA ve
katA uzlaşamıyacaklannı da söylerim. Hürriyet ve İtilaf, mil-

• Ii hAkimiyet bakımından en liberal esaslan benimsemiş; ve,
sosyalistlerin en ziyade itiraz ettikleri ve kaldınlmasını iste
dikleri vasıtalı vergilerin hafifletilmesine ve vasıtasız vergi-



Ierin de vergi ödeyenlerin gücü ile oranlı bir hale sokulması
nı kabul etmiştir. Sosyalistler de bunu şiddetle talep etmek
tedirler. İttihat ve Terakki Partisine gelince : Bu parti bu
gün merkezde delil, belki artık pek sağ tarafta kalmıştır.
Bunun en mühim delili 35 inci madde meselesidir. Şimdiye
kadar sosyalistler aleyhinde takip ettiği siyaset ile de artık
bizim emniyetimizi büsbütün kaybetmiştir. •

Tanin'in bilmemezlikten gelişleri gülünecek şeylerdir.
Bu gülünecek tecahilllerden birisi de Hürriyet ve İtilAf Par
tisinde anarşistleri görmek isterken, kendi partisinin bugün
sosyalist revolüsyoner programı altında rol oynıyan Ermeni
DAŞNAKSUTYUN Partisi ile birlikte uzlaşma müzakerelertn
de olmasıdır. Fakat, bir sosyalist revolüsyoner Cemiyetinin
sağ programlı bir parti ile nasıl uzlaşabilecelini düşünmek
bile oldukça gariptir l» ( 14).
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ANARŞİZMEKARŞI SOSYALİ7.M

1910 yılında, sosyalizmi yaymağa çalışan Parti organlan
dışında, arasıra sosyalizm lehinde yazılara yer vermek ve ha
vadis ulaştırmak suretile-, bir noktaya kadar, bunlan destek
liycn gazeteler de yok değildi. Buna örnek olarak, Muahede'yi
gösterebiliriz.

Demokrasiye hizmet ettiAi.ni ve demokratik fikirleri sa
vunduğunu açıklayan bu gazete, •Anarşistler• başlıklı bir
yazısında, anarşizmle sosyalizmi birbirinden iyice ayırmış
ve birincisini kıyasıya tenkit ettiği halde sosyalizmi tutmuş
tur:

•Dün Paristen gelen telgraflar arasında bir tanesi; anar
şistlerin Hariciye Nezaretinin Şandömars'a bakan köşesin
de patlatılan bir bombadan bahsediyordu... Patlayan bomba
telefata sebep olmadığı halde, şüphesizdir ki Paris ehalisi
nin dimağında bir korku tarrakası patlatmıştır.

Bugünlerde adeti anarşistlerin savaş meydanı haline gi
ren Pariste; bu gibi oylann vukuu beklenmez değilse de;
medeniyet merkezi denilmeğe şayan olan bir şehirde bu gi
bi tahrip edici vasıtalarla refahı ihlAle uğraşmak v,ahşettir...

Zaten ANARŞİZM'in felsefesi, ideali iyice incelenirse pek
çilrük, pek boş olduğu görülür, Anarşist adım taşıyan bir
avuç insandan ibaret Fırka bu boş ve masal gibi uydurma
fikirlerin zinciri altında zebundurlar. Kör ve inatçı bir fikir
teassubu ile bu zincirin yükünü çekerler, sürüklerler...

Sosyalizme gelince : Sosyetenin, insan toplumunun refa
hını sağlamağa, acılarını dindirmeğe: işçiyi refaha kavuştur
maya, çalışanların durumunu maddi ve manevt düzeltip iyi
leştirmeğe gayret eder.

Anarşizm, aynı maksada ulaşmak için SOSYAL1ZMİN
AKSİ BİR YOL tutuyor. Bu yüzden anarşizmin adı -çürük,
insanlığa aykın ve üstelik meşru olmayan vasıtalarla- diller
de dolaşıyor.
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Sosyalizm, bugünkü toplumu onanp iyileştirmek, ve ek
siğini tamamlayıp daha milkemmel hale getirmek için meş
ru vasıtalar kullanıyor; propaganda yaparak, irşad ederek ve
işçinin MEŞRU HAKKI OLAN GREVİ KUllANARAK dilek
lerini duyurmağa çalışıyor...

Anarşizm, adından dahi anlaşılacağı üzere, Hükürnetle
rin dayandığı esasa ve temel kuruluşlarına itiraz etmektedir.
Reislerinden Ba.kunin'in kabul ~ttiği gibi «işçilerden meyda
na gelmiş bir göniilliller Heyeti» kurulmasına taraftardır.

Anarşizm; ilkin Fransada (Bezanson) şehrinde yetişen
düşünür ve ekonomist Prudon'un çalışmnlariyle vücuda gel
miş; ve Rus nihlistlerinden olup Drcsd İhtilalini yapan ve
daha sonra kaçan Bakunin ve Hertzen ve el'an hayatta olan
Rusyalı Prens Kropotkin'in milcadeleriyle ilerlemiştir.

Esas maksatlan medeni, mali ve dinl bütün müessese
leri yıkmak; bütün Hükılmetleri temelinden söküp ortadan
kaldırmak ve yok etmektir.

Fransanın Scnt Etiyen kasabasiyle, İtalyanın Palermo
ve Napoli civarı, İsviçrenin de Cenevre- şehri anarşistlerin
merkezidir.

Almanyada antimilitarizm şekli altında pek ziyade iler
lemekte bulunan auarşizrn: İspanyanın Barselon ve havalisin
de müteveffa Ferer'in telkinleriyle pek ziyade ilerlemiştir.

Öyle görünüyor ki: İnsanlığın bugünkü yoksul durumu
nu iyi etmek azmiyle ortaya atılan anarşistler sefil birer
mikroptur; ve anarşizm refah ve saadetin siyasi hastalığıdır.

Anarşizmi politik bir maraz, anarşistleri de alçak birer
mikrop olarak tasvir eden yazar, bundan sonra, anarşist ci
nayetlerin lrurbanlannı sıralayarak yazısına son vermekte
dir:

«Fransa Cumhurbaşkanı Sadi Karno, İtalya Kralı Um
berto, Avusturya İmparatoriçesi Elizabct, Portekiz Kralı Don
Karlos ve Amerika Cumhur Başkanı Mak Kinley hep anar
şist cinayetlerinin kurbanlarıdır.s Iw).
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BİR KOMUN SAVUNUCUSU

«İbret» Sermuharriri Kemal Beyin (Başyazar Namık·
KemAI'in), gazetede, başlıca üç yazı arkadaşı vardı: Nuri, Re
şat ve Tevfik beyler. lbret'dek.i bu arkadaşlardan Reşat bey.
gazetenin üçüncü sayısında ( 16), Paris Komunası'na uzunca
bir makale ayırmış; ve, -mal ve kadın ortaklığı şeklinde gös
terilen komünizmi kabul etmemekle beraber- Komün'ü, bü
yük bir sempati ve hararetle, savunmuştur. Gelecek kuşak
lar, Namık Kemalle beraber, onu da KOMON APOLOJİSTİ
olarak anacaklardır ( 17).

Makalenin başlığı şudur: cDevair-i Belediye Tarafdiri
m•; yani, Komün taraftarları, Komünarlar.

Reşat bey, makalesinin başında, Fransada 1871 Devrimi
ni yapan Komünarların KOMÜNİST zannedilmesini ceha
letle vasıflandırıyor; Komünarlara Komünist diyen ve KO
MÜNİST ile KOMÜNALİST'i ayırdedemiyenleri amansızca
hırpalıyor :

•Burada söylediğini bilmemek ve bilmediğini söylemek
illetine müpteli olan bazı ukalArun neşriyatına bakarak Pa
risin İhtilal'i Ahlrine sebep Devair-i Belediye Tarafdarı\nını
lştirik-i Emvll ve İyll mezhebinde zannolunmuş gördüm.

Vakıa Komun maddesinden müştak olan komünist keli
mesi İştiıik-i EmvAl ve lyAI fikr-i fisidinde bulunan bir iki
bedbahta isim olmuş ise de bunu tlmim ile komioı tarafdl
ranına dahi komünist demek ve komünist ile komüruüisıi
fark edecek kadar Fransızca bilmeden Pransanın' ahvfili hak
kında beyan-ı mütalaaya kalkışmak cehaletden hisıl olma
gayet maskara bir eesarettir,s
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Reşat bey, komünarlarla aynı fikri beslemediğini ve Ver
saylılara düşmanlığı olmadığını yani yazısını mutlak suret
te tarafsız açıdan kaleme aldığını kaydettikten sonra, Ko
mün Devriminin 71 olaylarının en önemlilerinden olduğunu
söylüyor; ve olaylan yerinde izlediği için, araştırmalarım ve
gördüklerini anlatmayı faydalı buluyor :

«Komun İhtilali yetmiş bir sene-i miladiyesi hAdisatının
en mühimlerinden olduğundan ve o sırada Avrupada bulun
duğumuzdan bu bapla olan tahkikat ve meşhudatımwn be
yamru halkça faideli gördük.»

Yazara göre: 18 Mart 1871 Devrimcileri cumhuriyetin
sürüp gitmesini istiyenlerdir. Bunlar, Cumhuriyeti sağlam
bir temele oturtmak emelini besliycn gerçek yurtseverlerdir.
Bu devrimciler haklıdırlar ve görevlerini yapmışlardır :

«18 Mart 1871 erbab-ı ihtilfilinin Pariste zimbu idareyi
ele almaları ve Versay Hükumeti tarafından kuvve-i mücbire
gösterildiği takdirde hak ve hürriyeti muhafaza için silllha
sanlmalan birinci derecede mücerred cumhuriyetin bekası ve
bu cihetle istikbali temin ile yirmi senedenberi İmparator
luk sayesinde zulüm ve fisk ile çürümek derecesine gelmiş
olan Fransanın yeniden ihyası niyetinden ileri gelmiş bir fek
k-i merkeziyyet dAvası üzerine mübtcnidir. İmparatorluk ida
resi semeresi olarak Fransa maddi ve manevi bunca ziyan
görmüş ve en sonra hemen bütün bütün perişan olmak de
recesinde belalara uğramış velhasıl şimdiki cumhuriyetini
yedi sekiz milyar frank ve iki büyük eyfilet fedi ederek ka
zanabilmiş iken artık cumhuriyeti emniyetli bir esas üzerine
vaz'eylemek emelinde bulunmak her Fransızın hakkı ve bu
iddiada israr etmek vazifesi olduğu nasıl inkAr olunuı· ?•.

Tiyer, zor kullanmada komünarlardan baskın çıkmıştır:
•Mesel4 Fransayı bu felaketler bir hükümeı-i cumhuriy

ye uğratmış ve onun yerine bir İmparatorluk teessüs etmiş
olsaydı cumhuriyetin bir daha avdet edememesi için sonra
dan teşekkill eden hükümet tarafdaranı her türlü şiddeti ih-
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tiyar etmez miydi? Ve bunlar haklı olmaz mıydı? Halı\ Mös
yö Tiyer cebr-ü şiddette devair-i belediye tarafdaranıııa te
fevvuk etmedi mi ?».

Yazar, bundan sonra, Komün'ün niçin patlak verdiğini
anlatıyor:

•Bahusus o zaman Bordodaki Şuray-ı Ümmet impara
torluk veya krallık tarafdaranıudan mürekkep olduğu gibi
Mösyö Tiyerin dahi Lui Filip hanedanı sayesinde yetişmiş
bir adam olması ve daima o familyaya sitayişkür bulunması
cumhuriyetin bekasını istiyenlere bittabi bir emniyetsizlik
göstermişti. HattA Paris ehalisinin Viktor Hügolar, Gambet
talar, Lui Blanlar gibi Şuniy-ı Ümmet azalığına intihap ettik
leri ekabirin kaffesi serkarda bulunan Mösyö Tiyer ile Mec
liste bulunan imparatorluk ve krallık tarafdirAnını cumhu
riyetin devamına klfil görmedikleri için istifa ederek çekil
mişlerdi.

Bu istifa Paris ehalisini büsbütün heyecana düşürdü.
Herkeste mütebassırine ve gayet ihtiyatklrlııe davranmak
fikri zuhur eyledi.

Vakt!ki Hükumet tarafından Paris ehalisinin eslihası
talep olundu (çünkü bu vak'a harbin akabinde zuhur eyledi
ğinden ehalinin si!Ahlan daha toplanmamıştı), ehali Hükü
metin bu emrine mutavaatten istinkaf eyledi. Zira zaten ku
laklar dolgun olduğundan Hükılmetin bu hareketi Curnhuri
yeti mahv için ehaliyi Aciz bırakmak niyetiyle tedarik olun
muş bir desise zannolundu. MUrnanaat gösterildi. Hükumet
ise işin azacağım düşünmeden veya vazife etmeden bilfilü
zum istimal-i cebre kalkışınca ehali tarafından dahi rnukabe
le edildi. '

İşte bu suretle 18 Mart 71 de Pariste ehali ile asker ufak
bir kavgaya tutuştular. Bu kavgada ehali galebe Merek as
keri ve Mösyö Tiyerin memurlannı Paristen çıkardı. Ve o
halde memleketin ürnür-u idaresi erbab-ı ihtilalin eline ge
çerek KOMÜN yani Devair-i Belediye usulü ilan olundu.»
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. Reşat Bey, burada, KOMÜNAR'lara KOMÜNİST diyenle-
• rin karşısına, muarız sıfatiyle, tekrar çıkıyor: Kömünarlar,
-diyor- mallarda ortaklık gibi bozuk bir kaideyi uygulamadı
lar; Komün tarafını tutanlara komilnist demek insafsızlık
olur ve hakkaniyete sığmaz :

«Bunlar iki ay kadar Pariste hükO.met ettiler. İştirlk-i
emval kaide-i fasidesini icra eylemek şöyle dursun parasını
peşin vermeden kimseden bir habbe aldılar mı? Ve Fransa
Bankasında milyonlarca akçe mevcut ve idaresi kendi elle
rinde iken bir akçesine dokundular mı? Para )Azım oldukça
Paris şehri namına senet vererek cüz'! bir şey aldılar. Onun
da cümlesi idare-i belediyeye ve askere sarf eyledikleri dl
vln-ı harpte muhakeme olundukları zaman sabit oldu. Hal
böyle iken onlara iştirAk-ı Emvfil tarafdan derneğe hakkani
yet razı olur mu ?

Ailenin hürmet ve hususiyetine riayet en kuvvette bulu
nan ve günden güne terakki etmekte olan Amer1kada, İngil
terede, Belçikada, İsviçrcde komün usulü mevcut iken bu
usulün Fransada dahi tesisini istiyenlere iştirAk-i iy41 taraf
darı derneğe akıl cevaz verir mi ?

HattA, Mösyö Tiyerin bile İhtilAJin zuhurunda mükAle
me için biddefaat Paristen gönderilen meb'usAn ile uzun
uzun müzakerata girişerek yalnız teferruatta gösterdiği bir
takım milşkil.ittan başka komün usulünü esasen kabul eyle
mesi da.vida bulunanların yağmager-i ırz -ümAl olmadıkları
na delil olmaz mı ?».

Yazar, KOMÜNARLAR NE KADINLARDA ORTAKLIK
İSTEMİŞ, NE DE IRZ VE MAL ÇAPULCULUGU YAPMIŞ.
TIR dedikten sonra, rehineler meselesini ele almakta ve so
rumluluğu Versay Hükumetine yüklemektedir :

«Vakıa Komün idaresinin en son zamanlarında birkaç
batbsızı kurşuna dizmeğe mecbur olması teessüf olunur me
sailden ise de işin dikkatle mutalAa.sı bundaki mes'uliyetin
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tamamen Versay Hükılmeti üzerine düşeceğini derhal mey
dana kor.

Şöyle ki Versay idare-i askeriyesinin Komün asAkir-i
müttefıkasından aldıklan üserayı bil! muhakeme idama hük
meylemekte olan israr-ı garibini men'edebilmek içi~ Devair-i
Belediye birkaç zatı rehin suretiyle tevkif ederek Şl.Jı idam
işinde devam olunursa mevkufların hayatı tehlikeye bırakıl
mış olacağını Versaya bildirmiş ve bu teşebbüsün semeresi
görülmek ve ehemmiyeti olmak için bu rehinleri Versay Hü
kürnetince kıymetli olan rühban güruhundan seçmeğe mec
bur olmuştu.

Lakin, Versay Hükümetinin gözüne hırs-ı dh ve ahz-i in
tikamdan başka bir şey görünmediğinden taht-ı tevkifte bu
lunanları ve ihıarat-ı vakıayı aslA düşünmeksizin yine evvel
ki gibi hemen tuttuğunu kurşuna dizdi. Bu ise rehin halin
de olan biçarelerin Komün tarafından idam olunmasına rıza
göstermekten başka bir ma'na kabul etmiyeceğinden bunda
lc.i mes'uliyete Versay Hükılmetinden başka merci buluna
maz.»

Rehineler meselesinde, Komiln'U, delil getirerek savunan
yazara göre, Komün idamdan kaçınmıştı ve idam cezasını
kaldıracak kadar insanca düşünen KomUn'e kan dökücü de
nemezdi :

•Şurası dahi hatırdan çıkmamalıdır ki, Devair-i Beledi
ye bunları idam eylemekten mümkün olduğu kadar içtina;
etmişti. Buna delil ise Versay askeri ta Parise girinceyedek
biçarelerin hayatta bulunmasıdır. Komün idaresi daha zu
huı eder etmez idam cezasını lağvetmiş ve bunu ispat ıçın

'eşafo denilen katil makinesini enzar-ı umumiyetle resmen
yakmış iken kMfe-i a'mülderı ve hatta Wsımn her biri haya
tından ümidi kestiği zamanlarda yeis ve hiddetle birkaç ada
mı kurşuna dizmesine nasıl hunrizlik mantısı verilcbılir?
Eğer bu adamlar hunriz olsa üç dört kişiyle iktifa etmez. 1:'a
riste bulunan taife-i rühbAnın cümlesini idam ederlerdi.
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Çünkü rühbanlann himisi olan Versaylılar Devair-i Beledi
ye tarafından ellerine kim geçti ise idam ettiler.

Demek ki o facianın tabiat-ı maslahattan neşet etmiş bir
çirkin vak'a olduğunda her akıl ittifaka mecburdur>

Yazar, yangın bahsinde de, bütün talAkatini kullanıyor;
ve, kundakçılık iftirasını kökünden reddediyor : Ona göre,
Komün, Parisi yakmak istememişti :

«Harik bahsi ise müfteriyat-ı vikıanın en garibidir. Ha
fi olmadığı vecihle Pariste yanan mahaller Tllilleri Sarayı
ile Daire-i Belediye ve Adliye-i Maliye Nezarctlerile sair ufak
tefek ebniyeden ibarettir. Bu mahallerin önünde Devaır-i
Belediye askerinin metrisleri bulunduğu cihetle bu metris
leri bulunduğu cihetle bu metrisleri zapt ve tahrip için Ver
say askeri günlerce obüs ve humbara attık.lan müsbet iken
bu mahallerin Komiln tarafından ihra.k olunduğu iddiasına
nasıl cesaret olunabilir ?

Ve bir de eğer Komiin'ün maksadı Parisi yakmak olay
dı buna kim mı\ni olurdu? Monmartr mahallesinde bulunan
seksen pare toı,> bu maksadı iki saatte hasıl eylemeğe muk
tedir değil miydi? Hasıh Versaylılar Parise girdikleri gün
şehrin her tarafını birden zaptedemiyerek tam sek.iz gün ut
raştıklanndan şu sekiz gün zarfında Parisin-her tarafına ateş
bırakmağa ve kiliseleri ikişer varil barut ile atmağa İdare-i
Belediye kadir değilmiydi? Bu suallerin cevabı şilphesiz tas
dikidir.

Versaylılann attığı' gazlı güllelerle jezüvitlerin çıkardılı
bir kaç deninin şerrine uğrayan salif-üzzikir binalardan ma
ada hiçbir kilisenin ve ebniye-i Azimeden hiç birinin harab
olmaması harik isniddtını külliyen reddetmez mi?•

Yazara göre, Versaylılann verdiği cezalar akreplere bi
le verilemezdi :

«Bunların Versaylılar eline düştükçe gerek muhakeme
de haksız görünerek akreplere bile olamıyacak mücazAta ol-
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malan sırf mağlup oluşlarındandır. Mağlubiyet ise bir va
kitte haksızlığa delalet eylemez.•

Reşat bey, apolojetik makalesini bitirirken, Cezayir bah
sini de ele almak lüzumunu duyuyor, Ona göre, Cezayir m&

selesinde, Komün son derece adilane davranmış, Tiyer ise ga
yet zalimce hareket etmiştir. Yazarın belirttiğine göre, Ko
mün, Cezayir halkının bağımsızlığını tanımış; Tiyer'in höktl·
meti ise, Cezayirli yurtseverlerle başa çıkamayınca bütün bir
köy halkını diri diri yakmaktan çekinmemiştir :

«Komün'ün gayet adil bir fiili ve Tiyer cumhurunuıı p
yet zalimane bir hareketi vardır ki burada onun beyaniyle ik
tiB ederiz.

Komün idaresi Cezayir chalisini.n Fransızlarla hemcins
ve hcmmeshep olmadıktan için istiklalini illn etti. Halbu
ki Mösyö Tiyer'in Hiikümeti Cezayirde silaha sanlan vatan
perverlerden müdafaa-i hlmiyyctk!n\nelerine galebe edeme>
dili bir köy ehalisini umume diri diri ateşe yaktı ! ...•

GörülUyor ki, Namık Kemll'in yanında, haksızJıp ve
zulme karşı d~şen Reşat bey, yalnız Komün'ü savunmak·
la ·kalmıyor; koloni politikası güden Versay'a karşı da ayn
ca cephe alıyor.

\ 35



•BASİRET•İN DAYANIŞMASI

Koınün'ün apolojisini yapan Reşat Beyin lbret'teki ma
kalesine göre : Sömürgeci Versay Hükürneti ve kaodökUcU
zaliın Tiyer, hem - Müslüman Cezayire bağımsızlık veren ger
çek cumhuriyetçi- Komün'ü, hem de bağımsızlığı için dövü
şe atılan - Müslüman Cezayir halkını, tüyler ürpertici bir
vahşetle, kan ve ateş içinde boğmuştu.

Reşat Beyin makalesi, İbret'uı 5 haziran ousbasıoda ya
yınlandı. Oç gün sonra da, Basiret gazetesinin, İbret'e Te
şelddir• başlıklı bir yazı ile, Reşat Beyin sözlerini tasdik
ettilini ve lbret'ı bütün güciyle desteklediğini görüyoruz. ( 11)

Uuntulmasın . ki, İbret'e Teşekkür başlıklı yazının ya
yınlandığı tarihte, Ahmet Mitbat Efendi, Basiret gazetesinde
yazmaktadır. Bağdattan İstanbula geldikten sonra Certde-!
Askeriye Başmuharrirliğine tayin olunan Mithat Efendi, bir ta
raftan da, Basiret gazetesi muharrirliğini deruhte ederek 285
senesinden 289 senesine kadar ( 1868 - 1872) Basiret'te çalış
mıştı. (19)

Basiret yazarına göre, Komün taraftarlarını savunma ye>
hında söylenilen sözler ÇOK DOCRU VE ÇOK HAKLI idi.
O kadar ki, Tiyer bile, insafı elden bırakmadığı takdirde,

,I

bu sözleri tasdik etmek zorunda kalacaktır :
«(Devair-i Belediye Tarafddrinı) serlevhasile lbret'irı

üçüncü numarasındaki bcnd kemAl-i dikkat ve ehemmiyet
le okundu. Devair-i Belediye tarafd!n\nını müdafaa yolunda
söylenilen sözler o kadar doğru ve o kadar haklıdır ki...•

Basiret yazan, Komün davbında, İbret'ui gösterdiğ]
himmete teşekkür ettiği gibi, ilerde göstereceği buna benzer
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hlmmetlere de peşin teşekkürlerini sunuyor ve •Yaşa İb
ret !ıı diye coşup taşıyordu :

•Aferin İbret! Bu himmetine şimdi ve bu misillü dakik
dAvcllar üzerine bundan böyle sarledeceğin himmetlere da
hi yine şimdi yani peşin olarak teşekkür ederiz.»

Yazar, bunc.an sonra, kornünarlara komünist diye iftira
edenlere dönüyor. Uygarlıf,'ln ilerlemeleri insanları o derece
küçültmüş ve o kadar alçaltılmış mıdır ki, hayvanl:ı,rda bile
ancak ölümle yok olabilecek eşlik sevdası varken, insanla
rın kankocalık aşkı ve aile sevgisi duygusunu kaybettikleri
ne inarnyorlan :

•Dc,·air-i Belediye tara[darAnını iştirik-1 iyAI ve emval
bilhtanile itham etmek istiyen fikirler, aya terakkiyat-ı me
deniyye insanları o derece küçültmüş ve o .kadar alçaltrnışmı
itikat ederler ki hissiyatı elbette insanlardan daha az olan
hayvanlann bile ancak kaffe-i hissiyat ve kuvay-ı tabiiyenin_
mahvı demek olan ölümle beraber mahvolacak bulunan aşk
ve sevday-ı zevclyyet hissini de gaybeylediklerine kail oluyor
lar l ıı

Basiret yazan diyor ki, bir adamın el emeğinin ürüııü
nil diğerlerinin zorla almasına razı olacağını ileri sürmek
abuksabuk sözlerdir. Medeni ilerlemelerin meyvası olarak
insanlara aptallık ve budalalık geldiğini mi sanıyor ki, b~y
le abuksabuk sözlere revaç vermek istiyorlar :
•Aya bunlar terakkiyaı-ı medeniye semeresi olarak insanla
ra humk vebelahat. geldiğini mi zannederler ki (insaniyetin
emreylediği teavünden kat- ı nazar) bir adamın mahsul-i
sa'y-i destini diğerlerini gasp ve iğtinam etmesine razı olacağı
gibi bir hezeyana revaç vermek isterler! ıı

Yazara göre, tam özgürlüğü korumak istiyen komtinar
lann boğazlanmasına hilrriyetseverler kıyamete kadar ağla
salar yeridir :

•... kanlannı silkerek tawk gibi çırpınmaları hürriyet
perver olanlar için kıyamete kadar ağlamağa mecburiyet gös
terecek bir .htl iken ... ıı
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Komünarlar haydut sürüsü değildi :
~Bunlara şaki ve şahsi nazarlte bakmak (aman YArab 1)

ne ~dar haksızlıktır.»
Basiret yazarına göre komünarlar vahşi • olamaz ve öz

~ük savaşı vahşice bir savaş sayılamaz :
«Qevair-i Belediye tarafdaranı vahşi &unca hürriyet
~ vahşiyane bir muharebe addolunuoca Alemde medeni
unvanı IÜme kalacak ve medeniyyetperverine muharebe
~ muharebeye ıtlak olunacak?... Devair-i Belediye taraf
daninı ettikleri muharebeyi cher Daire kendi ~adetine kerı
.disi çalışsın, komşusu bulunan Dairenin muhafaza ve bekiy-ı
saadeti yolunda kendisinden istenilen muaveneti yine derli
etmesin» diye icra ederlerdi. Buna vahşet denildikten son
ra, «ya cümleniz benim esirim olunuz veyahut cümlenizin
kafasını keserim, ya kazandığınızı bana veriniz veyahut kah
ren eJ,inizden alırım» deyQ edilen muharebeye mi medeniyet
denilecektir?»

Yazara göre, yenildikleri içindir ki, biçare komilnarlar
zalim. vahşi, habis ve eşkiya sayılıyor. Şayet Versayhlan
yenseler ve Tiyer'i ezselerdi, onlara hürriyetsever, çalışkan,
yürekli ve adaletten aynlmaz insanlar denilecekti. Dünyada
onlardan iyisi bulunmıyacaktı :

«Evet şimdiki halde Devair-i Belediye tarafdı'l.ranı zalim
dir, vahşidir, habistir, şakidir. Çünkü biçareler rnağlüb oldu
lar. Eğer bunlar galebe etmiş olsaydılar o zaman hürriyet
perver, gayur, cesur, adil insan, hasıl-ı kelam iyiliğe dair ne
sayılabilir ise hep Devalr-i Belediye tarafdarlan olur idi.» (JG)

***

. Basiret'te bu dayanışma yazısı çıktığı giln, ibret, Namık
Kemal'in kalernile, PARtS KOMÜNÜ'niln apolojisini yapı
yor; ve, aynı sayıda, yazı ailesinden Nuri Bey BİRİNCİ EN
TERNASYONAL'i savunuyordu.
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AHMET MİTHAT EFENDİ VE BİRİNCİ
ENTERNASYONAL

Birçok kalem sahipleri gibi. Ahmet Mithat Efendi de, ge
rek 1871 Paris Komününe ve gerekse Birinci Enternasyonal'e
dair yazı yazmıştı. Mithat Efendinin 1871 olaylan karşısın
daki durumu ile Sadmlzam Ali Paşa'nın durumu arasındaki
farkı daha sonra inceliyec:eğiz. Birinci Enternasyonal hak
kındaki görüşüne gelince, Mithat Efendinin görüşü Sadıra
zamın görüşünden tamamile aynlmaktadır. O, İbretçiler gi
bi, doğrudan doğruya ve açıkça Enternasyonal'in apolojisini
yapmıyor; tarafsız bir davranış gösterrneğe çalışıyor.

Ahmet Mithat Efendi, Birinci Enternasyonal konusuna,
fakirlik ve zenginlik meselesini ele aldığı bir yazıda, dokun
maktadır. ( 21)

Her telden çalan Efendi Hazretleri, Dafarcık'ta, mora
list yazar olarak ta kalem oynahyordu. Cimriliği ve israfı
tenkit ettiği gibi, kafa ve el ürünlerine değer verdiğini de
açıklıyordu; fikri ve kolu ile çalışanları yüceltiyordu.

Çocukluğu yoksulluk içinde didinerek geçen, ve sonra
lan yalı ve matbaa sahibi olup mal miilk edinen Mithat
Efendi, fakirlik ile zenginlik arasındaki farkları görüyor ve
gösteriyor. Fakirlikle zenginliğin eşit olduğunu düşünenle-
re karşı : .

«Bana kalırsa- diyor - bu ikisini birşeyden ibarettir diye
hükmedemem. Nasıl edebilirim ki, ikisinin arasında yalnız
benim gördüğüm değil herkesin açıkça gördüğü farklar be
ni her zaman yalanlar.s

Politik ekonomiye göre fakirlikle zenginliği tarif ettik
ten sonra şunlan şöylüyor :



«Fakir, geçinebilmek için bir günii yeter bulamadığından
gecesini de gündüze katarak ya beynini çürütürcesine kafa
yora yora veya gözlerini kör edercesine göz nuru döke döke
veya vücudunu yıpratırcasına zahmet çeke çeke, midesinin
biçareyi ölümle korkutarak istediği yiyeceği kazamnağa ça
lışır. Zengin ise boş vaktini geçirmek için eğlenceler arar du
rur. Fakir vardır ki açlığa dayanamıyan midesini aldatmak
için üzerine sımsıkı taş bağlar. Buna karşılık zengin, artık
hazme takalı kalmıyan midesini genişletmek için kuşağını
gevşetir. Bu gibi fakirler bin beli!. ve musibete göğüs vere
rek istihsal edebildiği bir lokma kuru ekmeği yedikten son
ra ikinci defa olarak muhtaç olduğu nzkını elde etmek için
çekeceği mihnet ve meşekkatleri hatırhyarak içinden yüre
ğinin kanını emer durur. Öte taraftan zengin ise ikinci de
fası değil sonsuz defaalan hazır ve amAde bulunan nefis
erzakından bir ayak evvel faydalanmak için, midesindekile
ri daha çabuk hazın edebilmek üzere, şaraplar ve likörler
içer yatar. Fakirin ahı göklere çıkarken, zengin mutluluğun
sevinci içinde kanatlanır.»

Fakirlikle zenginlik arasındaki farkı g6rUp te tabiatın
koyduğu yasaya itiraz edenleri haklı bulan Mithat Efendi,
bazı felsefe kitaplannda ileri sürülen bir fikri de tenkit et
mektedir:

«Eğer dünyada servet eşit olsaydı kimse kimseye hizmet
etmezdi. Herkes bir Efendi kesilip ortada hizmet edecek adam
bulunmazdı. İnsanları birbirine hizmet zorunluluğunda bıra
kan ancak ihtiyaçtır» diyorlar. Ekonomi politik bilgisile bes
lenen bir fikir bu inanışa gülse ayıplanmaz. Ekonomi politik
yukark.i sözleri cerhettiği gibi felsefe de bunu reddediyor.
Bir insanın haddi - zatında ne sel!hiyetli olabilir ki başka
bir insanı kendisine hizmetkar sayabilsin ? Küçük büyük
herkes anlamıştır ki, medeni cemiyetten murat insan için ge
rekli şeyler elbirliği ile elde etmektir. Ekmekçi yalnız beş
on para kazanabilmek için sanat icra etmiyor. Medeni cemi-
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yette ekmek yapmak hizmeti kendisine düştüğü ıçın bunu
yapıyor. Nasıl ki bir vali de siyasetkarhk hizmeti kendisine
ait olmak üzere icray-ı hükümet eder. Yoksa halka tega11üp
ve tesaUut için değil. Tarım, endüstri, ticaret gibi hizmetler
de hizmet edici kimdir, hizmet edilen kim. Bütün insanlar
hizmet edici ve yalnız medeni cemiyet hizmet edilendir. Bir
hamal sizin yükünüzü taşıdığı zaman yalnız sizden alacağı
iki kuruşa muhtaç olduğu için taşımıyor. Siz de yükünüzü
taşıtmak için hamala muhtaçsınız. Dernek oluyor ki hamal
sizin yükünüzü taşıyarak size hizmet ediyor. Siz de hamala
para vererek ona hizmet ediyorsunuz. Yani ikiniz de hizmet
edicisiniz. Ortada hizmet edilen biri varsa o da yalnız top
lumdur. Şu hale göre dünyada servet-Ü sümümn eşit olmama
sı insanların birbirine hizmet etmesini mecburiyet altına
koymak maksadına dayanır, diyenlere şaşılmaz mı?

Yazar, bundan sonra Enternasyonal konusuna geçiyor :
«Bahsettiğimiz mesele bir meseledir ki bugünkü gün Av

rupayı titretmeğe başlamıştır. Mücerred bu bahsi yüriitmek
için teşekkül etmiş olan ENTERNASYONAL cemiyeti taraf
tarlan otuz milyon nüfusu aşmış olduğu ve bunlann her bü
yük şehir ve kasabada meclis ve mahfilleri bulunduğu gaze
teler büyük önemle yazıyor.

Bakınız! Bu cemiyet ne diyor? Diyor ki :
- Ben kunduracıyım. Size bir çift potin yapacağım.

Siz de o potini giyip ve baloya gidip raksedeceksiniz. O ba
loya gideceksiniz ki orada bir gecelik zevkiniz için beş on
altın sarfctmeği çok görmüyorsunuz. Halbuki bu bir çift po
tin için bana yirmi frankı zorla veriyorsunuz. Ne olur bana
yirmi yerine yirmi beş frank verseniz ne kaybetmiş olursu
nuz? Ben size yaptığım kunduradan kazandığım para ile beş
altı nüfustan mürekkep çoluğuma çocuğuma ancak kuru ek·
mek yedirebiliyorum. Etin yüzünü hafta bir görüyorum.
Siz ise has ekmeği dahi beğenmiyorsunuz da zimiçka yiyor-
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'
sunuz. Dana eti, koyun eti midenize ağır geldiğinden keklik
ve bıldırcın eti yiyorsunuz. Reva mıdır ki sizin medeni cemi
yetinizin içinde ben dahi lhımlı bir adam olduğum halde
kan kusup gideyim? Toplumunuzda kunduracının olmama
sını ve yalınayak gezrneği ister misiniz?

İşte Cemiyet (ENTERNASYONAL CEMİYETİ) bunu di
yor.•

Ahmet Mithat Ef~ndi, Avrupada Entemasyonal'e karşı
ileri sürülen bir itiraza da cevap veriyor :

«Demişlerdir ki - diyor - kunduracının dediği gibi bir çift
potine yirmi frank vermeyip te yirmi beş veyahut otuz beş
vermiş olsak kunduracı umduğu bolluğa yine nail olamazdı.
Zira o halde ekmekçi ekmeği evvelki fiata vcnniyeceğinden
ve herkes bu zamlara kalkışacağından kunduracının aradı
ğı fazla, fiatın artmasile, kaynayıp gidecekti. Böyle olmak
tansa şimdiki halde devam edilmek evlldır.

Ukin, maksadın çıkış noktası başka. Kunduracının di
vası şu sonuca vanyor ki, nakden kapitale sahip oluş ve yal
nız sermayenin faizi ile geçinme medeniyetin şAnına aykırı
dır. Akçe demek ne demektir ? Bir yere toplayıp ta hayvan
besler gibi çiftleştirerek ürününü yani faizini almak mı de
mektir? Vakıa fenn-i mali ve sarraft böyle diyor. Ekonomi
politik ve felsefe böyle demiyor. «Para umumi muamele
lerin yani insanlar arasında cereyan eden mübadelelerin ko
laylıkla cereyanına yardım eden itibari bir değerdir- diyor.
MeselA benim elimde mal olarak bin tane fes vardır ki, ben
onlan ekmekle mübadele etmek isterim. Oysaki, ekmekçi
nin fese ihtiyacı yoktur. O da bir çift kunduraya muhtaç. Pa
ra öyle bir değerdir ki, ben fesleri o değer karşılığı değişti
rir ve onu ekmekçiye verip ekmek alının. Ekmekçi de onu
kunduracıya vererek ihtiyacını giderir. Demek ki, para san
dıkta biriktirip te faizi alınacak bir şey değildir.e
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Efendi Hazretleri, burada, parantez açarak, tsLAMtYE
TİN TEFEC!LtCt LANETLE DAMGALAYIŞINI hatırlatıyor:

«Garip görür müsünüz ki -diyor- İslamiyet murabahacılı
lı adeta tel'in derecesinde tahkir eder?!. .. ,.

Parantezi kapadıktan sonra da devam ediyor :
«Enternasyonal Ccmiyeti'nin hülyasına vücut verilir ise

sermayesinin faiziyle geçinir milyon sahibi adamlar vakıa
azalır. Fakat yılda milyon kazanır ve yine milyon sarfeder
kunduracılar peyda clur.s

Dağarcık yazannın BİRİNCİ ENTERNASYONAL hak
kındaki sözleri burada bitmektedir. Ahmet Mithat Efendi, tek
rar fakirlikle zenginlik meselesine dönerek yazısını tamam
lıyor. Efendi Hazretleri, çalışan yoksullarla aylak mutlulan
iki ayn sınıf olarak 'almakta; ve, bu iki ayrı sınıfın iki ayn
görüşü olduğunu göstermektedir. İfade tarzına göre, kendisi
emekçilerin safında yer almakta ve işçileri açıkça savunmak
tadır. Mutlu azınlığa da vargüciyle yükleniyor :

«Yaz günü temmuz sıcağına karşı mutluların ikametine
mahsus beş altı katlı binanın en üst katına sırtında çamur
taşımak veyahut İngiltere kömür madenlerinde yani yerin
dibinde kömür kırmak suretiyle kazandığı on kuruşu üç ok
ka ekmeğe verip akşam evinde kaba hasır üzerinde o ekmeği
yedikten sonra göya gündüz ki yorgunluğu çıkarmak için
uzanıp yatanlar... Ve, yıl başında mevcut parasının faizini
topladıktan sonra akşam ·mide fesadına uğrayacak kadar yi
yip içerek, yapağıyı ve pamuğu dahi çekemeyip tüy yatak ve
keten çarşaflar içinde yatanlar... •

Yukarki satırları Osmanlı İsl!m düşünürü «HA.ce-i ev
veb Ahmet Mithat efendi, bundan doksan üç yıl önce yayın
lamıştı; v~. garibi şu ki, karanlık mutlakiyet ve istibdat reji
minde, bu . yazılardan ötürü ne dergisi toplattrrılmış, ne de
hakkında, resmi makamlarca bir kovuşturma yapılmıştı,

43



KOMÜN VE BİRİNCİ ENTERNASYONAL İLE
İLGİLİ BİR HAVADİS ÖRNEGI

1871 de, Türkçe gazeteler, okurlanna yalnız Komiln'ü ve
Birinci Enternasyonal'i savunan yazılan sunmuyorlar; komü
narlan kundakçı olarak gösteren ve bu suçu Birinci Entemas
yonal'e yükliyen havadisleri de ulaştırıyorlardı. Şimdi göste
receğimiz örnek, bize bu. hususta bir fikir verebilecektir.

Örnek, İngiliz gazetelerinden birinin, 12 haziran 1781 ta-
. rihi ile ilAn etmiş olduğu bir Paris havadisidir. Bu havadiste,
Birinci Enternasyonal'in bir bildirisinden bahsedilmekte ve
Paris'in yakılıp yıkılışının sorumluluğu bu Cemiyete yükletil•
mektedir.

Verilen Paris havadisine göre :
Enternasyonal bir bildiri yayınlamış; bu bildiri de: a)

VersayWar, Paris ihtilAlcileıini yani komilnarlan benzeri gö
rülmemiş bir barbarlıkla ezmişlerdir yollu bir iddia ileri sür
müştür; b) Pariste yangın çıkaranları yani kundakçı kornü
narlan kanadı altına alıp korumuş ve şöyle derniştir : Paris
İhtilfili halkın gücünü gösterdi. Bugünkü toplumu yıkarak, bi-
7j, yüzlerce yıldanberi düşmanlarımız bulunan Krallar, papaz
lar ve kapitalistlerin kölelik zincirlerinden kurtarmak için can
larım feda eden kardeşlerimizin öcünü alalım!.

«Komün tarafgirleri Komün'ün Harbiye Vekili maktül
Döleklüz'ün na'şını ihraç edip ehaliyi tahrik için cenaze alayı
icra edecekleri anlaşıldığının üzerine merkumun . na'şı asker
kumandanı tarafından ihraç olunarak ve hafi bir mahalde ki•
reç içine konularak yakılmıştır.
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(Enternasyonal) Cemiyeti bir beyanname neşredip Ver
say askerinin Paris isyanına emsali gayr-i mesbuk bir barbar
lıkla galebe ettiğini iddia eylemiş ve Pariste vukua gelen ha
riklerin faillerini dahi tesahupla ( Paıis isyanı ehalinin kuv-
vet ve miknetini ibraz etti. Biz ileri gidelim. Heyet-i hhırayı '
tahrip ile yüzlerce senelerdenberi düşmanlarımız bulunan
Krallar ve ruhbanlar ve maldarlann kayd-i esaretinden biz-
leri tahlis etmek üzere canlarını feda etmiş olan karındaşla
nmızın intikamını alalım) demiştir.s

Yayınlanan havadise göre, .komünarlar birtakım eşkiya
dan ve haydut sürüsünden başka bir şey değildir. Bunlar, Pa
ris balkının kafalarını bozmuşlar; dünyanın en ünlü şehri
olan başkentli yakıp yıkmışlardır :

«Gerek gazetelerin mutalaasından ve gerek alınan mek
tupiar mealinden müsteban olduğuna göre, Paris ehalisinin
efkir-ıru ifsAd ve senin-i adtdedenberu mAlen ve bedenen
edilen hizmetlerle Alemin birinci şehr-i şehiri namını kazan
nı•~ l-ir plyitahtı yakıp ) •karak hanib ve berbAd etmiş olan
eşkiyanın Kumandanı... •

Acaba, bu cşkiyanın Komutanı kimdi? Bu Komutan, En
temasyonal'in Başkanı Karl Marks'tan, başkası olamazdı :

«Eşkiyanın Kumandanı (Kark Marks) (22) denilen ve hl
lA Londradaki Enternasyonal nam Cemiyetin Reisi bulunan
pehlivan olup merkum orada kemal-i emn-ü rfilıat üzere ika
met etmekte bulundu~ halde şu sırada milcered bir külAh
kaparak kamyab olmak emelinde bulunan mahiyetleri Rrus
yah Jakobi ve Diyebnik ve Rusyalıl Tocin nam kimseler ile
bll'istişare beyinlerinde karar verdikleri tedAbiri Paristck.i
rüesay-ı cşkiyaya kafiyyen ilAma mubaderet etmiş ve eşltiya
da bermuktezay-ı talimat habasete içtisar eylemiştir.s

Demek ki, Kari Marks ile mahiyeti, alınacak tedbirler hu
susunda karara varmışlar ve bu tedbirleri Paıisteki eşkiya
reislerine gizlice ulaştırmışlar. Onlar da bu direktiflere Jya•

ra.k habasete girişmişler 1...
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Verilen havadise göre, baydutlann Komutanı Kari Marks,
Versaylıların cşkiyayı sardığını görünce, maiyetiyle müza
·.f'r<' ederek, Parlsi yıkm..yı uygun bulmuş, o yolda haber gön
dermiş. Komünarlar da, Komutanın emrine uyarak, ~arisin
o güzelim binalarını ateşe vermişler :

«Nihayet Rei ,-i ınersurn eşkiyanın kendilerini muhasara
. etmiş olan Vcrsay Hükürneti asakirine mukavemet edemiye

"lğini teyakkun edin, I! maiyetleriyle eyledikleri müzakere
de Parisin tahribini tensip etmiş ve kimsenin tavsip eylemiye- •
ceği bu re'yi müsteşarları bulunan namdarlar dahi kabul ey
lemiş olduklarından ol veçhile irsil-i peyarna ibtidar ve Pa
risteki tarafdarfar dahi emr-i Kumandana imtisalen şehr-l
mezkürun muktedir olabildikleri ebniye-i nefisesini ihrlk-ı
binnar eylemişlerdir.» (23)•

...
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SAKIZLI OHANNES'İN BİR POLEMİCt

•Sosyalist» ve •Sosyalizm• kelimeleri, geçen yüzyılın Ikın
ci dörtte birinde, ilk defa İngilterede kullanılmıştı. Yüzyıldan
fazla bir zaman da var ki,«Komünizm• t1lbiri, politik ve sos
yal anlamı ile, Fransızcada kullanılmağa başlanmış; ve başka
milletler tarafından da aynen kabul edilmiştir. •Komünist-

• kelimesine ise Fransadaki neşriyatta, kırk yıllannda, sık sık,
rastlanmaktadır.

Bizde, sosyalist ve ko1ıiünlıt kelimeleri ile, sosyalizm ve
komiinitm tabirlerine, aşağı yukarı yüz yıldanberi, çeşitli tan
dans gösteren gazete ve dergilerle, türlü konulardan bahse
den, muhtelif çapta broşür ve kitaplarda rastlanıyor. Sosya
lizme ve komünizme karşı girişilen ilk kalem savaşlarım da,
gene bu kaynaklarda -ve özellikle politik ekonomiye dair ders·
kitaplannda- bulabiliyoruz.

İşte, •Mckteb-i Mülltiye-i Şihlne İlm-i Servet-i Milel ve
Usül-i İdare-i Mülkiyye Muallimi ve Div!n-ı Muhasebat Mild•
deiumumisi Sakızlı Ohannes• in (Ohannes Paşa) Mebadi-i
llm-i Servet-i Milel (24) adlı eserini bu bakımdan ele alacağız.
Sakızlı Ohannes, bizde, aynı zamanda hem sosyalizme ve
hem de komünizme karşı, Profesör sıfatiyle, kalem savaşı aç
mış öncü bir müellifti.

Tahsilini Paıiste tamamlayan Sakızlı yazar, Fransızca
«telifatı muhtelifenin hülasa-I münderecatmı cem ve tertip»
suretiyle vücuda getirdiği bu kitaba hatime makamında bir
bab ilAve etmiş; ve, bu baba giren otuz sekizinci fasılda,
«sosyalizm ve komünizm mesleklerinin esas ve mahiyetini
şerh» e çalışmıştır. Sakızlı, Sosyalizm ve Komünizm Usulf
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başlığını taşıyan bu fasılda, sosyalizm ve komilnizmin •esa•
sen tabiatı beşeriyenin hilı\hnda ve imkan haricinde» oldu
ğunu, «ilm-i • servet erbabına» ve hususiyle Bastiat'ya daya
narak, ispata çalışmaktadır. •

«J. B. Say'nin Türkiycdeki ikinci mümessili» sayılan bu
liberal Osmanlı bürokratına göre, sosyalistler ve komünist
ler aşın fikirler taşıyan kimselerdir; kendilerini hülyaya kap
tırmışlardır; tasavvur ettikleri şeyler de, esas itibariyle, im
k!nsızdır :

•FıtraU beşeriye iktizasından veya kavanini mevzua ica
batından olarak insanlar beyninde müşahade olunan rnüsa- •vatsızlığa güya bir çare olmak üzere bazı efkarı müfritc esbabı,
efradı beşer meyanında müsavatı klmile esbabının tesisini ve
heyeti içtimaiyenin bir takım sahte suretlerle tanzim ve ten
sikini tasavvur etmişlerdir ve bu sebebe mebni anlara •sosya
list tAbir olunur ki manlsı, cemiyeti beşeriyenin tanzimi taraf
girlert demek olacaktır. Bu yolda ihtira olunan usulü mütead
dideden ekserisinin hülasai neticesi, kuvvet wnumiyenin her
işte mesali münferide yerine kaim olmasıdır. Bu ise serbestil
a'mfil, millkiyyeti şahsiye, hürriyet ve mes'uliyet kaidelerine
tamamiyle münakızdır,

Bu esas, zaten cemiyAtı beşeriyenin evaili teşekkülünde
ve niın vahşi akvam meyanında cari olan bir halden ibaret
tir ki hAJA bazı yerlerde ems!Ii asin görülebilir. Ancak Avru
pada, hususiyle bu kantin iptidalannda, usülü mürcıtebe şek
line konularak ezhanı ammeyi tahdiş etmiş ve cebren icn\yı
filiyatına dahi kıyam olunmakla pek çok ınazarrau mucip
olmuştur.

Bu mepbasta iptida şurası şay!nı dikkattır ki her cemiy
yeti medcniyyede görülen ittirat ve intizamı tabii, asil hükü
metin emrü nehyinin eseri olarak zuhure gelmiş bir şey ol
mayıp malız! tabiat ve ihtiyacatı beşcriyyenin ilcaatile hasıl
olmuştur. Yani her bir ferd, medarı teayyilşü olan eşyanın
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tedarikine bir k:uvve-i tanzimiyyenin sevk ve icbariyle delil,
kendi rey ve ihtiyariyle teşebbüs etmiş ve bu suretle vukua
gelen a'mll ve mesai, terakkii medeniyyetle tenevvü ederek
efradı cemiyet beyninde tabiatiyle münkasem olmuştur. Mah
sülftt ve hidemAtın birbiriyle mübadelesi dahi lüzum derece
sine gelerek kendiliğinden tehaddüs etmiş bir keyfiyettir. Ef.
kan mebhüse erbabı ise, bu kaidei tabiiyyenin hilafında ola
rak, .::arz etmişlerdir ki cemiyeti beşeriyenin teşekkülü kuv
vei umumiyenin, yani hükumetin eseri sun'udur. Anın için
a'mali beşeriyenin şimdiki sureti cereyanında görülen rneha
zir ve nekayisin def'i de mücerred müdahalei lıükümcte mü
tevakkıftır. İşte bu esasa hürriyet ve haysiyyeti beşeriyyeyi
ve mes'üliyyeri şahsiyeyi külliyyen fedA etmişlerdir.

Binaberin «sosyalist» lerin meydana koymuş olduktan
tehayyülat ve muhtcriatın kavaidi ilmi servetten asıl farkı şu
nükteden neşet ediyor ki ilmi servet iktizasınca «sosyalist»
efkarının büsbütün mugayiri olarak, heyeti içtimaiyeoin hüs
nühal ve intizamı, bir takım usulü musanna ihdasiyle değil,
illa beni ademinlıesaisimecbülesinden ve eşyayı mevcude bey
ninde olan münasebattan tevellüd eden kavanini tabiiyenin
tahkik ve tervici ahkarniyle ve bunların serbestli cereyanına \
mAni olan esababın def ile hasıl olur. İnsanın haysiyeti şahsi- İ
yesiyle sıfatı hürriyetinin ve bunların eseri olarak husule ge
tirdiği emvalin halelden muhafazası terakkiyAtı beşeriyenin
mevkufünaleyhi addolunur.

«Komünizm•, yani müşareketi umumiye mesleğinden da
hi asıl maksat, kaffei efradı beşerin bilcümle emval ve em
laktan müştereken ve mütesaviyen hissemend olması ve bi
naenaleyh mülkiyeti şahsiye, hilrriyet ve hatta aile ve vera
set esaslannın fesh olunmasıdır.

•Sosyalizm ve komünizm» yolunda mutasavver olan su
veri rnuhtelifenln tarifine bu telifi mücmelin tchammülü ol
madığı cihetle bundan sarfınazarla şu tasavvuratın esasen
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imkan haricinde olduğunu göstermek için, Bastiat'nm bir
mutalaasını irad ile iktifa olunur. Bastiat derki «insan muk
tezayı hilkatı üzere istifayı huzuza mail ve zahmet ve isti
raptan müçteniptir. Vakıa cenk ve cidal, esirlik, gasfbı em
vll ve inhisar ve imtiyazlar gibi, ebnAyı beşerin müptela ol
duğu kaffei seyyiatın bundan ileri geldiğinde şüphe yoktur.
Amma her türlü muhassenatın dahi andan tcvellüd ettiği in
k4r olunamaz. Madem ki insanı çalışmağa sevk eden sebep,
ifayı ihtiyaç ve def'i mazarrat emelidir, asıl mesele şu kuv
vei saikanın badeli zatında bir mebdei terakki olup olmadı
ğı bilinmektedir. Bu ise cAyı tereddüt değildir. Her halde
usülü cedide· erbabının icad "eyledikleri suveri muhtelifei
tanzimiyyede dahi menfaati şahsiye kaidel tabiiyesinin hük
mü cari olacağı Aşiklrdır. Anlar ise burasını hiç derhatir et
miyorlar.

«Komünizm usulü üzere semerei hasılanın taksiminde
müsavatın zararlı olduğunu» söyliyen Sakızlıya göre :

Şahıs hürriyetini tanımayan sosyalistler ve komilnistler,
sosyeteyi öyle kalıplara dökmeğe kalkışıyorlar ki insan buna
elverişli değildir ve dayanamaz. Sosyalizm ve komünizm in
sanlan beraber yapayım derken insan hürriyetini ortadan
kaldınyor. Hürriyet Aşkiyle yanıp tutuşan ve insanlar arasın·
da tam eşitlik olamayacağına inanan Sakızlıya göre, sosya
listlerin başlıca hatası Devletin her işe müdahalesini isteme
leridir :

«Gariptir ki şu erbabı ihtira, beyet-i içtimaiyeyi, insanın
müstait ve mütehammil olmadığı kalıplara dökrneğe kalkışıp
bir yandan hürriyeti şahsiye ve terakki esasını iokAr ve diğer
taraftan tabiatı beşeriyyede merküz olan menfaati şahsiye
hissinden müstağni olacak derecede insanları kemale salih
addediyorlar. Hasılı bu usuller müsavat serriştesiyle hürriye
ti beşeriyeyi mahveder. Efradı beşer beyninde müsavatı tam-
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me husulü mümkün değildir. Velevki «komünizm• usulü üze
re, bilcümle emlak ve emval umum ehaliye müıesaviyen 'tak
sim olunsa, kuvayı münfcridenin ihtilfıfı tabiisi icabınca, vaz
olunan müsavatın, bir müddet mürurunda yine bozulacağı
muhtacı tarif değildir (ıs). İnsanlarca müsavatın esası ve
medarı kivisi hürriyettir. İnsanlar yalnız hürriyetle, yani her
şahsın haiz olduğu istidattan derccei kemalde istifade eyle
mekte muhtariyetiylc, hakikaten naili müsavat olabilirler.
Binaenaleyh efradın muhafaza ve temini hürriyeti müsavatı
sahihe demektir. Bu esasın haricinde tasavvur olunan şeyler
evham ve hayalit kabilindendir.

İlim ve tecrübe müttehiden isbat eder ki her ferd kendi
sine faideli olan şeyi sairlerinden ziyade temyize muktedir
olmasiyle çalışmak ve kesbi servet etmek için herkesin kendi
menfaati mahsusasından daha müessir bir kuvve-i müşevvi
ka yoktur. Bu menfaati şahsiyeyi hodperestik hükmünde tu
tarak takbih eylemek hata olur. Zira menfaati şahsiye, daire-i
meşruasını tecavüz etmedikçe menfaati umumiyeye mulıalif
olmaz. Menfaati umumiye, birbirini, kaidei adalete etbaen
tahdit eden menafii hususiyenin içtimaile hasıl olur. Her
Amil, umum ehalinin i.kmlli ihtiyacatı ,yolunda çalışmağa
mecburdur;

Zira maksudu olan milklfatı başka bir tarik ile edin
mek hali değildir. Bir sanatkar sairlerinden ziyade temettu
etmek için kendi mahsüllt ve mamulAtını, hüsün ve metane
ti, ehveniyeti ve hasaisi sairesi cihetiyle halka beğendirmek ll
zımgelir. Umum nasın ve heyeti içtimaiyenin de menfaati,
mahsulat ve mamulatın nefaset, mebzuliyet ve ebveniyetiyle
hasıl olur. İşte bu cihetledir ki menfaati şahsiye, heyeti be
şeriycnin istifade edegeldiği nice mehasin ve terakk.iyatın
menşei olmuştur. Binaenaleyh herkesin kendi hilkat ve mi
zac ve istidadına tevafuk eden işleri serbestce icra eylemesi,
heyeti içtimaiyenin de menafii külliyesine muvafık olmak
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tabiidir. Menfaati şahsiye ile menfaati umumiye beyninde bit
tabi husule gelen şu hüsnü ittihad, rnücerred serbestli a'mal
kaidesinin cereyanı takdirinde wki olur. İmtiyaz ve inhisar
usulü ise, menfaati ammeyi bazı menafii hususiyeye az çok
feda edeceğinden o ittihadı çaresiz ihlAI eder.

cSosyalist• lerin başlı bir balası, bu kaidei mühimme
nin hilafında olarak kiffe-i ümur ve a'mali hükumete tevdi·
ile anın her işe müdahale eylemesine lüzum görmeleri ve hat
ti herkesin hükümetterı iş ve iane talebine hakkı olduğunu
iddia eylemeleridir.s (S. 426).

cFransada, 1848 İnkılAbı esnasında, sosyalizm efkA.n hü
kümetçe terviç olundu... ve amele beyninde sahte bir müsa
vat ihdasına kıyam olundu. Lakin bu tedabirin hiç biri ileri
götürülemedi ve ihtil41Atı dahiliyeyi netice vererek bir daha
'tecrübe olunmamak üzere terk olundu.s (S. 429) .

.~~~re• tclıangiste tehikkinden mülhem ZİRAATÇİLİK
politikası güden ermeni vatandaş» Sakızlı Ohannes'in -libera
lizmin savunucusu- Osmanlı Ayan azasından (Senatör) Ohan·
nes Paşa'nın temel fikirlerini kısaca şöyle toplıyabiliriz :

a) Osmanlı İmparatorluğu geri bir toprak memleketi
ve geniş bir ham madde kaynağı olarak işletilmeli; ve, batı
kapitalizminin endüstri ürünleri için elverişli bir pazar ve sü
rüm yeri olarak kalmalıdır.

b). Bütün ilerlemelerin ve medeniyetin kaynağı şahıs
menfaatinde yani kişinin çıkarlanndadır.

c) İnsanın haysiyet ve özgürlüğü ve bunlar sayesinde
yaratılan zenginlik korunmalıdır.

d) Kapitalist ile işçi ve Sermaye ile emek arasında ça
tışma yoktur. Metropol ile sömürge ve yan. sömürge arasında
tezat olamaz.
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e) Sosyal sınıflar, birbiriyle, savaşmamalı; bunun ta
mamiyle aksine, elele vermeli ve ahenk içinde, kardeşçe çalış
malıdır. Ne sınıf savaşı olmalı, ne de metropol - koloni ça!ış
ması.

f) Sosyalistler ortaya yapmacık ve uydurma usuller Çl·

karıyorlar; insanoğlunun mayasını hesaba katmıyorlar ve ta
biat yasalarına aykın davranıyorlar. Devletin her şeye karış
ması insan hürriyet ve haysiyetini çiğneyip geçtiği gibi, kişi
nin sorumluluğunu da kökilnden söküp atmaktadır.

g) Komünizm yalnız özgürlüğün ve şahıs mülkiyetinin
temellerini yıkmakla kalmıyor; daha da ileri giderek, aile ve
veraset esaslarını da ortadan kaldınyor.



TÖRKİYE SOSYALİST FIR.KASI
VE

MARX,LASSALE,JAUR.ts

Mütarekede kurulan Türkiye Sosyalist Fırkası, Partinin
fikirlerini yaymak üzere, ldrı2k gazetesini çıkarmış; bu gaze
tede bir bildiri yayınlanmış ve programını ilan etmişti CZ').

Gazetenin sahibi Hüseyin Hilmi ( İştirakçi Hilmi) idi.
Başlığı Tilrk ve Latin harfleriyle dizilmiş olan İdrak (idrak)

• in bir yanında, zenginlik fakirlik tezadı, meşhur atasözü ile,
şöyle belirtiliyordu :

«Biri yer biri bakar
Kıyamet ondan kopar»

Bunun karşısında, İslamiyetin zeklt prensıpıne dayanı•
larak, zenginin servetinde fakirlerin de hakkı olduğu bir Aye
tin meali olan şu ibare ile sunulmuştu :

«.4lniya servetinin kirkt« biri [ukaromn halckulu.•

Altta da şu mısralar göze çarpıyordu :

Anlamam, dinliyemem, başkaca hiç bir telktn
Milletim nev'-i beşerdir, vatanım ruy-u zemin

Türkiye Sosyalist Fırkası, bu suretle, antikapitalist, İs

IAmcı ve cntemasyonalist bir hüviyyet taşıdığını halka açıkla
mak istiyordu.

İlk sayının başyazısında şu satırlan okuyoruz :



cMemleketimiz ezeli bir sosyalist memleketidir. Şer'-i
mübin-i Ahmedi ise esasen ahkam-ı münifesile bir sosyalist
düsturudur. Ve bu düstura tamamen riayet olundukça, ah
kim-ı şer'iyye beynelhalk muta' kaldıkça bu millet refah için
de yaşamıştır.•

Partinin görüşünü yansıtan yazara göre :

Türkiye, ezeldenberi, bir sosyalist ülkesidir ve şeriatın
hükümleri bir sosyalist düsturudur. Müslüman Osmanlı İm
paratorluğunda, şeriat hükümleri yürürlükte idi ve sosyalist
düsturuna uyuluyordu. Bu sebepten, millet bolluk ve mutlu
luk içinde yaşamıştı. Demek, sosyalist şeriat hükümleri uy
gulanırsa, memleket yine bollup ve mutluluğa· kavuşabile
cektir.

Görülüyor ki, İslamiyetle sosyalizm ayn ayn meslekler
olmaktan çıkıp iyice kaynaşıyor ve tek bir doktrin haline ge
liyor. Bu tez orijinal olmaktan uzaktı; ve, Osmanlı Sosyalist
Fırkası'mn, daha önce İştirAk'te ileri sürdüğü tezin tekrarın
dan başka bir şey değildi. Parti, adını ve programını yenile
miş, fakat, İsllmiyet ve sosyalizm meselesindeki görüşünü
muhafaza etmişti.

İdrlk'in Başyazanna göre :

•Amele ve işçi sınıfı sermaye sahiplerinin elinde ~det1
oyuncaktı. Tüccar, esnaf ittifak edip bahsus bu son harp se
nelerinde hunrlzane ihtikA.r yaparken, aldığı beş on kuruş
gündelikle gcçinemiyen amele, her sızlandıkça düçir-ı haka
ret, her yalvardıkça girift!r-ı ceza oldu ...

İttihad ve Terakki Hükümeti amelenin· hasm-ı canı idi.
Çünkü o çetenin avenesinden birçoğu Beytülmalin parasını
çalıp çırparak, köyleri, kasabaları soyarak sermaye sahibi ol
muş; fabrikalar, tezgahlar, tarlalar, çiflikler bütün ylranının
eline geçmişti. Orada bir dilim kara ekmeğe çalışan amele-
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nin, rençperin halinden şiUyete ne hakkı olabilirdi ? Bi
naenaleyh teşekkülü arzu olunan sendikalar yerine Esnaf
Cemiyetleri teşekkül etti. Ve bu Cemiyetler işçilerin değil ser
mayedarların lehine çalıştı. Mal sahibi zengin, amele fakir ol
du. Müta~ekciıin akdine ve hatta kısa bir müddet sonraya ka
dar ko~ Türkiyenin mukadderatına musallat olan İttihat ve
Terakki belisı herkesin hakkı gibi amelenin de hakkını bu
suretle daima ezdi ve bugünkü sefalet hep o yadigirlann ya
digindır.•

Bir de Partinin bildirisine göz atalım. Bu Bildiri ( Beyan
name) bize Partinin niçin kurulduğunu anlatıyor. Yoksulluk
ve felakete tez elden kesin çare bulunmalıdır -diyor-: sosyal
felaket çağdaş toplumun mülkiyet usulünden ve ekonomik
biçimden doğmaktadır. Adalet ve insanlığa aykın olan bu
günkü ekonomik durum düzeltilip değiştirilmeli, üretim va
sıtaları sosyallcştirilmelidir. Gerçek eşitlik kurulmalı, fakir
halk iyi geçim şartlarına ve mutluluğa kavuşturulmalıdır
Sosyalizm bir ahlik ve politika doktrinidir. Esasen, İslam
dini sosyalizmin prensiplerini açıkça belirttiği gibi, Türk ge
leneklerinde de birçok sosyalist fikirler vardır. İşte, Parti bu
yüce mesleği yükseltmek amaciyle kurulmuştur :

«Bugün her yerde, ve bahusus memleketimizde sefalet
ve feliket-i beşeriyye o kadar tezayüd etmiştir ki, buna kat'i
ve seri' bir çare bulmak lizımgeliyor.

Bu feliket-i içtiınaiyye, herşeyden evvel, cemiyyet-i hlzı
ranın kabul ve tatbik ettiği usül-i mülkiyet ve şekil-i iktisidt
den mütevellittir. Biz bu kanaatle hareket ederek, adalet ve
insaniyete mugayir olan hil-i hAzır-ı iktisidiyi tashih ve teb
dil etmek, ve ancak vesait-i imil ve istihsali içtimaı bir hAle
irca suretiyle hayAt-ı beşer-i kabil-i tehammül bir hlle ifra1
eylemek istiyoruz.

İnsanlar arasında mUsavlt-ı hakikiyye temin etmek, ve

66



fukariy-ı ehAliyi refah ve saadete isal eylemek gibi bir fikri
ulviyi ihtiva eden mesleğimiz aynı zamanda bir ı\kide-i ahlA
kiyye ve siyasiyyedir.

DIN-1 M0B1N-1 1SLAM DA, SOSYALİZM ESASATJNI
SARAHATEN TESBlT ETMİŞ, TÜRK AN'ANATI DA BİR
ÇOK SOSYALİST FİKlRLERt MUHTEVİ BULUNMUŞTUR.

Şimdiye kadar memleketimizde ihmal edilen bu rneslek-i
ulviyi ila etmek maksadile (Türkiye Sosyalist Fırkası) teşek
ld.il etmiştir.s

Partiyi kuranlar, memleketin durumunu, çevrenin icap
lannı ve halkı göz önünde tuttuklarını söylüyorlardı :

«Faaliyetimizi, memleketin vaziyetini, muhitin icabiitım,
halkın zihniyet ve şahsiyetini klle alarak tanzim ve tesbit et
tik.s

Reformlar gerçekleştirilecek, Çalışma Bakanlığı işsizlere
iş bulacaktı :

«Programımızda mezkur olan islihlt-ı umumiyenin te
hakkukuna şiddetle çalışarak, bilhassa «Amele ve Mesalih Ne
zareti» ihdası ile, İŞSİZLERE ts BULMAK VAZlFESl'nin
Hükumetçe kabulüne gayret edeceğiz,s

Karaborsayı ve rüşveti kaldırmak, Devlet idaresine ada
let ve doğruluğu yerleştirmek, milletin malını karaborsacı de
nilen alçak milyonerlerden geri alarak muhtaçlara dağıtmak
gerekiyordu :

«Fakat her şeyden evvel, memlekette, Idare-i sabıkanın
tesis ettiği ihtiUr ve irtişayı ortadan kaldırmak, idare-i Dev
letin her sahasına adalet ve istikamet esaslarını yerleştirmek,
saniyen hakiki bir devre-i adalet küşad ederek kahr-ü tedrnir
politika~ı neticesi olarak icra edilen bilcümle seyyiatı itina
ile tetkik ve mes'ullerini şiddetle tecziye etmek lAzımdır.
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Hususile Harb-i Umümi esnasında ihtiyacit-ı rnübreme
den olan eşya fiyatlannı en denaatkarane tedbirlerle yüksel
terek zavallı milletin servetini gasp eden ve bugün milyonla
ra malik olan muhtekirlerden emval-i milletin isrirdadı ve
muhaclne tevzii iktiza eder.s

İşçilerin ve yoksulların çıkarlarım düşünen SOSYALİST
PARTİ yiyecek ve mesken sağlamaya, gündelikleri artırmaya
çalışacak; zAlimlerin, gasbedicilerin ve rüşvet yiyenlerin kar
şısına dikilecektir :

«Hül!sa, Fıkramız, işçi ve fakir halkın menafıini düşüne
rek pek vahim bir şekil alan iaşe ve iskln hususlannın en
Acil ve en muvafık tedbirlerle teminine, işçilerin ücret-i yev
miyyeleıinin tezyidi ile vesait-i maişetlerinin tehvinine çalışa
cak, ve bundan böyle her zulme, her gasba, her irtişaya olan
ca mcvcudiyetile m!ni' olacaktır.s

Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra yayınlanan ldrdk gazc.
tesi de, İkinci Meşrutiyet yıllannda çıkan iştirak dergisi gibi,
eklektik bir yayın organı idi. ldrdk, bir yandan, yukarda ak
tardığımız fikirleri ileri sürerken, bir yandan da Marx, Lassale
ve Jaures'terı bahsetmeği unutmuyor; bu ünlü sosyalistlerin
izinde yürüdüğünü ve yürümek gerektiğini anlatmak istiyor
du. Gazetenin birinci sayısında, SOSYALİZMİN KURUCULA
RINDAN KARL MARKS VE LASAL ele alınmakta; üçüncü
sayıda BÜYÜK FRANSIZ SOSYAL1STİ JORES için yapılan
gösteriler söz konusu edilmekteydi. SOSYALİSTLERİN BA
BASI JORES'in resmi ve ölüm sahnesi de verilmişti. İdrôk,
aynca, dördüncü sayısını, 1 MAYIS münasebetiyle, Jores'in
ölümsüz hAtırasına armağanlamıştı.

Bunları, sırasıyla, gözden geçirelim.

•Sosyalizm Müessislerinden Kari Marks ve Lasab başlık
lı yazıya göre, Marks ve Lasal, Fransız sosyalistlerinin çömez
leridir. Her ikisi de bilgin ve allimedir. Bunlar, teorilerini
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realitelerin üzerine kurmuşlar, fikirlerini ekonomiden almış
lardır. İnsan toplumu bunlann koydukları meslekle övün
mektedirler. Bütün insanlığın takdir ettiği bu iki dahi BU
GÜNKÜ SOSYALİZMİN GERÇEK KURUCULARIDIR:

• 1860 tarihlerine doğru, sosyalist fikir ve cercyanlan, en
ziyade inkişaf bulduğu Fransa'da, sönıneğe başlamıştı. 1848
İnkılabını müteakıp, Fransada rnevki-i iktidara geçen sosya
list fikirli birçok rical, fikirlerini tatbik etmeğe başlamışlar
ve neticede muvaffakiyetsizliğe düçar olmuşlardı. Şu hal
karşısında mesleğin idame-i hayatı için, yeni bir kuvvet keş·
fetmek, mesleği daha ilmt, daha metin esaslara istinat ettir
mek lazımgeliyordu.

Filhakika bu fevkal'llde müşkül vazifeyi harilrulide dene
cek bir tarzda ifaya muvaffak olan iki zat yetişti: Kari Marks
ve Lasal.

Bu iki zat, Fransız sosyalistlerinin telAmizindendirler.
Her ikisi de burjuva sınıfına mensup gayet iyi tahsil görmüş,
hele alem-i iktisadda mütebahhir, ilim kimselerdi. Nazariye
lcrini hissiyat ve desatir üzerine değil, cf'Al ve hakayik üzeri
ne bina ediyorlar; fikirlerini mantıktan, felsefeden ziyade, ik
tisaddan, istatistikten ahzediyorlardı.

Vaz' ve tesbit ettikleri meslek, bugün cemiyet-i beşeriye
nin mabihül'ütihandır. Yalnız sosyalistler delil, bütün beşe
riyet bu iki dahiyi takdir ediyor. Bu iki zat bugünkü sosyaliz
min hakiki rrıüessisleridir.e

«Büyük Bir Fransız Sosyalisti» başlıklı havadis yazısı,
Jaures'in ölüm sahnesini tasvir eden resmin altına şunlan
yazmıştı: «Fransız Sosyalist Fırkası rüesasından ve cihanın
en büyük hAtiplerinden Jan Jores.s

Yazıyı aynen alalım :
«Fransada sosyalizm cereyanını en ameli bir şekil ve va

.ziyete ifrağ ederek mezkılr Fırkarun riyasetini ihraz eden
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meşhur (Jan Jores) Harb-ı Umumi'nin iptidalannda (Vilen)
namında biri tarafından katledilmişti. Ahiren, dört senelik
bir sükuttan sonra Pariste cereyan eden muhakeme netice
sinde Vilen'in beraetine karar verilmiştir. Fakat son aldığı
mız Avrupa gazeteleri bu münasebetle yalnız insanlık mu
habbetiyle ve adalet ve bak aşkiyle perverşiyab olmuş bulu
nan (Jan Jores) in hatırasını tebcilen Pariste pek büyük nü

mayışler yapıldığım ve bu nümayişlere sosyalist bayraklanm
taşıyan üç yüz bin kişinin pek hararetli bir surette iştirak ey
lediklerini yazıyorlar. Biz de, Fransızların olduğu kadar bil
tün cihanın hörmet ve tekrim ile yad eyliyeceği bu muhte
rem (Sosyalistler Babasının) bir resmini dere ediyornz. Res
min bir köşesinde zavallı Jorcs'in ne suretle katledildiği. de
vlzıhan gösterilmektedir.•

* *·*

1 Mayıs'ı sosyal doktrinin büyük bayramı sayan Türkiye
Sosyalist Fırkası (Türkiye Sosyalist Partisi), /dn2k'in 1 Ma
yıs 1919 tarihli sayısın! -biraz önce söylediğimiz gibi- Jaures'
in hatırasına armağanlamıştı. Parti organı olan İdrôk, Iaures'
i BÜTÜN İNSANLIK DÜNYASININ ÖVÜNDOCO BİR DEHA
olarak kabul ediyor; şahsiyetini belirtmeğe çalışarak, muha
keme esnasında dinlenen tanınmış bazı şahitlerin ifadelerini
özetliyerek sunuyordu :

JORES

•Fransız sosyalizminin milbdi' ve ahımı olan (Jan Jores)
yalnız kendi memleketine, kendi Fırkasına değil, belki bütün
Alem-i insaniyete fahr-ü şeref bahşeden dehalardan birisi idi.
Kavantn-i mevzua-i içtimaiyenin; ahval ve idbAt-ı siyasiye ve
iktisadiyenin tevlid ettiği gayr-i kabil-i tehammül şerait için
de en milellim sefalet ve mahrumiyetlerin kahhar savletlerile
çırpınan zavallı insanlar, nazarlarını ve ümitlerini Jores'in
plk ve necip nasıyesi üzerinde temerküz ettiriyorlar; onun
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vakur ve pUr'azim şahsiyetinde biltiln cerihalan için bir me
det ve şifa menbaı buluyorlardı. Jores; mesleğinde gösterdiği
sebat ve metanet, efkar-ı ahl{ıkiye ve insaniyesindeki salabet,
vukuf-i ilmi ve tecrübisi ile muhalifleri arasında bile temin-l
hürmete muvaffak olmuş bahtiyarlardandı. Fransa, harbin
bütün gavailine rağmen, tamam beş sene bu necip evladının
ziyaına ağladı. Onu, onun gördüğü hizmetleri unutmak şöyle
dursun her vesilede tekrar ile tebcil ve tekdis eyledi. (Jores)
in metin ve ulvi sadası bütün haksızlıklara, bütün içtimai mü
savatsızlıklara karşı aynı heyecarı-ı necbibane ile isyan ediyor
ve nutuklarında bcşeriyyet-i muztaribe ve sefilenin yekün-i
!!Amını derin bir vecd ve merhamet ile ağlıyordu. Cemiyet-i
insaniyyenin refüh-ı milstakbelini salah-ı içtimai ve iştirAkI
de gören her fert için Jores'in layemut hatırasını hörmet ve
ta'zln ile tekrar etmemek ihtimali yoktur. Yeryüzünde içtima!
müsavatsızhğm tevlid ettiği sefaletler; açlık ve yoksulluk için
de kıvranarak solan ve ölen beşer kitleleri; en zAJim tegallüb
ve tchakkümlerin savleti altında ezilen ve kınlan biçareler
var oldukça, şüphe yok ki Jores'in her feryAd-ı hakkı yeni bir
hadls-i teselli olarak takdir edilecek ve insaniyet Jores'le be
raber kendi feyyaz muhitinde bu kadar müstesna bir deha
ibda' eden Fransaya karşı da sarsılmaz bir minnet ve şükran
hissi perverde eyliyecektir.

Dünkü nüshamızda söylemiş olduğumuz veçhile Jores'in
katil-i habis ve menhusu olan Vilen'in muhakematı cereyan
ederken bilmünasebe bazı şehadetlere müracaat edilmişti:
Fransanın ilmen ve fennen en yüksek ve en mümtaz tabaka
lanna mensup olan bu şahitlerden bazılarının üadelerini ber
vech-i ~ti telhlsen tercüme ederek gazetemize dere ediyoruz.

Her birisi Fransa ve hatt! cihan hayat-ı fikri ve ilmlsin
de pek büyük mevkiler ihraz etmiş olan bu şahitlerin ifadAtı
-sosyalizmin hem bir üstad ve hem bir müridi olarak- dar-ı
ukbA.ya intiJcal eden Jores'in ve binaenaleyh onun tarafından
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takip edilen içtimai gayelerin mahiyyet-i nedbineleri hak
kında kari'lerimize kMi bir fikir verecektir :

(Sarı} dydnı Mösyö Dôtumei Konstaıı'ın tıiıabesinden :

«Jores bir hayalperver değil belki sağlam bir gaye takip
eden bir insandı. Fransayı sevdiği ve Fransanın temsil eyle
diği yüksek medeniyeti tehlikeye düşürmek istemediği için
daima sulh lehinde mev'izeler irad ediyor ve bilhassa Alman
lan böyle bir harbden tahzir ediyor ve bu harbin umumi bir
mahiyet kesb edeceğini, bir ihtilAJ-i müdhiş ile neticclene
ciğini ve bunun ezcümle Almanlar hakkında iyi neticeler ver
miyeceğini iddia ediyordu. Bu büyük adamda en ziyade şa
yı\n-i dikkat olan cihet fevkallde samimiyeti idi,»

( 14) üncü Daire Mebusu Miisyö Brak'ın ıwtlumd.an :

cJores'i daha Lui lö Grand Mektebinde bulunurken tanı
yorum. O zaman bile ateşin ve beliğ bir hAtib olduğu görülü
yordu. Mensup olduğum Sosyalist Fırkasına iltihak eylediği
zaman hepimiz böyle cevvAJ ve faal bir zekinın muzahcretini
kazandığımızdan dolayı derecesiz sevinmiştik. Jorcs'in avam
arasında nederece büyük bir hörmet ve muhabbet kazandığı
m anlatmak için şu vak'ayı zikredeceğim: Mumaileyhin kat
ledildiği geceydi. Bir ziyafetten avdet ederek bulvarlardan ge
çiyordum. Gözüme (Bone Ruj) gazetesi ilişti. Bu gazete bü
yük harflerle Jores'in katlinden bahsediyordu. Buna inanma
dım ve nabemehal bir litife zannettim. l.Akin bu esnada tanı
dığım bir arabacı gözleri yaşla dolu olduğu halde bana doğru
koştu ve heyecandan titriyen sadasiyle: «Ah Mösyö Brak 1
Bize neler yaptılar? Jores'imizi öldürdüler!ıo dedi. O zaman
düşmanın nAgihint tecavüzit-ı havaiyesine karşı ufukları te
rassut eden projektör ziyalanna baktım ve «Fransanın ve ın
saniyetin mukadderatına nigehbaıi olan pek müteyakkız bir
gözü kör ctüler ! ,. dedım.
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Sorbon ve Ulüm-i Siya.siye Mektebi Mualimlerinden
Mösyö Levi - Brlil'iin şehadetinden :

«Tabiat bilhassa Fransada pek müstesna kabiliyetler,
pek muktedir insanlar, dahiler yetiştirmiştir. Fakat maalesef
bunların içinde Jores'e benziyenleri azdır. Jores kadar sala
bet-i fikir ve terbiyeye malik insanlara hemen hiç müsadif ol
madım. Jores herşeyi okumuş ve hafızasına nakşetmişti.
A'sAr-ı kadime ve hazıranın ilmi, edebi, iktisadi ve siyasi hiç
bir hadisesi yoktu ki o kuvvetli dimağa hakkedilmiş olmasın.
Aynı zamanda fevkalade bir kudret-i sa'y sahibi idi.

Bu şayan-ı hayret insan her zaman duçar-ı zulüm ve
teaddi olmuş efrad ve cemiyyata zahir idi. Fen ve insaniye
tin nihayetül'emir ihraz-ı galebe edeceğinden kat'iyyen emin
bulunuyordu. Tefekküritı ve gayeleri dalına ve pek ziyade
ulvi idi. Hiç bir fikr-i süfliyyetin çirgaplarına temas etmezdi.
Tahmin ve tasavvurun fevkinde gayrendiş idi. Menafi-i zati
yesini hiç düşünmezdi. Bütün arkadaşları gibi o da pek par
lak bir Hükürnet kürsüsünü işgal edebilirken bir fikr-i ulvi
nin müdafii kalmayı bu irtikalann hepsinden daha şerefli
gördü.»

Sorbon Darülfünunu (Fransa ııoıuu: Müderrisi
Mösyö (Olar) ın nutkundan:

«Jores ihatalı bir feylesof, metin bir siyaset ve iktısatşi
nAs olduğu kadar yüksek bir müverrihti. Fransa ısuuu hak
kında yazmış olduğu eser bunun en parlak bir delilidir. Jores
alelekser bizimle beraber çalışır ve bu yorucu ve müşkül ta
rik-i sa'y ve tetebbuda bizi irşad ve tenvir ederdi.

Eğer Jores katledilmemiş olsaydı hiç şüphesiz onun sa
dası da Alman cinAyatmı takbih için yükselen Reisicumhur
Vilson'un sadasına karışacaktı. Eğer Jores katledilmemiş ol
saydı eminim ki harp daha az devam· edecek ve fikr-i insani
yet daha kolaylıkla ihriz-ı galebe eyliyecekti.»
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BALTACJO(;LU, MÜTAREKE YILLARINDA,
SOSYALİZM İÇİN NE DÜŞÜNÜYORDU ?

Tilrk aydını, Mütareke yıllannda, çöken İmparatorluğun
yıkıntıları altında kalmış; şaşırtıcı tarih Mdiseleri ve dünya
yı sarsan Devrim olaylan karşısında, herşeyi yeniden düşün
mek ve davranışını ona göre, ayarlamak zorunluluğunu duy
muştu. Bu yüzdendir iti, o yıllarda, sosyalizm problemlerine
omuz silkmek ve sırt çevirmek imkansız gibiydi. O yıllarda,
SOSYALİZM AKIMINI İNCELEMEK İHTİYACI BÜTÜN
ŞİDDETİLE KENDİSİNİ DUYURUYOR; MEMLEKETİN
İHTİYAÇ VE KABİLİYETİNE GÖRE, SOSYALİZME ÖZEL
BİR RENK VERME ÇABASI BELİRİYORDU. Bu arada, «ge
rek resmi memuriyetlerile, gerek eserlerile irfan !leminde
mevki işgal edene bazı aydınlar da, sosyalizmin hem teorisi •
hem de uygulama konulan etrafında, fikirler ileri sürmüş
ler, sosyalizm akımı hakkında ne düşündüklerini açıklamış
lardır.

Bu düşüncenin çok orijinal örneklerinden birini Tilrk
sosyalist literatürüne annağanlıyan zat •Darülfünun Terbiye
Müderrisi ve Maarif Nezareti Heyet-i Teftişiye Reisi İsmail
Hakkı Bey» dir (Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu).

Hayatının muhtelif konaklarında, sosyalizm ve marksizm
meselelerine -kah tenkitçi, kah yayıcı ve savunucu, buzıın da
kalem savaşçısı veyahut bilirkişi olarak- karışan Prof. İsmail
Hakkı Baltacıoğlu, 1919 da, tarihteki büyük Devrimleri «İde
al» faktörile açıklamakla beraber, tarihi maddeciliğin dele
ıini de inklr etmiyordu.
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Ona göre:
Sınıf anlamı, eşitlik fikrine aykırı olan sosyal organizas

yondur. En eşitçi ülkelerde bile zenginliğin bölünüş biçimi
insanlığın başında en büyük beladır; ve, böyle bir musibete
dayanılamaz.

Büyük Fransız Devriminin getirdiği yasa önünde eşitlik
Hakkı Beyi tatmin etmiyordu. O, suçu, kapitalist toplumda
yaşayan bahtsız insanlarda ve kapitalizmin sömürdüğü bahtı
kara ülkeleri suçlu bulmuyor. Kötü niyet ve kötü idare gibi
sömürücü masallarına inanmıyor ve acı çeken insanlık adına
haykmyor.

Sosyalizmi nasıl bir akım olarak kabul ettiii sorusuna
verdiği cevap şu :

•Eğer bu sualinizle sırf iktisadl tddkki edilen veyaJıut
teldkki edilmesi Mzımgelen bir sosyalizmin hayata girince yal
nız iktısadi sahada kalıp kalamıyacağıru soruyorsanız, size
vereceğim cevap şu olacak: İktisadi bir cereyan mutlaka sa
nat, ahlak... gibi müesseseleri de sürükler. Çünkü bir kere
cemiyet bahsinde iktisadi, ahllki, dini... gibi tasniflerimiz
yanlış değilse de mücerrettir. Hakikatte hayat bir küldür. Di
ğer cihetten iktisadi bir inkıllp, mutlaka müşterek ve bünye
vi sebeplerden doğar; ve yine müşterek ve bünyevi neticeler
yaratır. Mesela müsavat fikirlerinin, demokratlığın intişannı
sırf fikri yahut iktisadi... sebeplere atfetmek ilmi bir düşün
ce değildir. Bunu yaratan büyük bir hayattır. Tarihi madde
cilik'in bence kıymeti fikri olmaktan ziyade hissi ve hayati
dir. O. ilmi bir izahtan ziyade canlı bir istikbale benziyor!
Tarihi inkılaplar ancak mefkure denilen içtimai motbrle izah
edilebilir. Mefk0rcnio zuhur ve hayatı ise içtimaiyat ilminin
en karanlık bir noktasıdır. Onu ne yapmaya, ne de yıkmaya
muktedir değiliz. Yahut onu da duyar ve yaşarız. Mefkurenin
bizden istediği şey yalnız samimiyettir...•

Başka bir soruya da cevap verirken, ezcümle, şöyle di
yor:
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«Dünyanın bir kısmında saraylar, saltanatlar yıkılıyor,
kanlar dökülüyor... Belki yeni bir insaniyet doğacak; belki
medeniyetin rnerkez-i sıkleti değişecek... Ancak, mefkurenin
maneviyat sahasından çıkıp, uzviyyit sahasına girişi daima
elemlidir. Hangi İnkılap zevkle, rahatla olmuştur ki. .. Sami
mi bir mefkureye hidlın olmak (bir ideale hizmet etmek)
şartile her İHTiLAL affedilir. Gerçi burada İhtililin ( Ekim
Devriminin) amülertn; hayvani telikki edenler de var. Ben
böyle hissetmiyorum. Bu hareket belki bir Cihan İnkılibının
mukaddemesidir.»

Bizde SINIF FARKI var mı ? Çeşitli sınıfların özel tğitim
amaçlan var mı ? Sorusuna ise, İsmail Hakkı Beyin verdiğt
cevap şu olmuştu :

«Sınıftan anladığım mini, müsavatçılık fikrine muhtalif
olan içtimai teşkilattır. Bizde reaya, kulluk, kblelik: fikirleri
ölmüştür. Bunların enkazına tesadüf edilse de içtimai ha·
yatiyetlerini kaybetmişlerdir. Terbiyemizde vıdegdn ve av4m
farkını göremiyorum. Yalnız kadınlanmız bazı haklanndan
mahrumdurlar. Bununla beraber kadın ve erkek meselesin
deki fark gittikçe bir meslek farkı oluyor. Demek ki yeni ba
yat mefküremiz kadınla erkek arasındaki sınıf farkını mahve
müstait...

İktisadi sınıflar hakkında gerçi şayln-ı dikat bir fikrim
yoktur. Yalnız eİı müsavatçı memleketlerde bile servetin bu
günkü tarz-ı inkısamıru İNSA..'ılİYETİN BAŞINDA EN B0-
YüK BELA sanıyorum. Artık bu musibete nasıl tehammül et
meli 1... Kanun nazarında müsavisinl dediğimiz İNSANLAR

' KÖPEKLER GİBİ AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR!... Servetler,
debdebeler, israflar bu BİÇARELERİN LEŞİ ÜZERİNDE
YÜKSELİYOR. TÜRKLER GİBİ BÜYÜK SER.\1AYELERİN
KÖLESİ OLAN MİLLETLER CAN ÇEKİŞİYOR. Bu insanla
rın, bu milletlerin kabahati ne!... Suiniyetleri mi, sui idare
leri mi!. .. Çalışın, kalanın/ mı diyecekler!... Fakat nerede
ve nasıl! Herkesi budala mı sanıyorlar!. .. HU!Asa bütün in
saniyet mustariptir, müsavat perisi nerede ı.. .• (J').
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•,

TÜRKİYEDE, TÜRKÇE OLARAK YAYINLANAN, İLX
SOSYALİST GAZETELER HAKKINDA

Blbılli'nin en eski ve emektar gazetecilerinden -ve, Mil•
ıarekc yıllannda, Türkiye Sosyalist Fırkası organı Jdriik ga
zetesinde yazı yazanlardan- Sayın Münir Süleyman Çapanoğ
lu, «Türk.iyede Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilrnı» adlı
eserinde, biz de ilk çıkan sosyalist gazetelerden bahsederken,
şöyle diyor :

«Bizde ilk çıkan sosyalist gazete, 1910 yılının başlangıcın
da kurulan •İştirlb dergisidir. Bunun imtiyaz sahibi ve mes'
ul müdürü, «Serbest İzmir gazetesi sahibi- Hüseyin Hilmi
idi. Sosyalist Partinin kuruluşundan bir kaç ay önce çıkmaya
başlıyan bu derginin başlığı altında «Biri yer, biri bakar. la·
yamet ondan kopar» atasözü ile şu ikinci başlık yazılı idi:
«Sosyalizm efkarının mürevviei,»

lştirdk'den sonra ve aynı 1910 yılı içinde ilç sosyalist p·
zete daha çıkmıştı: Hamit Suphi'nin Medeniyyet'i, İsmail
Faik'in lnsaniyet'ı ve Namık Hasan'ın Sosyalist'i. Demokrat
Partiden Sosyalist Partiye geçen Pertev Tcvfik'in günlük
Muahede gazetesi de Partiyi destekliyordu.

Medeniyyd 5 Ekimde, İnsaniyet 28 Kasımda çıkmaya
başlamışlardı. İkisinin de başlığı altında «Sosyalist Fırkasının
Nlşir'i efkln• cümlesi dizili idi. Sosyalist'in 1910 un hangi
ay ve gününde çıktığını maalesef hatırlıyamıyorum; arşivimde
saklı tek sayısı kayboldu, belki de araştırma meraklısı bir
dostuma verdim de, geri vermeyi halA hatınna getirmedi,»
(2').

TUrlciyede sosyalizmin tarihini yazacak araştirıcılar es
"ki devirleri yaşamış ve o devrin sosyalistlerini yakından ta-
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nımış olanlann hatıralanndan faydalanmak zorundadırlar.
S3¼'ffi Çapanoğlu, bizde İkinci Meşrutiyetin sosyalistlerini
göımüş ve onlarla arkadaşlık etmiş bir gazetecidir. Bu ba
kımdan vereceği bilgileri çok ince bir süzgeçten geçirmesi ge
rekmektedir. Hafızaya güvenerek verilen bilgiler, çok defa,
insanı yanıltabilir; ve, yerleşen yanlış bilgiyi düzeltmek, ara
dan zaman geçince, daha da güçleşir,

Bu itibarla, sayın Çapanoğlu'nuo yukarda zikredilen iba
releri üzerinde dunnağı gerekli bulduk.

Özel kitaplığında çok·zengin bir gazete ve dergi kolleksi
yonuna sahip olan Çapanoğlu'nun verdiği bilgiye göre; üç
sosyalist gazete, tarih sırasile. şöyle yayınlanmıştır:

a) Medeniyet (5 Ekim 1910);

bt insaniyet (28 Kasım 1910);

c) Sosyalist ( tarihi bilinıniyen tek nüsha).

Gerçekte ise, kronoloji sırası bunun tamamile tersinedir:
. a;) Sosyalist;

w, insaniyet;
o) Medeniyet.

Yani, ilk olarak Sosyalist çıkmıştı. Bunun peşinden J,..
sani:yet; onun peşisıra da Medeniyet yayınlanmıştır.

***

Sosyalist gazetesi birinci sayısında kapanmadı. Haftada
iki defa çıkacaktı. Elimizde iki nüshası da mevcut. Birinci
sayısı 1 l Teşrin-isant 1826 Perşembe günü yayınlanmıştır.
Başlığın altında :

cOsmanlı Sosyalist Fırkasının rıAşir-i efkAndır»
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ibaresi ve bunun da altında, İşrirak'ten miras kalan -ve
daha sonralan durmadan tekrarlanan- mısra':

Milletim nev'i beşerdir vatanım rüy-i zemin

Gazetenin kurucuları Sosyalist Partisinin idare heyeti
üyeleri idi: •Müessisleri: Sosyalist Fırkası Heyet-i İdare ~
ları», İmtiyaz Sahibi ve Mes'ul Müdür (Sahib-i İmtiyaz ve
Müdir-i Mes'ül) Namık Hasan. İdare ve yazı işlerine bakan
Hüseyin Hilmi ( Umür-i idare ve tahririye için Hüseyin Hilmi
Beye müracaat olunmalıdır).

Bundan başka, Fransızca olarak: eLe Socialiste Organe
du parti Socialisıe Oıtoman. Direcıeur proprietaire Namık,
Hassan».

Dört sahifeden ibaret olan Sosyalist gazetesi, blrlnci sa
hüenin ilk sütununda, mesleğini şöyle açıklıyor :

Avrupada çeşitli sosyal doktrinler -diyor- tam bir serbest
lik içinde, çarpışmakta ve tartışılmaktadır. En yüksek refah
doruğuna, uygarlığın en ışıklı ve nur saçan noktasına ulaş
tırmak için, fikir ve aksiyon mücahedesinden bir dakika yüz
çevirmiyen, ölümden, bombadan asla korkmıyan -kollektlvist,
sosyalist vesaire gibi adlarla iln salmış- kurtancı aydın parti
ler vardır. Bu partiler içinde en sağlam ve emniyetli adım
larla ve düzenli bir programla hareket eden Sosyalist Fıkra
sıdır (Sosyalist Partisi). Sosyalist Partisi, medeni Avrupanın
her yerinde büyük bir istekle çok iyi karşılanmaktadır. İşte
Gazetemizde, biz de, yalnız sosyalizm fikirlerinin yayıcısı ve
savunucusu olacağız. Biricik mesleğimizin tarifi ise, meşhur

Milletim nev'-i beşerdir vatanım r6y-i zemin
mısraından başka bir şey değildir.

Birinci sayının ikinci sahifesinde, •Millet Sosyalistleri
Sevmelidir» başlıklı ve Sami imzalı uzun bir yazı var ki, en
teresan bulduğumuz için, aynca sunacağız.
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Sosyalist'is: ilk sayısının birinci sahifesinde «Rusyada
kanlı bir pazar günü» nü tasvir eden bir sokak muharebesi
yer almış bulunuyordu. Sosyalist gazetesi, Sepetçiler Sokağın
da 35 numaralı Matbaada basılmıştı .

•••
Sosyalist'in ikinci sayısına gelince :

16 TeşrinisAni, sene 326 tarihlidir. Gazete, perşembe ve
pazartesi günleri yayınlanıyordu. Birinci sayı perşembe, ikin
tj.si pazartesi çıktı. Nüshası on para Adres: Cağaloğlu, Hür
riyet Matbaası. «ORGANE DU PARTİE SOC!ALtSTE OTIO
MANE, DİRECTEUR PROPRİETAİRE NAMOUK HASSAN•.

Gazeteye giren yazılar, sırasile, şunlardır :

l) «tsti'fl; dalına bir silAh-ı istlğnadırs. '

ı) «Mebuslann nazar-ı dikkatine: Maruz Olduğumuz
Tehlike•.

3) «Sosyalizm İster iri Amele Günde Sekiz Saat Çalış-

4) «Dertlerimiz•.

S) «Kanunsuzluk Ve Amele Sendikalarına Taarruz• (Bu
yazıda Sel6.nik Federasyon Sosyalist Amele Sendikaları'nın
Hükumetçe kapatılışı, Osmanlı Sosyalist Fırkası adına, pro
testo edilmektedir.)

6) «Zavallı Mülkiye Kaymakamlarıs.

7) «Bir Kanunsuzluk Daha».

8) «Maarifimiz Hakkında•.

9) «Bir Kanunsuzluğu Tamir» (Kömür amelesinin gre
vinde, ihtilAlci ve müşevvik olarak tevkif edilen sekiz Kilrt
işçinin sosyalist bir Ermeni Mebus tarafından savunulması.)
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10) «İhtilAller• (Meksika ve Peru lbtillAllerinden bah
setmektedir).

11) «Sermayedarlığın bh: İstibdadıe (İşçileri savunan
bir yazıdır).

12) •Rusyada Talebe Nümayişi•.

13) «Adresler» ( «Fransızca bilen arkadaşlara kolaylık
olmak üzere, Jores'in, Jül Gesd'in, Le Socialiste'in ve Güstav
Hcrve'nin idaresindeki La Ger Sosyal'in, La guerre Sociale,
adresleri).

17 teşrinisani 1326 tarihli Hür memlelut gazetesinde şu
havadis yer almıştı :

«Osmanlı Sosyalist Fırkasının n!şiri efk!n olmak üzere
neşredilmekte olan Sosyalist gazetesi Divan-ı Harb-ı Orft ka
rarile tltil edilmiştir.»

***

22 Teşrinisani 1326 tarihli ln.saniyet'te çıkan kollektiviz
me dair bir makaleden «TÜRKİYEDE SOSYALİZM• in birin
ci kitabında bahsetmiştik. Bu gazete, Üçüncü sayısında, «Sos
yalist Gazetesi Mildilıü Namık Hasan'ın» kısa bir biyoğrafi
sini veriyordu.

***

Medeniyet'e gelince, bu gazetenin ilk sayısı, 5 Ek.imde ve
diğerlerinden önce, yayınlanmamıştır. Medeniyet'in yayınlan
ması Sosyalist'ten ve lnsanişet'ıet: sonradır. İlk nüshası 1
KAnunuevvel 326 tarihini taşıyor. Bu nüshada, Namık Hasan'
ın fesli bir resmi de vardır CZ').
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BİR SOSYALİST MEBUSUN KONFERANSI

Selarıik'te çıkan, Yeni Asır gazetesi, Osmanlı Mebusan
Meclisinde sosyalist meb~s olarak bulunmuş bir h!tibin kon
feransını kaydediyor ki, birçok cihetlerden tahlile değer özel-
liktedir.

Sabık Selıinik Mebusu Vlahof Efendi tarafından, Gran
dotel'de verilmiş olan bu konferansta «Amele Heyet-i Mütte
bidesi ile anasır-ı saireye mensup» binden fazla dinleyici ha-
zır bulunmuştu ( lO). •

Hatip, nutkunda, Mebusan Meclisinin fesih sebeplerini
açıklayan bir girişten sonra, seçim için gerekli vasıflardan
bahsetmiş; «programım kabul ettiği ve itimadını kazandığı
Amele Heyet-i MUttebesi Azasına ( İşçi Federasyonu üyeleri
ne) Uç buçuk senelik çalışma hayatının bir özetini sunmuş
tur.

Hatip, bu özette, bilhassa, sosyalistlerin haklarını muha
faza yolunda sarf edilen gayretlerin ve sonuç olarak meydana
çıkan başarının ve başarısızlığın sebeplerini şerh ve izah et
miş; bu hususta, ekonomik ilerlemeleri gerekli sayarak, ha
zırlanan ve incelenen kanun projelerinin sunuluş biçimi ile
bu ilerlerneğe engel sayılan sosyalistlerin ne dereceye kadar
ilerlemiye hizmet ettiklerini istatistiklerle beyan ve ispat ey
lemiştir.

• Vlahof Efendi, Mebusan Meclisinin üç buçuk yıllık geç
miş hayatına ait olan çalışmasının özetini bitirdikten sonra,
bugünkü halin eski mebuslar için bir imtihan devresi oldu-



ğunu zikrederek, iyi çalışanların emniyet ve itimad kazanaca
ğını ve programım benimsediği İŞÇİ FEDERASYONU ile di
ğer seçmenler de kendisine emniyet ve itimad ederlerse, yeni
Mebusan Meclisinde ne suretle çalışacağını anlatmıştır.

Konfransın ikinci kısmını teşkil eden bu vaitler şu su-
retle özetlenebilir :

1 ) Her yurttaşa seçim hakkı tanınacak;
2) Toplantılar, dernekler, grevler serbest olacak;

3) On dört yaşına kadar erkek ve kız çocukları fabri
kalara ve tczgAhlara değil, okullara gönderilecek;

4) İşçinin günlük çalışma hayatı kanun yolile sınırlan
.dınlacak;

5) İşçi haklan Hükumetin vesayeti altında bulunduru
lacak; Reji usulü kaldırılarak, emekçi balkın yaranna diler
bir. usul konacak;

6) İdam cezası kaldınlacak; Harp Divanları yalnız aske
rl işlerle uğraşacak.

Eski Selaııik Mebusu ve sosyalist hatip Vlahof Efendi,
bunlan sağlıyacak vasıtalann ve tekliflerin hepsini yapaca
Aız ! diyordu. İç politikada, görülecek yolsuzlukları şiddetle
tenkit edecek ve peşlerini bırakmayacağız! Dış politikada, bir
yakınlaşma politikası güderek, komşu Devletlerle ittifak ak
eline çalışacağız! Çeşitli unsurlann eşitliğine riayet edilmesi
için, haklarının daima bekçisi olacağız l. ..

Bu vaitlerden sonra, Bulgar hAtip ve eski milletvekili,
aşağıki sözlerle, konferansa nihayet vermişti :

«BİZİM PROGRAMIMIZ BUNDAN İBARETTİR. HER
SEÇMEN YURTTAŞ, FEDERASYON SOSYALİST TARAFIN•
DAN GÖSTERİLECEK İKİNCİ SEÇMENE (MONTEHİB-İ
SANtYE) OYUNU VERMELİDİR.•
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Sosyalist Mebusun nutku burada bitmiş; ve, -gazetenin
yazdığına göre- sürekli alkışlarla karşılanmıştı ( n ).

RASİM HAŞMET

İkinci Meşrutiyetin ilk yıllarında, Sellnik'te yayınlanan
Bahçe dergisi, esas itibarile, mutlakıyet ve istibdat aleyhinde
yazılara yer veriyordu (32). Bununla beraber, sosyalizmi ve
sendikalizmi savunan bazı yazılara, Bahçe sahifelerinde,
rastlamak mümkündür (33).

Biz, Bahçe'nin yazarları arasında, Ressam Haşmet'in ba
bası RASİM HAŞMET üzerinde duracağız.

Rasim Haşmet de istibdat aleyhinde. Fakat, öteki yazı
arkadaşları gibi, istibdat aleyhtarlığı ile yetinmiyor; Saint •
Simon'a şiir armağanlıyor ve Jaures'e hayranlığını belirtiyor.
Bir kelime ile, açıktan açığa, ve çok mutedil bir sosyalist
tandans gösteriyor.

***

Rasim Haşmet, FERER MESELESİ münasebetile ve
cHaftalık notlar» başlıklı fıkrada, Jaures'i idealize etmekte,
onun görüşlerindeki derinliği tasdik etmektedir :

cAlmanyada Porverts sosyalist gazetesi şu suretle idare-i
kelam etmektedir: Jores, büyük Jores, gazetesinde olayın
karanlık felsefesini ve bununla beraber geleceğin mutlu va
itlerini bahis konusu ettikten sonra bugünkü İspanya Hükü
metinin idam hükmünü veriyor. Diyor ki, şüphesiz, gerek İs·
panyol mutlak HükOmeti; gerekse Kilise yaptıkları şu büyilk
hatanın derecesini az vakitte lı\yıkile takdir edeceklerdir. Bu
politik sıyanet, Krallık üzerine bir KAbus gibi çökmüş ve
papazlara karşı da bir süredenberi biraz yatışmış bulunan
milyonlarca vicdanların hiddet ve nefretini uyandırmıştır.
Artık bu defa fikir ve vicdan serbestlsi için her yönde tam ve
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kesin bir hareket, hararetli ve hiddetli bir cereyan başlaya
cak; İspanya, birçok sahnelerden sonra, Cumhuriyete doğru
lacaktır.s

Rasim Haşmet, yukarki ibareleri naklettikten sonra şöy
le diyor: Bu tefe'ül: Jorcs'in pek nafiz olan gözlüklerile ba
kılırsa mubalağah görünmez zarınederiz,s

***

Şimdi de, sosyalist şair Rasim Haşmet'i dinliyclim :

Sosyalizm Arkasında
Sen- Simon'a

Nefret!...
Zenginlere, ımginlife...

Yok sen bana gülme/
Kardeşlifi, insanlığı· duymuşsan eğer sen
Bir lahı.a düşün, ekseri servetleri nerden

Nerden çıkarırlar ?
Kanunu, rivdydtı yalan hep; karışıktır
Her millet-Ü kavmin; buna şahitse, açıktır:

Çektiklerimiz hep...
Nefret, yine nefret, yine nefret beşeriyyet/
Kanununa; tıhkı1ınına eshdb-ı yesdrın!
Mahvolmo.lı, kahrolmalı, ıehrolmalı elbu
Ağrdtı, deniyydtı şu esndf-ı kibôrın!

Her [ikr-i miizehhep
Her ndle-i ma.:lılma terafuk eden alçak
Alçak ve sefil sayha-! servet yetişir, bak,
Günden güne insan daha maüüm, daha dci.t,
Günden güne evldd-ı beşer giryeye bthis,
Günden güne zulmet ve sefalet... Yetişir l Alt
Dol, gel biıe artık ebedi nılr-u mıı.saffd ? I ...
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Eşref ve MusaVtıer Eşref'te de, daha önce, şiirleri yayın.
lanmış bulunan Rasim Haşmet'in bu şiiri, 12 Künun-u evvel
1315 te, Bahçe'nin onuncu nüshasında, neşredilmişti ()4). 13
Şubat 1325 tarihinde yayın hayatına atılan sosyalist İştirük:
dergisinin ilk sayısında, Bahçe yazarlarında Ali Canip, «Sos
yalizm» başlıklı kısa bir yazısını Rasim Haşmer'e armağanlı
yor; ve, Rıfkı Baba yirmi dört mısralık bir şiiri ile, manzum
sosyalist literatürü geliştirmeğe çalışıyordu.

•••
Rasim Haşmet, 1327 de Sellnik'te yayınlanan, Yeni Fel

sei'e Mccmuası'nda sosyal doktrinler hakkında bir seri yazı
yazmıştır ki, bunları ayrıca ele alacağız. crMezahib-i içtirnaiy
ye• başlıklı bu seride, Eflatun, Thomaş Morus, Campanella'
nin eserleri ve doktrinleri tanıtılıyor; Baböf, Sen- Simon, Ro
bert Avun, ve Furiye ile, Sen - Simonlular ve Sen - Sirnonluğun
en meşhur reisleri Bazar ve Anfantan; Furiyenin taraftar ve
müntesipleri Andrc Goden, •İkaryada Seyahat. yazan Etiyen
Kabe ve Prosper Viktoriyen Konsideran vs. bahis konusu
ediliyordu.

«GOL BAHÇESİ• NDE KALEM SAVAŞI

Tarihimizin son yüz yılı kapsıyan konağında, sosyalistler
le anli - sosyalistler arasında çetin kalem savaşları olduğu gi
bi, sosyalistler arasında da, zaman zaman, kıyasıya polemik
ler yapılmıştır. Kendilerine sosyalist diyen ve bu sıfatı baş
kalarına yalaştıramıyanlar, sosyalistliği tekele almak için, fi.
kir ve aksiyon alanında, bütün güçlerile savaşmışlardır. GER
ÇEK VE HAS SOSYALİST BENİM I İddiasını yürütenler, iş
çilerle aydınlar arasındaki uçurumu derinleştlrdiklerinin far
kına vamııyoi-lardı. Sosyalist hareketin gelişmesini felce uğ
ratmak bakımından, ANARKOSENDİKALİZM temayillü ne
kadar tehlikeli sonuçlar doğurmuşsa; kafa işçisi olduklannı.
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unutan aydınlann, -fakir halkın yaşama kesimine nisbetle
lüks sayılabilecek ve emekcilerln itimadını haklı olarak sar
sacak- bir hayat tarzına özenmeleri, mevki ve ikbal hırsı ile
küpünü doldurma kaygısı da, aynı derecede baltalayıcı etkiler
yaratmıştır.

Sunacağımız kalem savaşı, bu gerçeğin anlaşılmasına yar
dım edebilecek özelliktedir; ve, Türkiye Sosyalist Fırkası ile,
bu Partinin lideri Hüseyin Hilmi'yi savunma amacile kaleme
alınmıştır.

• ••
Emiroğlu'nun imzasım taşıyan bahis konusu polemik,

Haftalık Gül Bahçesi'nde yayınlanmıştı. Haftalık Gül Bahçesi
niçin çıkıyordu? Dergi, bu soruyu şöyle cevaplandırıyor :

•Biı.im neşriyatımız, -memleketimiz için- belki bilsbiltiln
yeni bir şekil dairesinde cereyan edecek, içinde yaşadığımız
toplumun daima mağdur ve daima fellketzede bir sınıfını
maddi ve manevi bir kurtuluşa eriştirmeğe çalışacaktır...

Gazetemizi ellerinde tutacaklar, hayal ye evham vadisin
den uzak bulunmaları gereken maddi ve demir gibi insanlar;
daha doğru bir deyişle, çelik ve çekiçle dalına teması muha
faza eden kirli ve nasırlı eller olmalıdırlar.

İşte, bahsettiğimiz mağdur ve felAketzedc sınıf ki bunlar
yani kısmen açlar, sefiller, çıplaklar sınıfıdır.

Bugüne kadar, memleketimizde yayınlanan ve yayınlan
makta bulunan gazetelerden hiç birisi ki, bu alanı ve bu sını
fı dikkat nazarına almamıştır. HattA şu dakikada bile aleyh
tar bulunmuşlardır. Bununla beraber; dimağı yorgun, sinir
leri bozgun, midesi boş olan ve şahsiyeti hor görülen bu za
vallı insanlar, artık kendilerinde her türlü medeni ve maddt
ihtiyaçlara malik olmak hakkım ve tabii haklarını elde etme
ıücünü bütün dehşetlle duymuşlardır.

77



Esasen, bu bir hak değil midir ?

Fakat, ne kadar yazık ki; bu sınıfı siyasi tarih dalına Ih
til!lci, edebiyat ise paslı ve karanlık birer ruh olarak kaydet
miş, o masum ve nezih insanlan lekelemiştir.

Hiç şüphe yok ki, saf ve entrikasız bir hayat yaşayan bu
insanlar, topluma faydalı birer uzuv olmağa namizet kimse
lerdir. Açık ve kazanılmış bir haklan olan İŞ DÜZENİNDEN,
..sa'y-ü amel nizamı» ndan başka hiç bir kimseden hiç bir şey
istedikleri yoktur. Fakat, ÇALIŞMA DÜZENİ, İŞ DÜZENİ
diye haykırdıkları ve yoksulluktan kurtulup iyi bir geçim di
lendikleri her kapı yüzlerine karşı bütün şiddetile kapanıyor.
Siyah ve sert bir tehakkUm pençesi etrafta buyruğunu yü
rütmeğe başlıyor.

İşte; Haftalık GW Bahçesi, hayatın elem ve ıstıraplarını
bütün şiddetile gören ve sezen bu sosyal sınıf için neşriyatta
bulunacak, insanlık akide ve umdesinin bahşettiği bütün
esaslan, insanlık doktrininin bütün prensiplerini, Jcaranlık
beyinlere, ilim dairesi içinde ve itidali aşınıyarat yaymağa
çalışacaktır.s ( J5).

Bahis konusu kalem savaşı «Sosyalist Fırkası Ve Muanz
ları» başlığını taşımaktadır; ve, «CİCİ BEYLERE• armağan
lanmıştır:

«İ.ki senedenberi İstanbul'da birçok adamlar türedi.
Bunlar göya Alim sosyalist imişler! Fırsat buldukça kapita
lizmin en müthiş dalkavukluğunu ve propagandacılığını ya
pan bir gazete ile amele hukukundan, işçi ha.klanndan ve sos
yalistlikten bahsediyorlar. Şaşanın kedilerin çamaşır yıka
masına ! İsimlerini yoldaş, arkadaş gibi birçok kelimelerle
söylerneğe yeltenen bu Beyler, acaba, ne gibi sebeplerin iti
şile kendilerine sosyalistlik Unvanını tevcih ediyorlar ? lm-
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zalarrnı, ahldklarinı, mezheplerini, fikirlerini pek yakından
bildilimiz ve tanıdığımız için kendilerinden bu suali soruyo
ruz.

Evet bu zatlar, iki sene evveline gelinceye kadar, daldan
dala konan kelebekler gibi batıp çıkmışlar, sık sık nöbet de
ğiştiren kediler gibi iklimin, zamanın tesirlerile türlü türlü
libas içine girmişlerdir. Şimdi de sosyalistlik perdesi altında
oyun oynamak istiyorlar. Fakat yazık ki, hiç kimseyi değil
kendilerini aldatıyorlar ve herkese de maskara oluyorlar.
Akıllan ermiyor ki, yazmış· oldukları makale kırpıntısı -çün
kü adaptasyondur- şeylerle sosyalistliği müdafaa değil, bilA
kis baltalamağa çalışıyorlar. Bakınız, saldırış sebeplerini in
celiyelim.

Bu zatlar, Sosyalist Fırkası'na iki cepheden hücum edi
yorlar. Birisi, her memlekette Sosyalist Fırkası teşkilatile
Sendika tcşküatı ayn olduğu halde, Parti böyle yapmıyor
muş. Sendika örgütü yokmuş. Sendika görevlerini de Parti
yapıyormuş. Bu Partiden hayır beklenemezmiş. Şu horoz ka
falılara bakın. Bu işin böyl~ olduğunu, Türk.iye Sosyalist Fır
kası üyelerinin hepsi cahil olsa bile, hiç olmazsa bir tanesi bi
lir. Her halde bu Parti içinde, onlardan daha çok okumuş
adamlar vardır. Ve sosyalizmin ne olduğunu da onlardan iyi
bilirler.

Fakat, Parti erkAnı öyle bir engele tesadüf etmişlerdir ki,
teşkilatı bu suretle yapmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Bundan başka, bu zavallı ve muarız züppe Beyler yaşamış ol
dukları memlekette yürürlükte olan kanunlardan da haber
sizdirler. Bilmiyorlar ki, dilnyanın hiç bir memleketinde sen
dika teşkilatını yasaklıyan bir kanun maddesimevcut olmadı
ğı halde Yasamızda böyle bir kanun maddesi vardır. Hattl,
Sosyalist Fırkası, her fırsat zuhurunda, defalarla Hükümct
nezdinde teşebbüslerde bulunarak bu kanun maddesinin tA
dilini istedi. Acaba, bu meseleyi dillerine destan ittihaz eden-
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ler, bu hususta niçin bir satır yazı yazmıyorlar? Veyahutta,
Türkiye Sosyalist Fırkası'nı teşkil ederek üç senedenberi
mükemmel surette idare eden iş adamlarından meseleyi tah
kik etmiyorlar da, doğrudan doğruya kendi cehaletlerini
meydana koyuyorlar ?

Gazeteye makale yazmak kolaydır. Fikir söylemek, naza
riye zikretmek ise, birkaç kitap okuduktan sonra, insanlar
için işten bile değildir. Maksat, söylenen sözleri iş haline ge
tirmektedir.

Bu adamlara soranın: Türkiye Sosyalist Fırkası teşkill
tını yanlış bir surette yaptı da işçi ziyan mı etli ? Aksine, hiç
bir memlekette görillemiyen ağır şartlar altında esir gibi ya-
şayan memleketimiz amelesine biraz nefes aldırdı. Bu teşkilAt
sayesindedir ki, binlerce adam ve onbinlerce aile karınlarını
doyurmağa başladılar.

Bu sosyalist bozuntulannın saldın sebeplerinden biri de
Sosyalist Fırkası'nı yöneten adamların tümünün cehaletini
ileri sürmeleridir. DUnyada bu suretle hücumdan daha baya
ğı, daha adi hiç bir şey tasavvur edilmez. Evet, Sosyalist fır
kası'nı yönetenler onların tasavvur ettiği gibi birer dahi de
ğildirler. İdare heyeti; vatman, iskele memuru, boyacı, ma
kinist, Utip, tramvay kondüktörleri gibi işçinin güvendiği ve
aynı sınıfta ve aynı maksat için çalışan adamlardan rnürek
keptir. Ve bunun için, böyle alınası da tabiatile faydalıdır.
Esasen böyle olduğu için, Türkiye Sosyalist Fırkası -düşman
ların dediği gibi değil dağılıp çözülme- hergün bir ileri adını
atmış ve bugünkü mükemmeliyet haline gelmiş ve gelmekte
dir. İşçi artık dışardan başına bilgin adam getirerek çalıştır
mak ihtiyacını duymuyor. Çünkü, biliyor ki, bu suretle gele
cek bir adam, işçinin çektiği meşakkatleri, mihnetleri bilen
bir adam kadar iş göremez. Ve onun bu maksat altında çalış
ması ya çıkar yüzündendir, yahutta hırs ve hevesini tatmin
içindir. '
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Sosyalist Fırkası aleyhinde makale yazmakla geçinen bu
zatlar da, vaktile Fırka, Cemiyet teşkil etmişlerdi. Acaba, ıeş
kil~tlan niçin genişlemedi? Ve üç işçiyi, üç ameleyi bir ara
ya toplamakta muvaffak olamadılar? Çünkü, iddia ettikleri
ve bildikleri teorileri uygulayarak hareket ediyorlardı. Fakat,
Partimiz (Türkiye Sosyalist Fırkası) aksine yapıyor ve başa
n da sağlıyor.

Çünkü, işçinin ruhundan doğan ve büyüyen arzulara hlz
met edilerek çalışılıyor. Zaten insaniyete, refaha hizmet tc
böyledir.

Biz ne sosyalistler biliyoruz ki servet ve. zenginlik içine
gömüldüğü vakit herşeyi unutuyor. ·sALON., ÇALGI, KADIN,
ÇİÇEK ARASINDA SOSYALlSTLlCE LANETLER YACDIRI
YOR; hayatını o vakte kadar bunlardan uzak olarak geçirdiği
halde, sonra böyle oluyor. Çünkü, artık o adam, evvelce aley
hinde mücadele etmiş olduğu şeye sahiptir. Önceleri zenginli
ğe karşı savaştığı halde, artık kendisi de zengin olmuş ve top-

. lumdaki yerini değiştirmiştir.

Bu adamların iyi niyetle yazı yazmadıklarına en büyük
bir delil de, tenkitlerini hep şahsi meselelere hasretmeleridir.
Türkiye Sosyalist Fırkası Reisi cahilmiş. Bu adam Parti idare
etmek kabiliyetinden yoksunmuş. Müstebitmiş, Vesaire. Bu
yazar taslaklarının makalelerinin altındaki imzalara bakıyo
ruz da gülüyoruz. Hepsi vaktile Partinin Başkanlık mevkü
için mücadele etmiş, fakat amele tarafından birer tekme ile
kapıdan dışarı atılmışlardır.

Bununla beraber, Türkiye Sosyalist Fırkası Rei~ ( Parti
Başkanı Hilmi) binlerce işçinin itimadını kazanmış; azim,
irade, metanet sahibi doğru bir adamdır. Biz de inUr etmi
yoruz, Reis (Başkanımız Hilmi) Sorbon Üniversitesinden me
zun değildir. Ve mezi.ın olmadığı içindir ki, şimdiye kadar,
güvendiği dört beş arkadaşile beraber, tcşkllltını bu kadar
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ileriye götürebilmış ve yirmi senedenberi varmak istediii he
defe yakınlaşmıştır.

Türkiye Sosyalist Fırkası Reisi, memleketimizde böyle
bir şeyin lüzumuna bundan yirmi sene evvel kani olmuş ve
bu maksat için hiç bir şeyden yılmayarak, azminden geri dön
miyerek çalışmış; çabalamış. Aç, çıplak kalmış. Sürgünlerde
vücudu çürümüş. Bıkmamış, yine çalışmış ve nihayet mak
sadına muvaffak olmuş bir şahıstır. Bunu değil yalnız biz, da
ha pek çoz adamlar bilir. Sorarız, o makale sahipleri acaba
o vak.it nerede idiler? Bununla beraber, Almanyada Spartakis
lerio nümayişlerini görerek sosyalist olmaya yeltenen o cici
Beylerin daha bu gibi işlere akıllannın eremiyeceğini biz de
biliyoruz. Fakat, dillerini tutup oturmuyorlar ki ... Kendileri
ne işçilerin koruyucusu süsünü veren bu Beylerin en birinci
maksadı Partiyi yıkmak ve Parti sayesinde ferih fahur geçi
nen onbinlerce aileyi tekrar sefaletin pençesine atmaktır. Fa
kat, ne çare k.l ellerinde değil. Bu emellerine muvaffak olsa
lar belki birkaç yerden toplu bir nimete mazhar olurlar. Fa
kat, bu gibi şeylerle sırf kannlannı ve ceplerini doldurmağa
çalışan o Beylere derim kl; geçti Bolunun pazarı, sür eşeğini
Niğdeye... • (l').

Emiroğlu'nua yazısında, hücumlann hedefi TUrkiye işçi
ve Çiftçi Sosyalist Fırkası ile Müstakü Sosyali.stler'di. Nite
kim, derginin ikinci sayısında, bunlara yeniden savaş açıla
cak; ve, Hilıni'nin Partisine muhalefet edenlerin kimler ol
duğu, daha açık olarak, tespit edilecektir.
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DOKTOR REFİK NEVZAD'IN CAVİT BEY'E
AÇIK MEKTUBU

«10 Temmuz İnkılabı» nı yapanlar ve savunanlar, bizde,
HALK YIGINLARININ TARİH SAHNESİNE ÇIKMAYIŞINI
hesaba katmıyorlar ve «İnkılab• ı, bütün Avrupayı hayret
içinde bırakan BÜYÜK DEVRİM sayıyorlardı. Öyle bir DEV
RİM ki, tarihte benzeri yoktu; ve bütün uygarlık dünyasının
takdirini kazanmıştı (37). Devrin gazeteleri, Manastır, Osküp
ve Seldnikte patlıyan hürriyet ve Meşrutiyet toplannın, Eski
ve Yeni Dünyalarda sevinç yankılan uyandırdığını yazıyor
lardı. Dilnya tarihinde bu kadar muazzam bir Devrim görül
memişti. Yalnız dilnya değil, Tarih de, bu kesin zafer karşı
sında, hayretler içindeydi :

«Tarih-i Alemde Osmanlı lnkılAbı kadar büyük ve yine
Osmanlı İnkılabının intaç ettiği mesail-i mühimme kadar
muazzam hiç bir lnkıllp görülmemiştir. Yalnız cihanın değil,
Tarihin bile hayretler ettiği bir muzafferiyet-i kat'iyye... ,, (l').

«Klbus-u belb ve d.fet» diye vasıflandınlan istibdat ida
resi değişmiş, basının dudaklanndaki kilit sökülmüş, kaside
okumaktan başka görevi olmıyan gazetecilik geçmişin karan
lıklarında kalmıştı. Kara günler, korkunç ufuklar hürriyet ve
serbesti nurile aydınlanmıştı. Mutlu ve kutlu günler yaşanı
yordu. Vatan selamete erişmiş, ulus özgürlüğii başlamış, Meş
rutiyet güneşi doğmuştu.«İd-i ekber-i milli» ilAn edilen 10
Temmuz «ebediyyen pAyidar olacaktı.» Beyaz sarıklı hocalarla
kara cübbeli papazlar sarmaş dolaştı. Hahamlar dervişlerle
kucaklaşıyordu. «Rum ve Bulgar çeteleri erkanı, kendilerini
tcnkile memur olan takip milfrezelerile kardeş oluvermişti.
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«Hürriyet Kahramanı- Enver Bey'den sonra, kürsüye
YCfil sankh Şeyh Efendi çıkıyor. Onun arkasından.Bulgar
Metropoliti, Türkçe ve sonra Bulgarca «vatanperverane» nu
tuklar veriyordu. Medeniyet böyle bir «Mrika• görmemişti.

Bu «harika• ile gözleri kamaşan Cavit Beye gelince, o,
hitabet kürsüsünden hiç inmiyor; heyecanlı nutuklar söylü
yor:

«Millet bugün hürriyetine, Anayasasına kavuşmuştur -di
ye haykınyor-; iki ay sonra, Senato ve Mebusan Meclisi top
lanacaktır. önemli işler millet tarafından görülecek. Yurdun
iç ve dış bütün işleri millet murahhasları tarafından görüle
cek l Seçimlerinizi büyük bir hamiyyetle yapın ! Bütün hür
riyetiniz elinizdedir I Size Anayasayı veren millettir 1 ...

Keccav Eşrefin dediği gibi «ah çekmekten bile korkan
millet" caddelerde mızıkalarla dolaşıyor, şenlikler _yapılıyor;
ziyafetler veriliyor. Cavit Bey, akşam, Beyaz Kule Bahçesin
de, büyük bir nutuk daha irat edecek ...

Bir yıl sonra, Htirriyet'in birinci yıldönümil. •Mümtaz
ve müstesna hAtip• Cavit Bey 10 Temmuz'u kutlamak için
ki.irsüye çıkmış, alkış tufanı ortasında, coştukça coşuyor. «Na
tQk-u şehir» Cavit Beye göre :

İttihat ve Terakki'nin esas vazifesi Meşrutiyete bekçilik
etmekti. Bu memleketin gelecek hayatı ziraatle kaimdi. Mil
letin politik geleceği ekonomik geleceğine bağlıydı.

HAtip, özellikle, köylülere sesleniyordu:
«Sizin ne kadar mesut olduğunuzu görürsek, bizim saa

detimiz de o kadar medit olacaktır.» Köylüyü mutlu görme
dikçe, hayat bize de zehir olacak...

Cavit Beye göre: Siyasi ve iktisadt teşebbüsümüzde, em
peryalist ve kapitalist büyük Devletlerin SAMİMİ MUZAHE
~T VE MUAVENETİNE MAZHAR OLMUŞTUK. Kapittil!s
yonlar varsa da, Avrupa bize pek iyi bir gözle bakıyordu...
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Ve; «Yaşasın Cavit Bey!• nidaları göklere çıkıyordu. «:Bu
outk-u ilinin her cümlesi şiddetle alkışlanıyor. çılgınca tek
rimJerle selimlanıyor, yaşasın zemzemeleri ufukları tutuyor
du,»

***
İşte, Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında. antisos

yalist mücadele saflarında yer almış en önemli şahsiyetler
den biri de, -biraz önce yurtsever nutuklarını dinlediğiiniz- -
meşhur Maliye Nazın Cavit Beydir: Atatürke suikast bftdise
sine karıştığı için. son nefesini idam sehpasında veren Cavit

_Bey...

Cavit Bey, Nafia Nazın (Bayındırlık Bakanı) iken, Se
I!nikte, bir Merkez Gannın temel atma töreninde, nutuk söy
lemiş; ve sosyalizme amansızca saldırmıştı.

İttihat ve Terakki komitesi, karşısında herhangi birmu
balefet istemiyordu. Sosyalist ve sendikalist fikirleri yayan
Ir rdan hoşlanmıyordu. .Her çeşit sosyalist ve sendikalist dü
şürıcenin kökü kazınsın; yeni hiç bir tohum gelişip serpilme
'sin, diyordu. BÜTÜN VASITALARI MUBAH VE MEŞRU SA
YAN İttihatçılae «Kızıl Sultan» devrinin terör rejimini dirilt
miş, buyruğuna boyun eğmiyenleri yok etrneğe and içmişti.
Nafia Nazırının Türkiyede.k i sosyalizm aleyhinde söylediği
nutuk böyle bir zihniyetin meyvası. bu çeşit bir kafanın ürü-
nU idi. ,

Osmanlı sosyalıstleri bu nutkun karşısında susmadılar;
,·e, Doktor Refik Nevzat, bir açık mektupla, Cavit Beyin kar
şrsına dikildi. Paris'te, Beşeriyet gazetesinde, yayınlanan bu
ftçık mektubu(''), dilini hafifçe rötilş ederek, sunuyoruz :

Nazır Flı;y ı
Gerici Cemiyet'in, İttihat ve· Terakki'nin nüfuzlu Uyele-
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rinden olduğunuz gibi, Sellnikte söylemek küstahlığında bu
iunduğunuz anlamsız nutku büyük bir yeis ve istırap ile oku
duk. Teessüf ettik. Biz sizi daha zeki, daha fatin, daha ted
bırl i \'e daha polir'k bu Devlet adamı sayardık. Demek ki ya
ruırruşız. Gerçek-en bu nutku siz mi söylediniz? Bu intikam
besleyici nutku irticalen yumurtladıysanız tebrike şayansınız,
Yok, birkaç gün istişareye yattıktan sonra, İttihadın siyaset
rr-ej danına attıyranız, teessüfle şayansınız.Çünkü, irticalen olu
şunda, anlamsız olduğu ve garazk4r duygularınızın manevi
tercümanı bulunduğu için beis yoktur. Zira, tımarhane kaç
kınları da irticalen bundan iyi mugalata ve safsata söyliye
mez. Yok, gerçekten birkaç günlük düşüncenin dimağ meyva
sı ise, acınmağa şayansınız. Zira, Osmanlı politika adamlann
dan sayıldığınıza göre, sosyal ve ekonomik behreden yoksun
sunuz. Bunun için de, hem siz ve hem mensubu olduğunuz
gerici Cemiyet, acınacak haldesiniz.

Nutkunuzu burada kopya etmek istemem. Yalnız, her
cllmlesini -vatanını seven ve vatawn geleceğini sizden fazla
düşünen ve hattA hiç bir şahsi menfaat uğrunda olmıyarak
düşünen bir fert ve vatan evlAdı gibi- tahlil edeceğim :

V.icdan hürriyeti adına ticaret hayatını tağşiş edenler,
endüstri hayatını durdurucu korkunç darbe ile öldürmek is
tiycnler sosyalistler değil, bunun aksine kapitalistler ve bur
juva Hü.kümetini meydana getiren Devlet adamlarıdır. Onlar
emin olmalılardır ki, varlığı vicdan kuvvetinden duygulan
mağa başlıyan «erbab-ı sa'y-ü amel sınıf fırkasımns, işçi sınıfı
partisinin, gelecekteki cesur ve büyiik örgütü altında dize ge
lip yalvaracaklardır. Osmanlı memleketlerinin zirai serpilip
gelişmesinden faydalanmak suretile, sizler için ticaret oyun
cağı olan memleket siyaseti, çıkarcı elinizde kalnuyarak top
hım kuvvetlerine geçecektir.

Siyasi mevkiini kuvvetlendirip sallama bağlamaktan baş
~a arzu ve emeli olmayan sizlerin karşısında biz de kayı!SJZ
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kalrıuyacağız, Ticaret kontrolü gibi uğursuz bir ad altında
ezilmekte olan Osmanlı ticaretinin sosyal milli mcvkiini kaj
bcttirmek değil; aksine, elimizdeki fenni, tarihi ve içtimai bel
gelerle gerçek adaletin ve mutlak toplum özgürlüğünün rü
muzi tezahürlerine hareketimizi uydurarak, . özel çıkarlarını
zı sağlamak için irtikap edebileceğiniz menfaatperest teşeb
büslerinize engel olacağız.

Sosyalizm mukaddes bir meslektir. Bu meslekten başka
bir partiye mensup olanlara deriz ki, biz yeryüzünde uluslar
arası kardeşliği kuracagız. Bu beynelmilel kardeşlik ile Dev
letler arasındaki sulh ve müsalemet hususunda, emekçilerin
vicdanını aydınlatmak için, söyliyeceğimiz nutukların, yaza
cağımız kitapların, gazetelerin ateş saçan cümleleri ile irşat
larda bulunmak, ve hilr söz söylemek hakkını siz bizden, hiç
bir müstebit kanunla alamazsınız. •

Sosyalistler insan ve vicdan hürriyetinin maşulrudur. On
lar ıııe·,ı-.1r.ketin silkwıetini bozmuyorlar. Bunun tamamile ak
sine, muhtelif Osmanlı unsurlannın barışıklığını bir iş birliği
bayrağı altında toplamak istiyorlar; ve, bunu yaparken, sizi
doğru yola yöneltiyorlar.

Evet! Yeryüzünde politik, sosyal ve felsefi ti.idil türlü
fikirler serbesttir. Ukin, sizin dediğiniz gibi, özgürlüğiin sı
nırlan diye bir şey yoktur. Hürriyetin sının, özel çıkarlarını
za dokunulduğu zaman ortaya çıkıyor. Siz milli ve umumt
kaynaklan şahsi menfaatiniz uğruna harcayorsunuz. Kamu
rr-enfaatlerini ayaklar altına almanıza hiç birvaıaoevlAdı razı
olamaz. Siz, şahsi ):ıürriyetinizi vatanın zararında anyorsu
nuz, Hayatın dünye:vi lezzetlerinden tat almak için başkası
' ıo hürriyetini ayaklaı altına alanlar sizsiniz. Biz değiliz. Vic
dr,n hürriyeti, söz hürriyeti, fikir hürriyeti adına, memleket
hayatının sükünet ve düzenini bozmak istiyenler biz değil, siz-

"siniz. Grev denilen ekonomik savaşı kurarak, fabrikacıların
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çalışmasını durdurma hususundaki tehdit edici emellerimiz,
emekçilerin yaşama hakkını kurtarmak içindir. Grevden so
rumlu olan biz değil, sizsiniz. Bu insanlıksever hareketleri
mizle servet ve slınln kaynaklannı mahvetmiyoruz. Milli eko
nominin mecrasını değiştiriyoruz. Yani, emekçilerin meşru
hakkını tesis ediyoruz. Birçok fakir ailelerin sefaletini yarat
mıyoruz. Aksine, biz, o yoksul ve fakir ailelerin sosyal çevre
lerini yükselterek, yoksululclannı zenginliğe ve yaşama· mut
luluğuna çevirmek istiyoruz; ve çevireceğiz de. Bu işçiler ve
emekçiler bilir ki ve emindir ki, İttihatçılar ve gerici Hiikü
metiniz, onlan ku_laklanndan tutup memleket dışına atacak
kadar cesarete malik değildir.

Kimi atıyorsunuz? Sosyalistler o vatanın, o milletin evlA
dı, hem sizden ziyade umumi ve millt menfaatlere hizmet edi
ci ve ona Aşık evladı değil midir? Anayasa ile idare olunan
meşruti bir Hükümet, ne vakittanberi bu h!kimiyet istibda
dıru Devlet adamlarına vermiştir? Siz meşrutiyet idaresini
böyle mi anlıyor ve etrafınıza böyle mi anlatmak istiyorsu
nuz? Yoksa, elinize nasılsa gayrimeşru bir surete geçirdiğiniz
Hükılmet idaresinden faydalanarak çıkarcı emellerinize en
gel olmak istiyenlerl ne olursa olsun öldürmek ve öldürtmek
için mi böyle konuşuyorsunuz ? Çakırcalı da bundan başka
türlüsünü yapmıyordu. • Ultln, sosyalistlere dokunduğunuz
gün yabancı memleketlerdeki haysiyetiniz de mahvolacaktır.
Bunu ister misiniz ? Zannetmeyiz. Çünkü keselerinizi, kasa
lannızı doldurmak için yabancı memleketlerden istikraza
mecbursunuz. Bunun için bu alçaklığı işlemekten vazgeçersi
niz ümidindeyiz. Marifet, mesleğimizin ileri fikirlerini de
mirle, kılıçla, topla, tüfekle öldürmeğe kalkışmak değil; ka
lemle, tenkitle, tahlille iptAle gayret etmelidir. Buna muvaf
fak olabileceğiniz gün haşan sizindir. Olamadığınız gün ise,
gerçek hürriyet heykeli şeklinde görünen mukaddes sosyalizm
mesleğine karşı 'tlbiiyyete mecbur olacaksınız,
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Sosyalistlerin demir vlveyllsını, umumun ve memleketin
sükuneti namına, bir tarafa atmak değil, bilakis işitmeğe ve
dinlerneğe mecbursunuz; ve, onlann haklı şikiyet sedası sizi
susturacak kadar meşrudur.

SOSYAL ADALETİ yeryüzünde kurmağa çalışan beşer .
fertleri ve vatan evladı, -evet doğrudur- siyaset entrikalanna
dayanarak millki kuvvetleri zapta gayret etmiyecektir. Yal
nız, işçi ve emekçi çocuklarını öğretim ve eğitimden geçirmek
ve kapkara cehaletlerini yok etmek için, bilgilerin ve fenlerin
ışığını ve nurunu o alnı terli ve eli nasırlı yığına ulaştıracak
tır. Lakin siz, o emekçi ve işçi çocuklarının bilgileri ve fen
leri öğrenmesini arzu edenlerden değilsiniz. Zira, özel maksa
dınızı izliyerek, yoksullukla fakr-ü zarureti artırmak gibi sos
yal bir emel düşünüyorsunuz; Şunu bilin ki, bu gibi sosyal,
emeller ancak sosyal bir istibdattır ve bu müstebit sosyal
emellerin peşinde koşanlar bilim için zalimdirler. Mensubu
bulunduğumuz mukaddes meslek, aziz memleketimizi tahrip
edebilecek olan bu gibi çıkarcı emellerin tehlikelerini ve teh
ditlerini yok etmek için, politik ve sosyal örgütler gereken
tedbirleri alacaktır.

Tabiidir ki, kamu hizmetlerinin intizamını durdurmak
istiyen, ticari hayatımızı sekteye uğratan, fabrikalarımızı ka
pattırmak için ctatU-i eşgales yani greve sebebiyet veren, hA
kimiyet tehditlerile memleketimizin iç idaresini teftiş etmek
küstahlığında bulunan sizler, elbette bir gün ceza-i sezaıiızı
bulacaksınız.

Evet, Hükumet için değil, -çünkü o HilkOmeti teşkil eden
İttihat ve Terakki Cemiyetidir, millet değildir- millet için ve
yalnn Osmanlı milleti için l1zmı ve elzem olan şey, millet
tarafından bir adil kanunun, adalete dayanan bir sosyal yasa
nın kabulü ile yeniden teşekkül edecek meşrut ve meşru Os
manlı Mebusan Meclisi'nin teşkj)ini kuvveden fiile çıkarabil
mektir.
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O adil sosyal yasanın karşısında, sizler iddia edcmiyecek
siniz ki, sosyalistler seçimde kazanabilmek için sizi memle
ketten kovuyorlar.

Evet, memleketimiz diğer memleketlerden bir parça fark-
• hdır. O memleketlerde gerçek hürriyet fikrinin bazı prensip
leri kabul edilmiştir. Bizde ise hiç bir şey kabul edilmemiş
tir. Bu da içinde püydn olageldiğlrniz bugünkü siyasi güçlük
lerden doğmuştur. Çünkü, uygarlığın araçları ve silöhlarile
iyice silahlanmış detiliz; zira, Uhud-i atika ve Kapitülasyon
Iarvasıtasile esir olup bu şartlara hörmct etmeğe mecburuz,
öyle mi? Nazır Bey, niçin daha geniş ve vuzuhlu bir tabir kul·
)anarak; •bu memleketin servet-Ü slmAnını, zenginlik kaynak·
lannı milletten alıp özel çıkarlarunızı sağlamak içiıı yabancı
kapitalistlere vermek istiyoruz- diyerek, işin içinden çıkıver
mek istemiyorsunuz ?

İtinif-ı Nezaretpenlhtleri olduju üzere, Devletimizin pek
aşağı sosyal mevkiini güçleştirici hiç bir teşebbüsata meydan
vermeksizin ve ticari gücümüzü azalttınnamak için milli
emellere yarayacak yurtsever hizmetlerde bulunalım, diyor
sunuz. Pek llA, o halde niçin aksine hareket ediyorsunuz ?

Bizde sosyalistlerin ancak gelecekte görünmeğe başlama
sını uygun buluyorsunuz. Şimdi değil, biraz sonra, birkaç S&
neler sonra, sosyalistlerin mevcudiyeti memleketimizde ser
zede-i zuhur olmağa şayestcdir; diyorsunuz. Hayır böyle de
ğildir. Çünkü, sosyalistlerin fikri insanlıksevcr ve milletsever
dir. Eğer bugün olmazsa, istikbalde geç kalınmış demektir.
Zira, siz memleketi, milleti, vatanı uğursuz bölünme ve par
çalanma yoluna itiyorsunuz: Buna razı olmak manevi sorum
Juluğa ortak olmak demektir. Biz böyle davranmıyoruz ve
memleketin feyizli geleceğini hazırlamağa yardım ediyoruz.

Evet! O muazzez vatanı, o Osmanlı milletinin geçmişteki
şanını sevenler, ebediyycn, sizin şahsi menfaatinizi salJıyan
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bAkimAne nazariyelerinize demirden bir set çekmek gibi yurt
sever bir vazife ile görevlendirilmişlerdir. Umarız ki, kapiıa
Ilstlerle emekçiler arasında mevcut olan bu menfaat tezadı
nı, ikisi arasındaki sosyal çevre zıttiyetini savunmak istiyen
ler, tuttuğumuz meslekteki fikirlerin . hakikatini anlıyarak,
milli menfaatlerin sosyalizm mesleğinde mündemiç olduğunu
kavrasınlar. Kavrasınlar da, sermayecilerin çıkarlarını değil,
gerçek halde meşru olan işçilerin ve emekçilerin menfaatle
rini korusunlar. Kapitalistlerin emekçileri himaye etmediğini
ve yine kapitalisUcrin yevmiyeci denilen sa'y-ü amel erbabı
nın, yani alnı terli emekçilerin, eli nasırlı işçilerin zalim ve
müstebit ekspluvatörü yani sömürücüsü olduğunu anlayıp o
imtiyazlı sınıfı himaye etmesinler!

Evet! Yeryüzünde, kapital ile emekçi ve işçi denilen pro
letaryanın müşterek fiilleri sayesinde bugünkü yeni ilerleme
nin gelişip serpilmesi sağlanabilmiştir. Ukin kapitalistler
sayesinde değildir. Bu gerçeği sosyalistler bildikleri için, yer
yüzünün her tarafında, dilnya ekonomisinin gerçeğini ve sos
yal tarihi olaylan yaymağa başlamışlardır.

Bizim için, bu güç sosyal ·devrenin başlangıcında bulun
mak bir felaket değil, billkis bir nimettir. Tereddüt ;e teac
cüp devirlerinde bulunmak ve bu gibi sosyal fellket karşısın
da parmak ısırmak, evet, yurdun menfaatleri için, memleke
tin selamet ve saadeti için gayet tehlikelidir. ÇUnkü izlenen
Hükumet politikası, tutulan yol ve bugünkü uğursuz siyaset
özel çıkarların politikasından başka bir şey değildir. Bunun
için, gerçek sQ._Syal devre, ancak gelecekteki mukaddes sos
yalizm devresinin görünmeğe başlayışındadır. Bu meşru sos
yal sebepler içindir ki, doktrin alanındaki içtihat ve irşatla
nmıza yani sosyalizm propagandasına engel olmak istiyen
siyah ellerin kanlı parmaklarından yakamızı. kurtararak, po
litik ve sosyal teşkilltı başaracağız.

Sanmayınız ki, kapitalistler aralarında sendika teşkili ile
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emekçilere kuvvetlerini göstermiş olabilsinler; ve, bu hare
ketleri Hükümetin müstebitçe fiillerinden daha verimli ol
sun. ·Tabii kanundur ki, mesai erbabı, gündelikçi, yevmiyeci,
amele takımı azınlıkta olan kapitalist sınıfının siyasi za'fını
ve korkaklığını anlıyarak -asalak hayvanlardan sayıları- ka
pitalistleri arzularına tAbi edecekler ve kendi arzulan önün
de itaat ettireceklerdir. Sa'y-il amel erbabı, bugünkü burjuva
ve .sermayedar Hükumetin yaptığı gibi· bu itaati kötüye kul·
lanmıyarak, billkis beşeri ve sosyal vicdani görev adına ola
rak, bu itaatı maişet verme mük.ifatı ile telAfi-i mA!At ettire-
cektir. ~-Bu sosyal sebepler dolayısiledir ki, memleketimizde, an-
lamsız nutkunuza rağmen, sendikalizm ile sosyalizm mesle
ğinin müçtehidAne aksiyonlarını mahvetmek mümkün olmı
yacak; arzu ettiğiniz veçhile mürteci İttihat ve Terakki Cemi
yetinin müstebitçe emelleri vasıtasile toplanan İttiha'da men
sup Mebusan Meclisi, sosyalizm ile sendikalizmin mevcudi
yetini öldürmek için kanun lAyihaları kaleme almak cesare
tinde bulunamıyacak; beynelmilel sosyaliznt ve sendikalizm
ekonomik ve sosyal savaşlan önünde bugünkü Hükümctiniz
gibi, diğer ecnebi Hükumetler de, emekçilerin kamu hakimi
yeti önünde mağlüp olarak tesltm-i ruh-i idare-i Hükumet ey
liyeceklerdir,

Nutkunuza şu cevabımız bir ibret dersi olabilirse, belkf
gelecekte sizi gerek irticalen ve gerek istişareden yani danış
madan sonra, bu gibi pot kırma nev'inden nutuklar vermek
ten vazgeçilir. Baki teveccühat-ı meslekiyyemizin kabulünü
reca ile hatm-ı kellm eyleriz NAzır Beyefendi!

Doktor~- Nevzat ('1)
***

Bazı pasajlan bugün yazılmış hissini veren bu açık mek
tup, bundan tam elli dört yıl önce yayınlanmıştı.
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NOTLAR

( 1) Times gazetesi muhabiri şunlan yazıyordu: •Dolma
bahçe SarAy-i Hümayununda misli göriilmcmiş bir tebaşadan
şimdi döndüm. ZAt-ı Hazret-i Hilafetpenlhl Osmanlı ParlA
mentosunu küşad etti.» ( l9 Mart 1877).

Siecle gazetesi de, 20 Mart tarihinde, şu havadisi yayın
ladı: •Dolmabahçe_ Saray-i Hümayununda Saltanat Dairesi
mimari nokta-i nazarından fevkalgaye nefistir... Taht-ı Hü
mayun altından olup üzerine kadife bir yastık konmuş. ve
önüne sırma bir seccade serilmiştl.s

Padişah, mebuslara -iltifatlı bir bakışla yetinip- tek keli
me bile söylenmemiş; ve olay Avrupa gazetecilerinin dikka
tinden kaçmamıştı.

Namık Kernal'in oğlu Ali Ekrem'in deyişile, Abdülhamit
11, d{anun-i Esasi'yi maalkerahe kabul etmiştb: yani Ana
yasayı istemiye istemiye vermiş, MebusAn Meclisi'ni de •mec
buriyet tahtında» açmıştı.

(2) •Dünkü günü umum Osmanlılar için mebde-i saadet
idi. DUnkü gün vatan-ı wnumimizin her türlü esbab-ı terakki
ve selarnetinl müstelzim vesaitin busuli için ihsan buyurul
muş bir yevm-i mes'adettir. Heyet-i umumiyemizi ihya eden
Sultan Abdülhamid Han-ı sani Hazretleri gibi bir Padişlh-ı
merahirnpenaha ve şöyle bir zaman-ı mes'adete • yetiştiğimiz
den dolayı ne kadar iftihar etsek yine azdır.• (Vakıt, No. 415,
24 Klnunuevvcl 1876).

(l) Gotha Kongresi, 1875 te, iki büyük Alman sosyalist
organizasyonunun -Lasalci ve Ayzenahcı organizasyonlann
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kaynaşmasını sağladı. Kongrenin kabul ettiği Program (Got
ha Programı) iki tandansın uzlaşmasından meydana gelmiş
tir. Lasalciler, başlıca tezlerinin Programda yer almasını sat
lamışlardı. Bu tezler şunlardır :

a) Emeğinin tam ürününe sahip olmak işçinin hakkıdır;
b) lş ücretleri tunç yasası;
c) Devletten kredi yardımı gören Üretim Birlikleri;
d) Burjuvaziyi «bir tek gerici yığın» olarak anlayış.

Bu Program, 1891 Erfurt Kongresi'ne kadar, yürürlükte
kalmış ve Alman Sosyal demokrasisi, bu tarihte, yeni bir Pro
gram kabul etmiştir. Marx ve Engels, mektuplarında, Gotha
Programını, çok sert bir şekilde, tenkit etmişlerdi. Marx, Got
ha Programının Tenkidi'nde (Kritik des Gothaer ProgrammsJ
Programdaki oportünizmi «amansızca kamçılarmşnr»

Şemsettin Sami, Programın birinci kısmını ( prensip dek
larasyonu), -kollektivist prensipler parçasını- ele alınıyor;
emeğin .himayesine de dokunmuyor. Sadece, Programın ikin
ci kısmım (siyast organizasyon), -Devletin temeline ait par
çayı- alıyor. Fakat, nedense, bu kısımdaki gelirden alınacak
tek ı.ıe progresif vergi meselesini susarak geçiştiriyor.

(4) Değerli araştıncımız Lütfü Erişçi, Türk.iyede tslA
miyetle sosyalizmin uzlaştırılması denemelerinde, yazarların
dikkatini, aşağı.ki satırlarla, bu makaleye çekmiş bulunuyor
du:

Bu sıralarda Gota Programını bcoimsiyerek «sosyalizm
programının her bendinin Şeriatı Ahmediyeye muvafık oldu
ğu• ileri sürülmesi de aynca dikkate değer bir h!dise oldulu
muhakkaktır. (Türkiyede işçi Sınıfının Tarihi, s. 5, İstan
bul, 1951).

(5) Tac Giyen· Millet (İnkılAp günleri içinde Ank.ara'da
hasıl olmuş fikirlerin içmali, o zihniyetle yapılmış tariht ve
ihni tecarüb-ü kalemiyye); İstanbul, 1339.
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(6) Celal Nuri, aynı eserde, yabancılann memleketimiz
de okul açmasını da iyi karşılamamaktadır:

«Ecnebilerin memleketimizde mektepler açmasını da hoş
bir nazarla gördük. Oysa bu mekteplere gidenler eğer Hıris
uyarı ise milliyetimiz aleyhinde cihazlanıp silıihlanıyordu;
eğer Türk ise, milliyetlerine karşı nefret duymasa bile kayıt
sız kalıyordu. Bebek tepesindeki Robert Kollecin Osmanlıla
nn başına gelen.bela ve musibetlerin tarihinde özel bir yeri
vardır. Bu mektebi vücuda getiren dini tarikatın maksadı
mezhep farkı gözetmeksizin bütün Hıristiyanlann Müslüman
lara karşı üstünlüğünü sağlamaktan ibaretti. Tarikatın nizam
namesinde bu kayde tesadüf edilir.• (S. 166).

(7) Eserin yayınlandığı tarihte Saltanat ilga edilmiş; Ha
lifelik henüz kaldırılmamıştı. Yazar, gericiliğe karşı uyanık
davranmak gerektiğini söylemekte ve bu vazifeyi Halk Parti
sine yüklemektedir :

«Bizim muhtaç olduğumuz Fırka, halkı istipdat ve mut
lAkiyyetten kıyamete kadar kurtancı teşkilattır, Hükümet-i
Sultaniyyeden, istibdat ve mutllkiyyetten zarar gördük ve
Osmanlı İmparatorluğunu bu sebepten yıktık. KAnmız ta
mam olmuş, işimiz bitmiştir. Ukin bir irticaa maruz kalına
mak için mutabassır ve müteyakkız davranmaklığımız fart
za-i zimmetimizdir. Halk Fırkası irticaa karşı bir sigorta şir
keti mahiyetinde olmşlıdır.« (S. 159-160).

(1) Teminat, No. 241, 16 Mart 1912.
(9) Mqnk, No. 102, 30 Teşrinievvel 1911. Lutfi Fikri'nin

Merih gazetesinde, •hürriyeti fikriyenin üçüncü kurbanı
şehld-i mağfur Zeki Beyins fotoğrafı da yayınlanmıştı.

(10) Tesisat, No. 120, 14 Teşrinisani 1911.
( 11) Meşrık No. 99, 27 Teşrinievvel 1911.
( il) Teşküdt, 22 Kanunusani 1912.
(il) Keza, 4 Şubat 1912.
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(14) Doktor Refik Nevzat da, Taşnaksutyun Sosyalist
Şubesi'nin İttihat ve Terakki ile işbirliği yapmasını, 1912 de
yayınlanan yazılarında, tenkit etmişti. «İhtilalci Sosyalist nA
mını taşıyan» Taşnaksutyun Sosyalist Şubesi'nin İttihatçılar
la işbirliğine akıl erdiremediğini söylemiş; ve: •İttihat ve Te
rakki ile birleşenler bizce sosyalist değildir» demişti. (Bk.
Teminat No. 215, 19 Şubat 1912; ve, No. 229, 4 Mart-1912).

( 15) Muahede, No. 6, 9 Teşrinievvel 1326. Bu gazete, 10
uncu sayısında (22 Teşrinisani 1326) «demokrasi mesleğinin
hadim ve müdafii» olan gazetelerin ilci günde bir kapattınl
dığmdan bahsediyor. Aynı zamanda, Hükümetin, Sosyalist
Kulübü'nü kapatacağına dair şu havadis var: «Galatada küşad
edilen Sosyalist Kulübii bu hafta zarfında taraf-ı Hükümetten
seddedilecekmiş.» Gazetenin daha sonraki sayılarında, bir
sosyalist milletvekilinden takdirle bahsedilişi; ve, sosyalist
ler göklere çıkanlırken antisosyalist SadnAzam Hakkı Paşa'
nın şiddetle ten_kidi. kayde şayandır.

• ( 16) İbret, 7 Haziran 1288.
( 17) lbret'u: 8 inci sayısında yaınlanan «Reddiye• baş

lıklı yazının altında, Namık Kemal ile beraber Reşat Beyin
de imzası vardır.

«Yeni Osmanlılar Cemiyeti• nin en seçkin üyelerinden
Reşit Beyle Namık Kemal arasında kardeşlik hukuku vardı.
Londrada yayınlanan Hiirriyet'uı üçüncü sayısında, Kemal
Bey: «Gazetenize hizmetimi suret-i mahsusada tezyit için her
nüshanıza kalemimin dili döndüğü kadar bentler yazarım»
diyordu. Reşat Beyin notu aralarındaki derin samimiyeti gös
terir: •Beynimizde olan uhuvvet-i yekvücudAne hasebile ken
dilerine teşekkür nefsime ait olacağından olbabta keff-i lisan
eder ve fakat Hürriyet namına arz-ı mahmedet eylerim>

Yine, Namık Kernal'in kaleminden öğreniyoruz ki, Hür
riyet gazetesi çıktığı zaman, Reşat Bey «zirine vaz'. imza et
mişti.s Yani, Hiariyet'u: ilk sayılarını Reşat Bey çıkarmıştı.
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«Bundan böyle kendisinin Pariste bulunması llzımgelmiş ol
duğundan, ben bir vakıt Ta.svir-i Efkdr'ın. mııharrirliğlni ona
havale ettiğim gibi, o da şimdi Hiirriyet'ce olan vazifesini ba
na terk etti.s (Hürriyet, No. 5, 27 Temmuz 1285 - 1868).

(
11
) Basiret, 8 Haziran 1288. Reşat Bey, «ibret hakkın

da gösterdiği teveccühten dolayı», Basiret'e teşekkürü ihmal
etmemiş, KOMÜNARLARI MÜDAFAA YOLUNDA, lbreı'ıe ya
zılan makaleye dair bend için, hem İdare Heyeti adına, hem
de makale sahibi olarak, «beyln-ı mahmedeb etmişti. (Bk.
lbret, No. 7, 10 Haziran 1288).

( 19) Bk. Marifet, No. 2, 12 Mart 1314.
(20) Panslamizrn idealini yaymağa çalışan Basiret, daha

önceki nüshalarında, dolavısile Komün lehinde sayılabilecek
bazı havadisler vermiş; komünarlan muhakeme eden Mkim
lerle Divanıharbi iyi karşılamadıiıoı belli etmişti. (Bk. 3 ve
21 Nisan 1288 ).

(21) Dağarcık, cüz 7, s.194-199 (İstanbul, 1288-1871).
(22) Umumiyetle has isimlerin okunuşunu, yanlış ta ol

sa, aynen alıyoruz. Burada dizi yanlışını olduğu gibi bıraktık.
(23) Hakayikulvakaşi, efrcnci 22 Haziran 1871.
Aynı sayıda, şu telgraf havadisi de yer almaktadır :

«Brti.scl (o zamanlar, Bruxelles kelimesi doğru telaffuz olu
nuyordu) 20 Haziran. -Brüselde vukubulan bazı uygunsuzluk
lar üzerine ENTERNASYONAL nlm şirket-i fesdAdiyye Azl
sından bulunan altmış sekiz nefer amele Hükümet tarafından
tevkif olundu.»

(24) Dersaadct, 1297 (Mihran Matbaası).
(15) Sakızlı, burada haşiye düşerek, tarihten aldığı bir

misalle, tezini ispat etmek istiyor :
«Eski İspartanın vazii kavanini olan Likurgus zamanında

eraz.i efradı ehalidcn dokuz bin kişi beyninde mötesa'Yiy~
taksim olunmuş idi ki hcrbirinin hissesi yetmiş seksen bin:
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tahmin olunur. Halbuki dört yüz sene kadar müddet zarfın
da efradı ehali beyninde serveti mülkiyece ihtilafı külli hu
sule gelerek bazısı emlak] cesimeye mutasarrıf oldu. Diier
lerinin uhdesinde ise hiç bir şey kalmadı.»

«Dir-ı Şu~y-ı Askeri Levazım Dairesi Muavini» Mehmet
Mithat da, çok daha önce, Otto Hübner'in Fransızcasından
çevirdiği Ekonomi Terceınesi'nde, bunu, «amelenin ve renç
perin anlayacağı bir dille, şöyle isbat etmişti:

«Fransada İhtilAI vaktinde bir takım adamlar çıkıp bun
lann bir sınıfı herkesin malını ortaya koymalı der idi. Bun
ların ismi kommünist idi ki tamimci demektir. Ve bir sınıfı
dahi herkese müsavat üzere yani beraber olarak taksim et
meli der idi. Bunların ismi dahi egaliter idi ki müsavatçı de
mektir... Şu yukarki teklife rağbet olunsa yani herkesin malı
ortaya konsun ve herkese beraberce taksim olunsun sözü ka
bul olunsa olvakit hal şöyle olmak !Azım gelir ki... Toprak
taksim olunacak yerde fabrikanın taksimi yoluna gidilse iş
ler daha fena olurdu. Hepsi birden işlemek üzere kurulmuş
olan ve Ak.ili.ne bir idare altında olarak kullanılıp bir güzel
netice hAsıl eden makinalann bir büyük değeri vardır. Zira
çok zaman ve çok kuvvet sarfını azaltmağa yarayan bu Alet
lerdir. Beyan eylediğimiz veçhile bunlar beş yüz parçaya tak
sim olunup ayrıldığı vakit bu beşyüz parçadan hiç birisi fai
deli olmaz. Ve fabrikanın taksimi harabına da sebep olur.
Mesela bir saati bir adam güzel güzel kullanıp vaktini bilir
iken birinde saat olup ta diğerinde olmamak olmaz deyü bu
saati yirmi kişiye taksim etmek lizım gelse o saatin her par
çası bir adama verilir. Vakıa görünüşte müsavat bulundu am
ma ol parçalar hiç birisinin işine yaramaz ve bununla bera
ber saat dahi harab olmuş olur. İşte fabrikanın taksimi
dahi bunun gibidir. ( Bk. S. 92 - 94, İstanbul 1286, Cemiyet-i
llm.iyye Matbaası).

(») O sıralarda, «eski Osmanlı SosyalistF,rkası'odan
arta kalan bir ıümre tarafından kurulan Türkiye Sosyalist
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Fırlca.sı hiç bir alA.ka bulamıyordu.• (Türkiyede İşçi Sınıfı
nın Tarihi, s. 14)

(27) Kurtuluş, sayı 5, 19 Şubat 1919.
(21) Turkiyede Sosyalizm Hareketleri Ve Sosyalist Hil

mi, s. 53 • 54 ( İstanbul, 1964)
(Z9) Resmin altında ise, «Hasan Namık» denilmektedir.
( >O) Mcvlinzade Rifat, sahibi bulunduğu Cilıad gazete

sinde, Vlahof Efendi'nin konferansı hakkında, şunları yazı
yordu:

«Sabık Selinik Mebusu Vlahof Efendi Sosyalisttir. İn
tihA.bat münasebetile, Selanikte Grandotel'de ameleye ver
diği bir konferansta, mebusluğa intihabı için propaganda
suretile berveçh-i Att mevaitte bulunmuştur :

t - Her Osmanlının hakk-ı intihaba malik olmasını
2 - İçtirnaların, cemiyetlerin, grevlerin serbest olmasını
3 - 14 yaşına kadar erkek ve kız çocukların fabrika ve

tczgihlar yerine mekteblere gönderilmesini
4 - Amelenin hayat-ı yevmiye-i mesaisinin kanunen tah

didi ile hukukunun Hükimet-i Osmaniyenin taht-ı vesayetin
de bulundun.ılmasını

5 - Reji usulünün lağvile yerine ehali ve amelenin mu
cib-1 menfaati olacak diğer bir usul ikamesini

6 - İdam cezasının lağvile Divanıharplerin yalnız umür-u
askeriye ile meşgul bulunmasını.

İşte bu mevadın temini için llzımgelen vesait ve teklll•
fin cümlesini icra edeceğini vaıt ediyor.

Biz, bu mevaide muvaffakiyetlerini temenni ederiz. (Bi
rinci sene, No. il; 10 Şubat 1327) Cihad gazetesinin adresi
şuydu : 7 Rue Iones «Athenes•.

(ll) Teminat, 14 Şubat 1912 (Birinci sene, No. 910).
(") Bahçe, Rıza Tevfik'in Hapisane Haııraları'txı tef•

rika etmişti. «Feylesof Rıza Tevfik ve Sosyalizm• konusunu
ele aldığımız zaman, bu Hatıralar üzerinde duracağız. Pek
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hoş bir üslupla kaleme alınan Hapisane Hatıraları'nda,
Marx, Proudhon ve Bakunin adlarına rasladığırmz gibi, Kari
Marx'tan mülhem şiir örneği ile de karşılaşıyoruz. Dergiyi
karıştırdığımız zaman, 1ŞTİRAK1YYUN, KOMÜNİZM ve
KOLLEKTİVİZM t1ibirleri ile birçok sosyalist şöhretler
Gesd, Vayan, Jerold - Rişar, Alman Lafarg, Jores, Pol Brus,
Desliniyer, Kropotkin ve «Meşhur sosyalist Emil Dö Laveleys
karşımıza çıkıyor.

( >>) Bahçe, Beynelmilel Muallimin Sendikası ( Enter
nasyonal öğretmenler Sendikası) ndan bahsetmiş; ve, Yusuf
Osman, bir makalesinde, sendikaları ve grevleri savunmuş
tu. ( 10 Temmuz 1325, birinci sene, ikinci cilt)

(>4) Sene 2, Cilt 3.
(») Haftalık Gül Bahçesi, No : 1, s. 1- 2, 11 Teşrinisa

ni 133? ( İstanbul, Mahmut Bey Matbaası)
( .M) Keza, S. 6- 8
( J7) İnkılap Niçin ve Nasıl Oldu ? s. 6, (Mısır, Matbaas-ı

İçtihat, 1909).
( 11) Yeni Asır, sene 14, No: 1023 ( 11 Temmuz 1325 • 24

Temmuz 1909).
(l9) Mehmet Murat, Tatlı Emeller, Acı Hakikatler, s. S

( 1330)
(40) Beşeriyet, No : 6, 1 Haziran 1912
(41) Ansiklopedik mahiyette olan .TORKIYEDE SOS

YALlZM'in seri halinde yayınlanacak kitaplarında, Doktor
Refik Nevzat hakkında biyo-bibliyoğrafik bilgi vereceğimiz
gibi, bu üuJü Osmanlı sosyalistinin siyasi, fikri ve moral şah
siyetini de -objektif açıdan ve belgelere dayanarak- tanıtma
ğa çalışacağız.

Cavit Beyin antisosyalist tezine gelince, onu da, bütün
detaylarile, kendi ağzından dınliyeceğiz. Ta ki, Tilrkiyede,
sosyalizm çevresinde cereyan eden tartışmalar hakkında et
raflıca bir fikir edinebilelim. Verilecek hükmü ise, Tarihe ve
TORKlYEDE SOSYALİZMİN TARtHl'ni yazacak olan YA
RININ TARİHÇİLERİNE bırakıyoruz.
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İbret gazetesinde, Namık Kema-l'ın Phare du Bospharc'a reddiye
sini ihtiva eden sayı (12 Haziran 1288).
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Birinci Enternasyonal ile ilgili Paris kaynaklı havadisi (13 Hazi

ran 1871) ihtiva eden sayı (Hakayilc-ill Vakayi)
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Türk basınında Karı Marx'ın ilk defa yayınlanan imzası
(9 Şubat, Efrenci 21, 1871).
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Ahmet Mithad Efendi'nin çalıştığı Basiret gazetesinin İbret'e
teşekkür başlıklı yazısını ihtiva eden nüsha.
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Osmanlı fJosyali:t: Pırxu'sinın Paris seksiyonu organı Beşeriyet
g.ızeteclnin altıncı sayısının başlığı. (10 Haziran 1912).



Dr. Re!ilc Nevzad'ın Cavit Beye açılı: mektubunu ihtiva eden say
fa. (Beşeriyet numara 6, sayfa 8, 10 Haziran 1912).



Ti.irldye Sosy:ılist Fuka'sının organı İdralc gazetesinin birinci sa
yısı. (25 Nisan 1919). Görillen resim Lassal diye sunulduğu halde

gerçekte Wilbelm Liebckneht'e aittir.



İdı·ak'in ikinci sayısı. (26 Nisan 1919) Görülen resimler Bern Kon
gresi delegeleri. Sağda Dr. Refik Nevzat, solda Hasan Sadi.
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Haftalık Gül Bahçesi dergisinin birinci sayısı. (11 Kasım 1337).
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